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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 45th issue of our journal. In this issue we 

propose you 56 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". About 4,200 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 Borders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland, 

India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic, 

Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

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

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

and assessed of its compliance to subject of the journal. 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 

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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    Постановка проблеми. В умовах глобалі-  

                  зації наука розвивається дуже інтенсивно, 
розширюючи свої межі та глибину. Сьогодні виникають 
нові міждисциплінарні напрямки, покликані знайти 
відповіді на актуальні виклики й загрози. Зокрема, 
сучасна геополітика суттєво розширила предмет своїх 
досліджень, і сьогодні в її структуру входять такі наукові 
субдисципліни, як глобальні дослідження, геоекономіка, 
геоконфліктологія, геоетнополітика, геокультурологія, 
геоконфесіологія, геоісторія, геофутурологія та ін. 
Сучасні науковці виділяють традиційну геополітику, нову 
геополітику (або геоекономіку) та новітню геополітику 
(або геофілософію). При цьому традиційна геополітика 
(як «географічний розум» держави (К. Хаусхофер [1])) 
досліджує військово-політичну потугу різних країн світу з 
урахуванням суттєвого впливу географічних і геологіч-
них чинників у процесі можливого завоювання чужих 
територій та підкорення населення цих країн. Геоеконо-
міка зосереджується на вивченні рівнів економічного 
розвитку різних країн світу з опорою на їхнє географічне 
положення, кліматичні особливості, культурно-історич-
ний розвиток тощо [2]. Геофілософія досліджує відно-

сини як між державами, так і між цивілізаціями (базую-
чись на уявленнях про множинність світів) та сприяє 
подоланню обмеженості традиційного географічного й 
економічного детермінізму в геополітиці за рахунок ро-
зширення базових чинників (враховуючи не тільки вій-
ськову й економічну потугу, а й ментальність, націона-
льний характер і силу духу відповідних народів), які 
визначають різнопланові дії держав у міжнародних від-
носинах.  

Мета статті – аналіз сучасних досліджень у галузі 
геофілософії та геоконфліктології з використанням інте-
гративного підходу, який передбачає розгляд об‟єкта 
дослідження у його зв‟язках та взаємозалежностях з ін-
шими процесами і явищами, а також врахування взаємо-
дії різнопланових чинників у їхній системній цілісності. 

Виклад основного матеріалу. Ще мислителі Старо-
давнього світу помітили природний зв‟язок між рішен-
нями й діями правителів та характеристиками того геог-
рафічного простору Землі, на якому розгорталась їхня 
діяльність [3]. Давні полководці також дуже добре 
знали, що перед тим, як здійснювати будь-які військові 
операції, треба пізнати особливості рельєфу певної міс-

Сучасна геополітика значно розширила предмет досліджень, і сьогодні в її структуру входять такі 
наукові субдисципліни, як глобальні дослідження, геоекономіка, геоконфліктологія, геокультурологія, 

геоетнополітика, геоісторія, геоконфесіологія, геофутурологія та ін. Вчені виділяють традиційну 

геополітику, нову геополітику (геоекономіку) та новітню геополітику (геофілософію). Оскільки 
геополітичні виклики будуть мати істотний вплив на країни світу упродовж досить тривалого часу, 

тому геофілософські та геоконфліктологічні дослідження є особливо актуальними сьогодні. Це ті 
міждисциплінарні сфери, які покликані знайти відповіді на поточні виклики й загрози. Сучасні 

геофілософські та геоконфліктологічні дослідження є невід‟ємною частиною геополітичних 

досліджень. На розвиток сучасної геофілософії та геоконфліктології значно вплинули історіософія, 
географія та геологія. За змістом ці науки включають елементи політології, географії, геології, 

культурології та конфліктології, вони є порубіжними науковими дисциплінами, що поєднують і 

синтезують різні підходи та стратегії аналізу структури геополітичних процесів. Ці науки мають 
теоретичну й емпіричну складові. Автори статті аналізують результати емпіричних та теоретичних 

досліджень у галузі геофілософії та геоконфліктології. Зокрема, під час вивчення розподілу центрів 
кривавих сутичок під час розпаду Радянського Союзу геоконфліктологи показали, що незалежно від 

рівня культури, релігії, рівня освіти й етнічної приналежності народи, що живуть у геологічно 

активних районах, зберігають свою агресивність, конфліктність та легку навіюваність. 
Використовуючи інтегративний підхід, автори статті роблять висновок про необхідність розгляду 

будь-яких конфліктів у суспільстві з точки зору впливу множинних факторів (включаючи невідомий 
геологічний фактор). 

Ключові слова: геофілософія, геоконфліктологія, геополітичні дослідження, конфлікти, невідомий 

геологічний фактор, агресія, конфліктність, національний характер. 
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цевості, специфіку рослинності, клімату, наявність і ха-
рактер водних об‟єктів тощо. В середині ХVIII ст. фран-
цузький економіст і філософ Анн Робер Тюрго відзначив 
наявність зв‟язків між фізико-географічними, культурно-
географічними чинниками та політичними процесами. 
На становлення сучасної геоконфліктології вплинули 
також концепції німецького вченого Фрідріха Ратцеля, 
шведського науковця Рудольфа Челлена, німецького 
вченого Еріха Обста та багатьох інших дослідників [3].  

Ф. Ратцель дійшов до висновку, що для вивчення й 
розуміння соціумів різних країн варто враховувати не 
тільки «ґрунт», але й «кров», а отже, необхідно викорис-
товувати не лише географічні дані, а й етнографічні, 
історичні, антропологічні та культурологічні. Окрім цього, 
потрібно враховувати характеристики геосфери, гідро-
сфери й атмосфери [3]. У книзі Ф. Ратцеля «Politische 
Geographie» (1897) розвивається поняття «життєвого 
простору», яке пов‟язує культурне зростання держави з 
її територіальною експансією. 

Під впливом книги Ф. Ратцеля «Політична геогра-
фія» Р. Челлен увів у науковий обіг поняття «геополі-
тика», а також продовжив і розвинув геополітичні роз-
робки Ф. Ратцеля, застосовуючи їх до вивчення особ-
ливостей різних держав. Він звернув увагу на основні 
п‟ять аспектів: територію, економіку, людей, суспільс-
тво та уряд, з якими пов‟язані п‟ять наукових дисциплін, 
що досліджують ці аспекти: геополітика (наука про дер-
жаву як географічний об‟єкт), економічна політика (нау-
ка про національну економіку певної держави), демо-
графічна політика (наука про населення певної країни), 
соціальна політика (наука про суспільство певної дер-
жави), силова політика (наука про владу, в якій держава 
виступає як система панування, контролю й застосу-
вання сили) [3]. 

Е. Обст структурував світ, враховуючи, у першу 
чергу, територію, зайняту колоніальними державами. В 
результаті у нього з‟явилась картина, яка характеризує 
розподіл території та населення Землі між великими 
державами. Сучасна геополітика почасти продовжує цю 
традицію і дотримується думки Е. Обста про диференці-
ацію світу за зонами впливу провідних держав.  

Американський геополітик голландського походже-
ння Н.Дж. Спікмен визначив основні чинники геополі-
тичної сили держави: розмір і характер території, особ-
ливості кордонів і населення країни; наявність корисних 
копалин; рівень економічного й технологічного розви-
тку; фінансова потужність; етнічна однорідність; полі-
тична стабільність; рівень соціальної інтеграції; націо-
нальний характер та сила духу [4]. 

Американський політолог Г. Моргентау запропону-
вав комплексну характеристику потужності держави у 
міжнародних відносинах, виділяючи вісім чинників: 
а) географічне положення; б) природні ресурси; 
в) промислові можливості; г) військовий потенціал; 
ґ) населення; д) національний характер; е) якість дипло-
матії; є) якість уряду [5]. 

Б. Ісаєв та І. Ігнатьєва підкреслюють, що сучасний 
світ тепер поділяється між великими державами не 
тільки за сферами (політичною, економічною, військо-
вою, культурною), але й за субсферами. Зокрема, у полі-
тичній сфері розрізняються підсфери внутрішньої та 
зовнішньої політики, в економічній сфері – підсфери 
виробництва, фінансів, торгівлі, енергетики, транспорту, 
туризму і т. д., у сфері культури – підсфери мистецтва, 

спорту, моди і т.д. [6]. Сучасна геополітика відповідно, 
включає (окрім класичних середовищ геосфери, гідрос-
фери й атмосфери) підводне середовище, простір і вір-
туальні середовища Інтернету, радіо, телебачення, дру-
кованих матеріалів тощо [6]. Звичайно, що в процесі 
ускладнення життя людства, можлива поява й інших 
сфер та субсфер.  

Геофілософські роздуми про співвідношення землі й 
території репрезентували Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі [7, 
с.110-148]. На становлення й розвиток геофілософії та 
геоконфліктології вплинули дослідження багатьох вче-
них, серед них: Ф. Бродель, І. Валлерстайн, Х. Маккіндер, 
М.Г. Маршалл, А. Мехен, Г. Моргентау, Н.Дж. Спікмен, 
К. Хаусхофер та ін. [8; 9]. Массімо Каччарі, Йоель Регев, 
Олег Базалук, Володимир Дергачов, Оксана Тимофеєва, 
Олег Хархордін та інші науковці досліджують актуальні 
проблеми геофілософії, а також історіософські й соці-
ально-філософські аспекти геополітики [9;10;11].  

Олег Базалук, базуючись на методології геофілософії, 
розширив розуміння України як держави, по території 
якої проходить кордон протистояння двох світових ку-
льтур, а також роз‟яснив зв‟язок між тотальною корум-
пованістю української влади і територіальним розташу-
ванням України. Актор підкреслює, що схильна до 
корупції ментальність українських правителів і їхнє но-
менклатурне радянське минуле, багато в чому визначили 
хід історичного розвитку України. Принципи геофіло-
софії дозволили автору сформулювати українську націо-
нальну ідею: Україна – Берегиня, а українці – хранителі 
миру й тисячолітньої культури у західній частині Євра-
зійського континенту, а також основні культурні мар-
кери української ідентичності [11]. 

Отже, сучасна геофілософія ґрунтується на уявлен-
нях про множинність світів багатовимірного геопрос-
тору з високою енергетикою рубежів. Геофілософія фо-
рмується на перетині філософії, політології, економіки, 
культурології, етнології, геології та географії (політич-
ної, економічної, соціальної, фізичної). В умовах глоба-
лізації геофілософія є теоретико-методологічною основою 
новітньої геополітики, сприяючи подоланню обмежено-
сті традиційного географічного й економічного детермі-
нізму в геополітиці. В структурі сучасної геофілософії та 
геоконфліктології виокремлюються теоретичний і прик-
ладний напрямки. Основними методами наукових дослі-
джень є порівняльно-географічний, порівняльно-істори-
чний, аналітичний, картографічний, статистичний, метод 
прогнозування та інші. 

Основними чинниками, які вивчають у своїх дослі-
дженнях геофілософи й геоконфліктологи, є такі: 1) спе-
цифіка території держави (рельєф, розмір, розташування 
території у світовому простор); 2) географічне поло-
ження політичних суб‟єктів; 3) тип, форма та протяж-
ність державних кордонів, їхнє положення на природних 
або штучних рубежах; 4) наявність річок як водних пе-
решкод і шляхів сполучення; 5) положення країни по 
відношенню до моря, протяжність берегової лінії та 
умови для судноплавства; 6) клімат (холодний, помір-
ний, жаркий, посушливий і т. д.); 7) особливості ґрунтів 
(наскільки ґрунти сприяють розвитку сільського госпо-
дарства, інфраструктури, промисловості тощо); 8) наяв-
ність природних ресурсів, надра, їх багатства, здатність 
забезпечувати економічне зростання й соціальні запити 
населення; 9) існуюча політична система; 10) рівень роз-
витку економіки, військова міць держави; 11) стан нав-
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колишнього середовища, наявність геологічно активних 
районів; 12) соціально-демографічна структура суспіль-
ства, чисельність і щільність населення, специфіка наці-
онального характеру, сила духу народу тощо. 

Геоконфліктологія ще у ХХ ст. розглядалась як скла-
дова частина або політології, або соціології, або геогра-
фії. Але вже на початку XXI ст. ця сфера знань була ви-
ділена в самостійну наукову дисципліну, що виникла на 
перетині політології, конфліктології та географії. За змі-
стом геоконфліктологія включає елементи географії, 
геології та конфліктології, це порубіжна наукова дисци-
пліна, яка поєднує та синтезує географічний, геологіч-
ний і конфліктологічний підходи та стратегії аналізу 
структури конфліктних процесів. Як наука, геоконфлік-
тологія має теоретичну й емпіричну складові. Отже, су-
часна геоконфліктологія досліджує сукупність географі-
чних, геологічних, політичних та інших чинників, які 
впливають на виникнення, розгортання і наслідки полі-
тичних, військових та інших територіальних конфліктів. 
Предметом геоконфліктологіі є виявлення й аналіз пере-
думов, причин і чинників геопростору, які обумовлюють 
можливість виникнення та характер політичних і війсь-
кових конфліктів, а також особливостей розгортання 
геоконфліктних ситуацій. Теоретико-методологічні за-
сади й завдання геоконфліктології розробляють А. Де-
нісенцев, Д. Заяц, І. Ігнатьєва, Б. Ісаєв, А. Крамаренко, 
А. Кротов, Н. Мироненко, А. Полєтаєв, А. Степанов, 
О. Тинянова, Р. Туровский, О. Федоров [12;13;14;15;16]. 
Доволі цікавим напрямком сучасних геоконфлікто-логі-
чних досліджень є вивчення впливу геологічних чин-
ників на конфліктність людини і соціуму [13;14;15;16].  

Зокрема, О. Тинянова розглянула зв‟язок між руйнів-
ними масовими діями у Старому Світі і посиленням сей-
смічної активності та її перенесенням глобальними ліні-
ями північ-південь і широтами [13]. О. Тинянова вже 
кілька років розробляє модель глобальної геополітичної 
динаміки. Ця модель дозволяє розглядати геополітичні 
явища як результат передачі енергії і соціальної дії, і 
фізичної енергії (сонячної енергії і внутрішньої енергії 
Землі). Дослідниця вивчає зв‟язок між конфліктними 
масовими діями у 2005–2013 рр. і посиленням сейсміч-
ної активності та її перенесенням глобальними лініями 
північ-південь і широтами. На підставі значної кількості 
емпіричних даних О. Тиняновій вдалося виявити най-
більш активні зони розломів широти і зони високого 
соціального напруження Старого Світу, розташовані на 
цих лініях. Ці галузі соціальної напруженості пов‟язані 
один з одним «силовими лініями» передачі соціальної і 
фізичної енергії під провідним впливом обертальних 
сил, які у східній півкулі спрямовані з півдня на північ 
екватора [13]. О. Тинянова у своїй статті «До концепції 
соціоприродним організації геополітичного простору: 
Тахрір – Таксим – Майдан –...» представила авторський 
погляд на зв‟язок геополітичних процесів із перенесен-
ням фізичної енергії по глобальним меридіональним і 
широтним лінеаментам. Розроблена авторкою модель 
макродинаміки геополітичних процесів доповнена уве-
денням в опис перенесення енергії соціальної дії осі 
«Північ – Південь». У статті запропонована уточнена 
модель взаємозв‟язку геополітично активних зон Ста-
рого Світу, а також викладено авторський погляд на 
можливості зниження соціальної напруги у цих зонах. 
На підставі соціально-політичного аналізу подій 2005–
2013 років у Магрибі, Леванті, на Близькому Сході та в 

Європі авторка дійшла висновку про головну причину 
соціальної напруженості, спільною для цих регіонів, яка 
посилюється дією природних сил. Вона вважає, що цієї 
основною причиною є безробіття і погіршення соціаль-
них відносин під його впливом. Другою основною при-
чиною напруженості, особливо для країн Півдня, є опус-
телювання земель. Отже, дослідниця робить висновок 
про неефективність військових діях для придушення 
заворушень в геологічно активних районах і віддає пе-
ревагу заходам по створенню робочих місць, адміністра-
тивним і поліцейським діям з примусу до суспільно-
корисних трудових і екологічних заходів [13]. 

У працях О. Федорова [14;15;16] було показано, що 
на поведінку людей і соціальних систем має великий 
вплив «невідомий геологічний фактор», який діє в гео-
логічно активних районах (тобто в районах розігрітої 
мантії в зонах диз‟юнктивних (розривних) порушень, 
областях вулканізму, областях високої сейсмічності, 
областях рифтогенезу), адже підвищена температура 
мантії свідчить про активність геологічних процесів. 
Вплив «невідомого геологічного фактора» призводить 
до активізації і збудження людей, робить їх легко навію-
ваними, агресивними, емоційними, схильними до жорс-
токості, до захоплення «великими ідеями» і до боротьби 
за поширення «великих ідей» (цей вплив може також 
підсилювати творчі здібності людей). Було проведено 
зіставлення Карти розподілу найбільш геологічно актив-
них областей Землі з Картою просторового розподілу 
областей з найбільшим числом озброєних конфліктів 
(1945–2011 рр.), представлених у базі даних М.Г. Мар-
шалла). База включає 326 конфліктів з числом загиблих 
понад 500 осіб. У ній враховані тільки загиблі безпосе-
редньо в конфліктах («directly-related» deaths), усього в 
326 конфліктах загинуло бл. 25 700 000 осіб. Порівняння 
карт показало, що області з найбільшим числом зброй-
них конфліктів у 1945–2011 рр. розташовуються в геоло-
гічно активних районах. Це: Балкани, Кавказький регіон, 
Афганістан, Пакистан, район Палестини, В‟єтнам, Ефіо-
пія, Ємен, Руанда-Бурунді-Уганда, Центральна Америка. 
Ці ж райони упродовж усієї Світової історії були 
центрами збройних конфліктів. У збройних конфліктах, 
що відбувались в зазначених районах, загинуло бл. 
14 500 000 осіб., що становить 57% від числа всіх 
загиблих у 1945–2011 рр. Характерно, що військова 
активність у зазначених областях не пов‟язана безпо-
середньо з етнічними та релігійними особливостями 
населення [14;15;16]. О. Федоровим було показано, що з 
геологічно активними областями збігаються райони, в 
яких постійно відбуваються великі збройні конфлікти 
(конфлікти з числом загиблих понад 100 000 осіб в одному 

конфлікті). Отже, у геологічно активних районах на 
людей діє невідомий геологічний фактор, який робить 
людей агресивними, збудливими, навіюваними, тобто 
сприйнятливими до дестабілізуючих впливів. Люди ста-
ють жорстокими і мстивими, прагнуть воювати «за ідею», 
«з почуття ненависті», «з почуття помсти». Це дозволяє 
організаторам війн легко створювати тут збройні зіткне-
ння [15]. 

О. Федоров показав на прикладі тюркських народів, 
що переселення людей на геологічно мало активні тери-
торії призводить як до згасання агресивності й войовни-
чості, так і до зміни цінностей. Переселення людей на 
геологічно активні території зберігає агресивність, войо-
вничість і цінності, що існували на початку міграції. 
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Вивчаючи розподіл центрів кривавих сутичок під час 
розпаду Радянського Союзу, геоконфліктологи показали, 
що незалежно від рівня культури, релігії, рівня освіти й 
етнічної приналежності народи, що живуть у геологічно 
активних районах, зберігають свою агресивність, конф-
ліктність та легку навіюваність. Було висловлено при-
пущення, що на активність людей впливає невідомий 
геологічний фактор [15]. 

А. Полєтаєв, узагальнивши дослідження багатьох 
вчених, ставить питання про етносоціотектонічні зако-
номірності взаємодії людської цивілізації і геологічного 
простору: а) «виникнення на Землі людини якнайтісніше 
пов‟язане з цілком певними умовами, суворо детерміно-
ваними в просторі й часі» (П. Воронов); серед цих умов і 
формуючих їх чинників слід назвати ротаційний чинник, 
оскільки «зміни у швидкості обертання планети а, отже, 
зміна прискорення сили тяжіння, вельми суттєво відоб-
разились на зміні тваринного світу минулих епох» 
(В. Філатьєв); б) не слід забувати, що, по-перше: «будь-
який об‟єкт у цьому Світі змінюється під впливом суку-
пних сил Всесвіту» (В. Куликова, В. Куликов, Я. Бич-
кова, Ю. Бичков), по-друге, «закони зміни геосфер – 
середовища існування біоти – формуються на планетар-
ному рівні і суттєво впливають на динаміку розвитку 
рослинного й тваринного світу» (Е. Пінський) і, по-
третє, «ротаційний і тісно пов‟язаний з ним палеомагні-
тний чинники – родоначальники ланцюга подій, в ході 
яких може наступити біосферна катастрофа» (Е. Пінсь-
кий). Тому не можна не погодитися з тим, що «в основу 
державної філософії повинна бути покладена парадигма 
про єдність системи «Космос – планета Земля – Людина», 
про цінність всього, що накопичили цивілізації в процесі 
своєї еволюції від виникнення і до зникнення деяких з 
них» (В. Куликова, В. Куликов, Я. Бич-кова, Ю. Бичков). 
Виходячи з цього, історію людської цивілізації необхідно 
розглядати з позицій двох виникаючих галузей природ-
ничих і гуманітарних наук – з позиції антропогеології 
(метою якої є вивчення впливу закономірностей і особ-
ливостей речового складу та еволюції Землі на законо-
мірності й особливості розвитку людини і людського 
суспільства в цілому) та етносоціо-тектоніки (в рамках 
якої йде вивчення впливу особливостей і закономірнос-
тей будови й еволюції Землі на зародження окремих 
людських спільнот і на розвиток їхньої культури у най-
ширшому сенсі цього слова [17, с.300]).  

Висновки. Отже, роль сучасної геофілософії полягає 
у дослідженні різноманітних процесів, подій, відносин і 
комунікацій, що утворюються на енергонасичених ру-
бежах багатовимірного простору, в якому зінтегровані 
природа, соціум і культура (адже будь-яка країна являє 
собою єдність природи, соціуму і культури). Роль сучас-
ної геоконфліктології полягає в уточненні знань у сфері 
конфліктології й геополітики та переведенні їх у прак-
тичну площину. Наявність об‟єктивного взаємозв‟язку 
між виникненням конфлікту і його характером, з одного 
боку, та географічним місцем розташування зони конф-
лікту, з іншого боку, викликало появу цікавих геоконф-
ліктологічних досліджень. Але застосування інтегратив-
ного підходу передбачає необхідність розгляду будь-
яких конфліктів у суспільстві з точки зору впливу мно-
жинних факторів, включаючи й так званий «невідомий 
геологічний фактор». Окрім цього, конфліктизаційні 
процеси, які впливають на життя суспільства, не є абсо-
лютно стихійними у своєму розгортанні [18]. Вони 

майже завжди є чутливими до певного організуючого 
начала. Відповідно до цього, будь-який конфлікт, як 
процес специфічних відносин між соціальними суб‟єк-
тами, є керованим. Таким чином, для наукового дослі-
дження геофілософських та геоконфліктологічних проблем 
найоптимальнішим є інтегративний підхід, який дає мож-
ливість більш широкого, цілісного і багатогранного пог-
ляду на розуміння людської природи і всього Всесвіту. 
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FORMATION OF MODERN GEOPHILOSOPHY AND GEOCONFLICTOLOGY 
The modern geopolitics has significantly expanded the subject of its research, and today its structure includes such 

scientific subdisciplines as global studies, geoeconomics, geoconflictology, geohistory, geoethnopolicy, geoculturology, 
geoconfessiology, geofuturology, and others. Scientists distinguish traditional geopolitics, new geopolitics (geoeconomics) and 

the latest geopolitics (geophilosophy). The geopolitical challenges will have a significant impact on the countries of the world 
for a sufficiently long time. Therefore, geophilosophical and geoconflictological research is especially relevant today. These 
are the interdisciplinary areas that are designed to find answers to current challenges and threats. The modern 

geophilosophical and geoconflicto studies are an integral part of geopolitical research. The development of modern 
geophilosophy and geoconflictology has been significantly influenced by historiosophy, geography and geology. In terms of 
content, these sciences include elements of political science, geography, geology, culturology and conflict studies, they are a 

borderline scientific disciplines that combine and synthesize different approaches and strategies for analyzing the structure of 
geopolitical processes. These sciences have theoretical and empirical components. The authors of the article analyze the 
results of empirical and theoretical research in the field of geophilosophy, and geoconflictology. In particular, during the 
investigating the distribution of centers of bloody clashes during the Soviet Union collapse, geoconflictologycians have shown 

that irrespective of the culture level, religion, education level, ethnicity peoples living in geologically active areas, retain their 
aggressiveness, conflictity and easy suggestibility. Using integrative approache, authors of the article conclude on the need to 
consider any conflicts in society from the standpoint influence of plural factors (including an unknown geological factor). 

Key words: geophilosophy, geoconflictology, geopolitical research, conflicts, an unknown geological factor, aggression, 
conflictity, national character.  
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Постановка наукової проблеми та її зна-

чення. XIX століття, особливо його середину і другу 

половину, цілком можна назвати століттям етнографії. У 

багатьох європейських країнах почалися дослідження 

народів – спочатку підвладних земель, а потім і своїх 

власних. Формування етнологічної науки йшло парале-

льно з утворенням етнографічних музеїв, при різних 

суспільствах і академіях, а пізніше і як самостійних інс-

титутів. Тому вивчення німецького та українського 

народу є одним з актуальних напрямків в етнографії, 

оскільки дозволяє простежити процес культурної та 

ментальної адаптації до умов країн, розкрити механізм 

взаємодії традицій і новацій, виявити роль міжкультур-

ної комунікації в функціонуванні етнічної культури, 

виокремити локальну специфіку як на рівні загальних 

традицій, так і стосовно різних країн.  

Метою роботи є визначення особливостей розвитку 

німецької і української утилітарної етнографії. 

Виклад основного матеріалу. Етнографія – наука, 

головне завдання якої описувати та досліджувати етні-

чну специфіку народу, його культуру і побут. Отже, дос-

ліджувати процеси і розвиток формування нації. Саме 

слово «етнографія» походить із грецької мови і склада-

ється з двох слів: «Ethnos» – народ і «grapho» – описую. 

Вперше термін «етнографія» був вжитий у «Етнографіч-

ному альбомі» (Ethnographische Bildergallerie), виданому 

в Нюренберзі 1791-го року [2, с.1].  

Сучасна етнографічна наука різниться досліджен-

нями, які пропонують нові концепції прочитання модер-

ної етнографії на різних етапах її розвитку: В. Горленко 

[4;5], В. Дашкевич [6;7], Р. Кирчів [9], Ф. Колессо [10], 

А. Лобода, Н. Могилянський [13], Г. Стельмах [18;19], 

Е. Фішер [24], О. Франко [9;21]. Питання щодо історії 

розвитку німецької та української етнографічної науки 

розглядаються такими вченими, як З. Болтарович, 

В. Борисенко [1], В. Наулко; досліджень музейництва 

З. Гудченко, Г. Скрипник [16;17], А. Данилюк, Р. Чмелик, 

С. Павлюк [14]. Зацікавлення у галузі утилітарної етно-

графії на різноманітну тематику висвітлено у працях 

О. Воропай [2], І. Гілевича [3], Є. Кагарова [8], М. Коза-

кевича, О. Сапеляка [15]. 

У XIX столітті відбувається становлення етнографіч-

ної науки, як самостійної наукової дисципліни. В цей 

процес свій внесок зробили вчені, яких по праву можна 

назвати енциклопедистами свого часу. 

Так, англієць Кін твердив, що етнографія – швидше 

література, ніж наука, бо вона, мовляв, описує побут та 

звичаї окремих народностей. 

Німець Г. Шуртц вважав етнографію за описове на-

родознавство [22].  

Швейцарець С. Отто пише таке: «Термін «етногра-

фія» означає насамперед «опис народів» і тому знахо-

дить собі найдоцільніше застосування в тих випадках 

етнографічних дослідів, де мова йде про монографічний 

опис окремого народу» [27]. 

В Німеччині етнографія, як наука, сформувалася в 

період боротьби за національне об‟єднання німецького 

народу; в період, коли була необхідність науково обґру-

нтувати національну спорідненість окремих роз‟єднаних 

груп німецького народу; виявити глибоке історичне ко-

ріння тієї спорідненості, – така була практична потреба, 

що викликала до життя німецьку етнографію і німецьку 

фольклористику з її славною мітологічною школою. Але 

коли Німеччина вийшла на шлях колоніальних загарбу-

вань, зацікавлення в етнографічному дослідженні свого 

власного народу відійшло на другий план, натомість 

У статті висвітлено сутність поняття етнографія. Відмічено, що окреме місце в історії 

німецького народознавства займає визначення етнографії, як науки про «душу народу». Визначено, що 

першим напрямком в етнографії, який отримав широке поширення в німецькомовних країнах, став 

еволюціонізм. Зроблено аналіз німецької утилітарної етнографії кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Виділено 

основні етапи становлення української етнографії. Зазначено, що українська етнографія почала 

розвиватися і сформувалася, як наука, протягом ХІХ-го століття (П. Куліш, Т. Шевченка, 

І. Котляревський, М. Вовчко, М. Гоголь, кн. Цертелев, М. Максимович, П. Чубинський, а потім 

І. Франка, В. Гнатюка, Ф. Колесса). Виділено 90-ті роки XIX ст. першою хвилею науково-

просвітницького руху в Україні, а етнографія в цей період, як важлива частина українознавчого циклу 

дисциплін, стала невід‟ємною складовою культурного відродження української нації. Виявлено, що 

великим проривом у дослідженні української етнографії, визначенні її місця в системі гуманітарних 

наук, предмета й завдань стала поява досліджень Ф. Вовка (уперше розділив етнографію і 

фольклористику на дві окремі науки). Здійснено аналіз української утилітарної етнографії кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. 

Ключові слова: етнографія, утилітарна етнографія, народ, культура, нація, раса, еволюціонізм, 

диффузіонізм, побут, звичаї, обряди, мультимодальна етнографія.  
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німецькі етнографи почали широко вивчати, досліджу-

вати колоніальні народи [25, с.351].  

Окреме місце в історії народознавства займає визна-

чення етнографії, як науки про «душу народу». Саме 

поняття «душа народу» (Volksseele) належить німець-

кому етнографові Йоганові Ґотфріду Гердеру (Johann 

Gottfried Herder, 1744–1803), що вживав цей термін 

майже в тому самому сенсі, як і пізніше Геґель (Hegel, 

1770–1831) – «дух народів» (Volksgeist), «ідея народів» 

(Völkergedanke). Стейнталь і Лазарус (Н. Steinthal, 

М. Lazarus), що в 1860–1890 роках видавали журнал 

«Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Sprachwissensch», 

вперше спробували перенести поняття про «душу на-

роду» на науковий ґрунт. Значно пізніше ідея про «душу 

народу» перейшла з Німеччини до романських наро-

дів [27].  

Першим напрямком в утилітарній етнографії, який 

отримав широке поширення в німецькомовних країнах, 

став еволюціонізм (теорія розвитку). Вчені із застере-

женнями відносять до еволюціонізму Адольфа Бастіана 

(1826–1905). Його заслуга полягала в постановці важли-

вих проблем, так і не вирішених до кінця через упере-

джене ставлення до наукових висновків расової теорії. 

Допитлива думка вченого постійно спотикалася на цьому 

шляху. Він говорив про необхідність «добути первинну 

думку», яка з позицій еволюційної біології і лінгвісти-

чної семантики зводиться до расових уявлень народів. 

Прихильникам цієї теорії не вдалося довести, чому так 

далеко пішли від «одного стовбура» різні раси і етноси. 

Не дивно, що еволюціонізм в особі його менш крупних 

представників називавcя розвитком – механічне нарощу-

вання народами всіляких властивостей, часто без висно-

вків про доцільність і кінцевий ефект таких змін [22]. 

В останній чверті XIX століття наступила пора по-

шуків нових теоретичних рішень, що пояснюють хід 

змін і різноманіття культури. Розгорнулися гострі дис-

кусії. При цьому критики крайнощів еволюціонізму ви-

знавали за ним принципову правоту історичного під-

ходу. Не випадково практично всі наступні напрямки в 

етнографії переймали ідеї провідних представників теорії 

розвитку, додаючи до них власні. В результаті панорама 

етнографічних напрямків і шкіл відрізнялась безліччю 

ідей, що вказує на відсутність єдиного наукоподібного 

стержня [24]. 

Ряд найпопулярніших навчань, які прийшли в німе-

цькомовні і англосаксонські країни на зміну еволюціоні-

зму, отримав загальну назву «диффузіонізма». Новий 

напрямок пояснював розвиток культур головним чином 

шляхом запозичення культурних досягнень один у одно-

го, або міграціями народів [13, с.34]. 

Вже до кінця 20-х років багато вчених відзначали 

кризові явища в німецькій етнографії, в зв‟язку з чим в 

1929 р. в ході дискусії було названо ряд теоретичних 

течій: «культурних кіл» (Б. Анкерман, В. Шмідт, В. Коп-

перс, Ю. Липс і ін.); «Психологічна» (Р. Турнвальда,  

Т.-В. Данцель); «Культурно-наукова» (А. Хаберланда, 

Ф. Краузе); «Етно-біологічна» (Г. Тіленіус, Х. Хамбрух); 

«Антропософське» (Р. Карутц). Насправді картина виг-

лядала складніше, так як кордони між напрямками були 

розмиті, а багато етнографів використовували в своїх 

наукових побудовах положення здавалося б несумісних 

течій і довільно відносили себе то до однієї, то до іншої. 

Класифікатори також користувалися суб‟єктивними кри-

теріями, визначаючи приналежність вчених до одного з 

напрямків [2, с.10].  

Але на початку 30-х років ХХ ст. етнографія Німеч-

чини ставила перед собою завдання досліджувати лише 

морфолого-соматичні особливості людського роду [24]. 

Німецький етнограф Нойман, розуміючи етнографію, 

як історію культури, в етнографічному матеріалі відріз-

няв дві категорії: первісний колективний набуток і ті 

цінності, які «спустилися донизу» (gesunkenes Kulturgut). 

Поміж цими двома нашаруваннями відбувається постійна 

дифузія (взаємне проникання) і ось завдання етнографії, 

за Нойманом, зводиться до того лише, щоб простежувати 

ґенезу та шляхи цього проникнення; встановити закони 

розподілу культурних явищ. Матеріальні та духові цін-

ності, що їх утворено на поверхні середовища суспільс-

тва, згодом спускаються з верховин культурного шару 

вниз, в народні маси, тут відповідно переробляються та 

дещо змінюються і вже в новій формі передаються на-

щадкам. Так само перемішуються елементи масової ку-

льтури, йдучи догори до культурних верств суспільства. 

В своєму «Нарисі побуту німецького народу» (1922) 

Нойман показав, що так зване народне вбрання є ніщо 

інше, як ті культурні форми, які вийшли з ужитку вищо-

го класу населення, але привилися в народній масі. В 

той же час знаряддя, посуд, житло, – все це зберігає риси 

первісної доби. Народна драма та пісні повні елементів 

індивідуальної культури вищих верств населення, а хлі-

боробські обряди та звичаї сягають своїм корінням до 

давнини примітивної общинної культури [26]. 

Окремим пунктом виступає орієнтованість на проб-

лему, під якою в німецькій традиції розуміють власти-

вість якісної дослідницької традиції загалом, а етногра-

фії зокрема, реагувати на соціально гострі питання та 

активно досліджувати їх «у вирі подій». У цьому аспекті 

особливо цікавими та актуальними для сучасної України 

є дослідження соціально-політичних трансформаційних 

процесів за допомогою етнографії та соціальної антро-

пології. Німецькі дослідники К. Гершельман та А. Стен-

нінг навіть ввели поняття «етнографії постсоціалістич-

них змін» [25]. 

В середині 30-х рр. починається активна наукова дія-

льність Р. Турнвальда і В. Мюльман, які сформулювали 

пізніше основні методологічні принципи нових етногра-

фічних напрямків: етнопсихології, етносоціології, функ-

ціональної соціології. У 60–90-і рр. намітилися наступні 

напрямки дослідницької діяльності: вивчення локальних 

культур народів, інтерпретація каузальних зв‟язків 

об‟єктів; спроба визначення просторово-часового місця 

локальних культурних феноменів в загальній картині 

сучасного світу; осмислення і подальша організація між-

культурної комунікаційної взаємодії. Для збору етногра-

фічного матеріалу використовується метод «Teilnehmender 

Beobachtung» (присутнього спостереження), більше відо-

мий як метод «включеного спостереження» [2, с.65]. 

На початку 90-х років XX століття увагу деяких ні-

мецьких етнографів привернула проблема спорідненості. 

Однією з перших робіт в цьому напрямку була стаття 

Хартмут Ланга. Він писав, що вивчення спорідненості 

належить до корінних проблем етнографії. При цьому 
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Ланг розглядав альтернативу «кровної» і «соціальної» 

спорідненості, без оціночної переваги однієї над іншою. 

Георг Пфеффер назвав проблему спорідненості самос-

тійним напрямком дослідження в етнографії, але катего-

рично відмежувався від будь-яких «смакових оцінок». 

З‟єднання «кровної споріднення» і «етносу» в один пре-

дмет дослідження на сьогодні лякають дослідників ана-

логією з недавнім минулим [20]. 

Таким чином, етнографія кінця XX століття зайшла в 

глухий кут. У німецькомовних країнах ця наука стала 

жертвою стимульованого ззовні емпіризмом і грубими 

політичними впливами. Відродження етнографії мож-

ливо лише з її зверненням до фундаментальних понять 

етнос і раса. В етнографії накопичений гігантський фак-

тичний матеріал, який при новому підході дозволить цій 

науці зайняти самостійне і чільне місце серед наукових 

дисциплін про народи і їх культури, поряд з антрополо-

гією і расологією. Сукупність цих наук і стане справж-

нім народознавством майбутнього. 

В історії становлення української етнографії можна 

виділити три періоди (табл.1) [4;12]: 

Таблиця 1 

Основні етапи становлення української етнографії 

Етап Опис 

Остання третина ХVIII – перша 

половина ХІХ ст.  

Посилення інтересу до культурно-побутових особливостей українців 

1860-ті рр. – початок ХХ ст. Широкомасштабні досягнення в розвитку етнографії, причому не тільки в 

українській, але й світовій 

Від 1920-х рр. – до наших днів У свою чергу поділяється на чотири підперіоди: 1920 – початок 30-х рр. (так званий 

«золотий вік української етнографії»); початок 1930 – середина 50-х рр.; середина 

1950 – початок 90-х рр. та сучасний – від 1991 р. 

Однак в опублікованих за роки незалежності України 

історіографічних працях найбільше уваги приділено 

ХІХ – початку 30-х років ХХ ст., що можна пояснити 

численними табу радянської науки щодо вивчення тоді-

шніх досліджень. Натомість обмаль уваги сучасники 

приділяють другому етапу, через що основні напрями 

розвитку тогочасної української етнографії найдоклад-

ніше проаналізовані ще в працях радянського періоду, а 

тому багато тогочасних висновків уже застаріло [1;15]. 

Українська етнографія почала розвиватися і сформу-

валася, як наука, протягом ХІХ-го століття. Це був пе-

ріод крутого піднесення української громадської думки; 

період буйного відродження і формування української 

національної свідомости, – час Пантелеймона Куліша, 

Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Марка Вовчка, 

Миколи Гоголя, кн. Цертелева, Михайла Максимовича, 

Павла Чубинського, а потім Івана Франка, Володимира 

Гнатюка, Філярета Колесси та багато інших [7, с.58]. 

Кінець XIX – початок XXст. для української етног-

рафії характеризується досить значним пожвавленням. 

Зазначений період – час інтенсивного і продуктивного 

розвитку української науки. Люди різних професій і пе-

реконань стають краєзнавцями, збирачами етнографіч-

ного матеріалу. Одним із факторів таких процесів є зага-

льне піднесення суспільної свідомості українського на-

роду. У цей час українська наука і культура, внаслідок 

активізації вітчизняного національно-культурного від-

родження, набула яскраво вираженого національного 

характеру, а інтелектуальна еліта поступово перетворю-

валася на власне українську. Саме тому 90-ті роки 

XIX ст. часто називають першою хвилею науково-прос-

вітницького руху в Україні. А етнографія в цей період, 

як важлива частина українознавчого циклу дисциплін, 

стає невід‟ємною складовою культурного відродження 

української нації [11, с.52]. 

Великим проривом у дослідженні української етног-

рафії, визначенні її місця в системі гуманітарних наук, 

предмета й завдань стала поява досліджень Ф. Вовка. До 

появи праць ученого українська етнографія була лише 

описом особливостей народу. Саме Ф. Вовк уперше роз-

ділив етнографію і фольклористику на дві окремі науки. 

Видатний учений З. Кузеля вдало зазначав, що Ф. Вовк 

першим з українців почав систематизувати матеріали, 

які стосуються звичаїв, обрядів та побуту українського 

народу. Пройшовши добру фахову школу за кордоном, 

Ф. Вовк почав використовувати критичну й порівняльну 

методику дослідження звичаїв та обрядів українського 

народу, його матеріальної культури. Визначне місце в 

етнографічній науці початку XX ст. займає його книга 

«Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1916), 

куди ввійшли дві праці – «Антропологічні особливості 

українського народу» й «Етнографічні особливості 

українського народу». У цих дослідженнях учений упе-

рше на основі всебічного вивчення українців від Карпат 

до Кубані подав характеристику фізичних і етнографіч-

них особливостей українського народу [21, с.118]. 

Цікаво, що визначення етнографії, як науки про 

«душу народу» (німецька етнографія), здається занадто 

загальним, невиразним, бо ж і самі ці терміни – «душа» і 

«народ» – є дуже абстрактні, хоча під словом «народ» 

часто розуміють селян, селянські маси. Але дійсно, було 

і є багато українських авторів, які розуміють етнографію 

саме як науку про життя і побут селян [2, с.12]. 

Щодо українського селянства, то воно для українсь-

ких етнографів має особливу цінність, бо саме селяни в 

часи лихоліття зберігали, як і тепер ще зберігають, наці-

ональні традиції, звичаї, обряди, народне мистецтво, 

фольклор, та все ж етнографічне вивчення українського 

народу не повинно обмежуватися тільки селянством [7, 

с.61].  

Всі культурні й цивілізовані нації, а в першу чергу 

нації Європи, до якої належить і Україна, складаються 

не тільки з селян, а й з інших верств суспільства. Кожна 

соціальна верства має деякі особливості матеріальної та 

духової культури, які теж повинні бути предметом ви-

вчення етнографії, бо ж і вони є носіями національної 

культури. Існують важливі етнографічні праці про по-

бут, звичаї, вірування, творчість таких груп населення, 
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як рибалки, дроворуби, ковалі, шахтарі, мірошники, вій-

ськовики, моряки; є цікаві роботи і про дитячий фольк-

лор, бо ж і діти, а не тільки доросла людність, є носіями 

національної специфіки [6].  

З нашої точки зору, при вивченні окремих соціальних 

верств, чи професійних груп, при дослідженні особливо-

стей їхньої культури та їхнього побуту, – головне для 

етнографа є та структура думання, той світогляд, що 

об‟єднує всі верстви населення в одну національну 

групу. 

Є. Кагаров вважав, що етнографія є цілком самостій-

ною та цілокупною наукою, що має свою царину вивче-

ння і особливі дослідні методи. Кінцева мета етнографії – 

вивчати морфологію і динаміку первісної культури 

людства. Вчений стверджував, що уся людність земної 

кулі ділиться на низку етнографічних формацій, які, 

пристосовуючись до певного життєвого оточення, еко-

логії, творять типові органічні єдності, де фізичний габі-

тус (habitus), психологічна структура та матеріальні, 

спеціальні й розумові елементи культури творять одне 

ціле. Отже, окремі людські громади, що становлять со-

бою одне ціле щодо походження, мови, культури та 

життєвих умов – творять тривкі сполуки у вигляді нації, 

а нація – це і є головний об‟єкт етнографічного дослі-

дження [8, с.32]. 

Українські народні звичаї, національні обряди, пісні, 

перекази та легенди; наша народна матеріальна куль-

тура: національний одяг, народні способи будування 

споруд, засоби і способи виробництва – все це дороге і 

важливе для нас, бо воно наше, воно створене нашим 

народом, на нашій предковічній землі, а тому треба його 

вивчати, досліджувати і передавати з покоління в поко-

ління, як живе євшан-зілля вічно живучої нації. Нові 

досягнення науки і цивілізації теж сприймаються кож-

ним народом по-своєму, на свій національний лад; нові 

елементи побуту набувають національних прикмет, а 

тому й стають об‟єктом етнографічного дослідження [5].  

М.М. Могилянський шукав компромісного погляду і, 

як нам здається, найближче підійшов до справжнього 

стану речей; він писав, що етнографія – це спеціальна 

наукова дисципліна, але, будучи самостійною наукою, 

входить у систему антропологічних знань. Основне зав-

дання етнографії, за Могилянським, полягає в тому, щоб 

вивчати розвиток інтелектуальних та духових сил люд-

ського роду, оскільки ті сили знаходять собі вияв у спо-

собі життя окремих груп народів. Далі автор зауважував, 

що викладання етнографії, так само, як і антропології, 

повинно знайти собі місце на природничих факультетах 

університетів. Варто погодитись з цим зауваженням автора, 

бо ж етнографія й справді є наукою емпіричною та інду-

ктивною, а це й зближує її з природничими науками [13]. 

Етнографія завжди і скрізь була і є актуальною нау-

кою, бо вона завжди перебуває в безпосередньому 

зв‟язку з розвитком національної проблеми. Підкореним 

націям етнографія дає матеріал для обґрунтування своїх 

вимог на відокремлення, на творення своїх незалежних 

національних держав. То зовсім не випадково, що до 

революції 1917-го року, з ласки російського окупанта в 

Україні не існувало жодної наукової, чи науково-дослід-

ної установи, де б розроблялися проблеми української 

етнографії і національного фольклору. В університетах 

етнографія не вивчалась, етнографічних товариств не 

було. Була лише одна «Этнографическо-статистическая 

экспедиція въ Западно-Русскій край», яка під керівницт-

вом Павла Чубинського зібрала і видала «Труды» (1872–

78) з дуже цінним, та все ж сирим етнографічним мате-

ріалом, без жодного наукового аналізу [18].  

Після революції, користуючись тимчасовою свобо-

дою, силами українських учених були створені в Україні 

Етнографічна Комісія при Академії Наук, Кабінет ан-

тропології та етнології теж при Академії Наук, Етногра-

фічно-краєзнавча секція Харківської науково-дослідчої 

кафедри історії української культури. Почали виходити 

журнали: «Етнографічний Вісник», «Краєзнавство», 

«Побут». Українські етнографи розгорнули велику нау-

ково-творчу, національно-корисну працю і, природно, це 

злякало окупанта [14, с.45].  

На початку 1930-х років під тиском репресій, якими 

супроводжувалося згортання політики українізації, від-

булися перші кроки в напрямі до насильного впрова-

дження марксистської методології. Однак уже невдовзі 

завдяки добре спланованій акції усі народознавчі осере-

дки в УСРР, які займалися проблемами дослідження 

культури і побуту українського народу було ліквідовано, 

більшість дослідників репресовано, а етнографічні дос-

лідження було згорнуто на ціле десятиліття. Негативно 

вплинула на розвиток тогочасного українського народо-

знавства також школа Миколи Марра, представники якої 

заперечували етнографію як науку [19]. 

Впродовж 40–50-х рр. ХХ ст. під радянську ідеоло-

гію формувався і науковий апарат усієї гуманітаристики, 

зокрема етнографії як науки про народ, його походження, 

традиційну культуру, побут, світогляд. Прогресивність 

культури вбачали лише у її зв‟язку з соціалістичною 

практикою, комуністичними ідеалами, інтернаціоналіз-

мом. Саме ці роки засвідчили, що з наукового обігу нег-

ласно вилучались такі поняття, як «національний», «на-

ція», «походження народу», «національна історія», 

«національна культура». Традиційна культура українців 

розглядалась у контексті східнослов‟янської, з перева-

гою російської та на паралелях подібності. Питання під-

готовки професійних етнологів на рівні вищих началь-

них закладів навіть не ставилося [14, с.45].  

Становище етнографічної науки у другій половині 

1940–50-х рр., згубний тиск ідеології тоталітаризму на 

етнографію дослідили С. Павлюк і Р. Кирчів. В Україні 

лише 1951 р. відкрився другий (після етнографічної ко-

місії при АН УРСР) невеликий етнографічний заклад, 

яким став Музей етнографії та художнього промислу АН 

УРСР у Львові. Народознавець Р. Кирчів зазначав, що 

більшість етнографічних досліджень не були допущені 

ще в процесі затверджень і цензурних переглядів, деякі 

заборонялись уже у видавництвах; бували випадки, коли 

їх вилучали навіть з наукового обігу [9;14]. 

Закінчення другого підперіоду припало на середину 

1950-х років, коли в СРСР розпочалися “хрущовська 

відлига” та викриття культу особи Сталіна, що позити-

вно вплинуло на подальше відродження народознавчих 

дисциплін. Тоді ж у Львові відбулася Перша республі-

канська нарада етнографів, учасники якої накреслили 

нові завдання та перспективи розвитку української етно-

графічної науки [9, с.26]. 



  
21  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

Із середини 50-х років XX ст. розпочався третій піде-

тап у розвитку української етнографії. Аж після дванад-

цяти років, по закінченні другої світової війни, 1957-го 

року почав виходити друком в Києві один-єдиний жур-

нал «Народна творчість та етнографія», і то не під керів-

ництвом науковця-етнографа, а лише поета Максима 

Рильського, який, в розділі «Публікації», друкує «На-

родні пісні про Леніна», про «Мудру партію», про «Се-

мирічку» та інші фальсифікати, наклепи на українську 

народну творчість. Основне ж завдання етнографії, а 

саме: дослідження національної специфіки; національ-

них особливостей культури і побуту та вивчення інших 

національних проблем, – в сучасній Україні залишається 

мертвим застоєм ще й досі [2, с.16]. 

Яскравим прикладом стало видання, підготовлене 

1964 р., фундаментальної узагальнюючої праці «Украї-

нці», котру, втім, було заборонено розповсюджувати. 

Однак, навіть за цих умов, було підготовлено й опублі-

ковано нові праці, присвячені дослідженню різних діля-

нок традиційно-побутової культури українського на-

роду, питань етнічної історії, міжетнічних культурно-

побутових зв‟язків, характеристики окремих етнографі-

чних регіонів, сім‟ї та сімейного побуту [7, с.43]. 

Процес становлення і розвитку етнографічних музеїв 

України висвітлено в монографії Г. Скрипник «Етногра-

фічні музеї України», де показана роль наукової інте-

лігенції в становленні етнології як науки збереження 

самобутньої національної культури. Аналізуючи станов-

лення і розвиток цих закладів, вчена подала об‟ємний 

інформаційний матеріал щодо науково-дослідницької та 

збирацької роботи цих установ та біографічні дані 

стосовно провідних учених, працівників музеїв, етнологів-

аматорів, які багато зробили для збереження самобут-

ності традиційної української культури [16]. 

У 1977 р. відбулася тематична конференція з вив-

чення сучасності. На ній були сформовані головні зав-

дання нового напряму в етнографічній науці. Етнографи 

мали фіксувати етнодиференціюючі елементи матеріа-

льної культури – етнічні особливості в одязі, житлі, їжі, 

що цілком вкладалося в концепцію формування єдиного 

«мегаетносу» [19]. 

Вже на початку 80-х років тогочасна утилітарна ет-

нографія як наука мала достатній потенціал для серйоз-

ного вивчення сучасності, однак політична ангажова-

ність, цензура й диктат з боку численних контролюючих 

органів і направляючих органів стримували та загалом 

негативно впливали на розвиток цього перспективного 

напряму [11]. 

Упродовж останніх двох десятиліть в України відбу-

вається процес відродження етнографічного музейниц-

тва. На цей процес вплинули значні соціально-економі-

чні й політичні зміни в суспільстві. Після проголошення 

незалежності України 1991 р. докорінних змін зазнала 

національно-культурна політика. Після повної реабіліта-

ції депортованих у 1940-х роках народів почався процес 

повернення представників цих етнічних груп на місце 

їхнього довоєнного проживання. У національно-культу-

рному відродженні поліетнічного населення південних 

областей України чільне місце посів розвиток музейної 

етнографії. З-поміж музеїв етнографічного профілю ви-

діляють поліетнічні (комплексно досліджують етнокуль-

туру місцевого населення різного етнічного похо-

дження) та моноетнічні (спеціалізуються на традиційно-

побутовій культурі однієї етнічної групи) [17, с.25]. 

На сьогодні якісна методологія відчуває на собі 

вплив сучасних технологій на такому рівні, що він на-

віть може спричиняти методологічні труднощі. Мульти-

модальна етнографія як сучасний напрям у якісній дос-

лідницькій методології є одним із прикладів тих 

проблемних питань, які перед якісною дослідницькою 

традицією ставлять новітні технології. Мультимодальна 

етнографія є новим напрямом у сучасних етнографічних 

дослідженнях: перша методологічна публікація, присвя-

чена цьому напряму, датується 2006 р. Основні методо-

логічні питання становлення цього дослідницького на-

пряму дають змогу на практичному прикладі розглянути 

вплив новітніх технологій на якісну методологію емпі-

ричних досліджень [23, с.81]. 

Характерною особливістю розвитку українського су-

спільства на сучасному етапі є його неоднорідність в 

етнокультурному плані. З одного боку, простежується 

вплив глобалізаційних тенденцій, що проявляються у 

нав‟язуванні штампів масової поп-культури, з другого – 

небувалий інтерес до культурної спадщини свого народу, 

накопиченої впродовж багатьох поколінь, покликаний 

зберегти етнокультурну самобутність. Так чи інакше, 

зростає інтерес до української утилітарної етнографії, 

що проявляється у проведенні масових дійств, що мають 

етнокультурне підґрунтя, як-от святкування дня україн-

ської вишиванки, проведення фольклорно-етнографіч-

них свят, ярмарків (Петрівський, Сорочинський), майс-

тер-класів з виготовлення традиційних предметів ужитку. 

Також в умовах динамізації інформаційного суспільства 

все більшої ваги набуває всесвітня глобальна інформа-

ційна мережа Інтернет, в якій інформація етнографіч-

ного змісту представлена на різноманітних web-сайтах: 

наукових, освітніх, туристично-розважальних, комер-

ційних та в соціальних мережах [3]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-

ном, дослідження особливостей німецької та української 

утилітарної етнографії дають можливість зробити насту-

пні висновки: 

1. В Німеччині етнографія, як наука, сформувалася в 

період боротьби за національне об‟єднання німецького 

народу. Окреме місце в історії німецького народознавс-

тва займає визначення етнографії, як науки про «душу 

народу». 

2. Першим напрямком в утилітарній етнографії, який 

отримав широке поширення в німецькомовних країнах, 

став еволюціонізм (теорія розвитку). Ряд наступних най-

популярніших навчань, які прийшли в німецькомовні і 

англосаксонські країни на зміну еволюціонізму, отримав 

загальну назву «диффузіонізма».  

3. У 60–90-і рр. виникли такі напрямки дослідницької 

діяльності: вивчення локальних культур народів, інтерп-

ретація каузальних зв‟язків об‟єктів; спроба визначення 

просторово-часового місця локальних культурних фено-

менів в загальній картині сучасного світу; осмислення і 

подальша організація міжкультурної комунікаційної 

взаємодії. 

4. На початку 90-х років XX століття увагу німецьких 

етнографів привернула проблема спорідненості.  
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5. В німецькій етнографії при правильному підході 

до наявного матеріалу дозволить цій науці зайняти 

окреме місце серед наукових дисциплін про народи і їх 

культури. 

6. В українській утилітарній етнографії виділяють 

три періоди: остання третина ХVIII – перша половина 

ХІХ ст.; 1860-ті рр. – початок ХХ ст.; від 1920-х рр. – до 

наших днів. 

7. Кінець XIX – початок XXст. для української етно-

графії період інтенсивного і продуктивного розвитку. 

8. На початку 1930-х років усі народознавчі осередки 

в УСРР, які займалися проблемами дослідження куль-

тури і побуту українського народу було ліквідовано, 

більшість дослідників репресовано, а етнографічні дос-

лідження було згорнуто на ціле десятиліття. 

9. Впродовж 40–50-х рр. ХХ ст. під радянську ідеоло-

гію формувався і науковий апарат усієї гуманітаристики, 

зокрема етнографії як науки про народ, його похо-

дження, традиційну культуру, побут, світогляд.  

10. Упродовж останніх двох десятиліть в України ві-

дбувається процес відродження етнографічного музей-

ництва. Мультимодальна етнографія є новим напрямом 

у сучасних етнографічних дослідженнях. 

Перспективами подальших досліджень є проблема 

розвитку української етнографії у 40–50 рр. ХХ ст.  
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The article covers the essence of the concept of ethnography. It is noted that a separate place in the history of German 

ethnology is the definition of ethnography, as a science of «the soul of the people». It is determined that the first direction in 

ethnography, which was widespread in German-speaking countries, was evolutionism. An analysis of the German utilitarian 

ethnography of the end of the 19th and the beginning of the XXI century was made. The main stages of the formation of 

Ukrainian ethnography are highlighted. It is noted that Ukrainian ethnography began to develop and was formed as a science 

during the nineteenth century (P. Kulish, T. Shevchenko, I. Kotlyarevsky, M. Vovchko, M. Gogol, the book of Tsertelev, 

M. Maksimovich, P. Chubinsky, and then I. Franko, V. Hnatyuk, F. Kolesa). Allocated 90th years of the XIX century the first 

wave of the scientific and educational movement in Ukraine, and ethnography during this period, as an important part of the 

Ukrainian study cycle of disciplines, became an integral part of the cultural revival of the Ukrainian nation. It was discovered 

that the emergence of the research of F. Vovk (for the first time divided ethnography and folklore into two separate sciences) 

was a major breakthrough in the study of Ukrainian ethnography, the determination of its place in the system of humanities, 

the subject and tasks. The analysis of Ukrainian utilitarian ethnography of the end of the 19th and the beginning of the XXI 

century was carried out. 
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Problem statement. In the philosophical culture of 

Europe, the ideological beliefs of the famous public figures 
or «political educators» have traditionally played a decisive 
role. Those, who uphold them, as ever, declare and are 
responsible for: a) the emergence, implementation and 
functioning of worldview priorities in the socio-civic space; 
b) the formation of socio-political and moral-ethical guidelines 
of the French community; c) approval of basic forms of 
private and collective identities. That is, the «people of the 
pen» are also associated with those who, along with 
politicians and officials, are the guarantors of civic values.  

Even though people in the West talk already for more 
than a decade about the crisis of public intellectuals, the 
latter still retain «certain credibility», which in the broad 
sense means – «credibility of reason as such, of rational 
ability to think, of critical reflection» [1, p.29]. At the same 
time, there are many intellectuals who, not least, take the 
opportunity of political and legal instability, as well as 
worldview disorientation, trying to transform their own 
ideology into an imperative of public sphere arrangement. In 
this case, the activity of an intellectual ceases to carry a 
constructive heuristic loading and has a devastating effect on 
the nature of the mind itself as the basis of civilized life 
sustenance.  

Problems that have been raised herein constitute the 
topicality of the research in question, especially in 
comparison with the Ukrainian context. Part of the rich 
experience of the public and political activities of 
contemporary French intellectuals-philosophers of different 
philosophical trends and interests can already be found in 
Ukrainian translations of a number of selected monographs 
[2-5], individual articles [6] or thematic interviews [7]. 

The purpose of the paper is to consider the political and 
social contexts that are preconditioned by the peculiarities of 
interactions between intellectuals, state power sphere and 
civil society, and to analyze the influence of ideological and 
public spheres on worldview and civic values on the 
example of postwar France. 

The statement of the main material. The philosophical 
culture of post-war Europe, along with the historical, 
cultural, scientific dimensions of the postmodern paradigm, 
defines the ideological dominant elements which influence 
the national civil morality of its citizens in the conditions of 
postmodern – symbolic and actual – changes. She 
encourages the representatives of intellectual work (many of 

whom are philosophers) to interpret their professional 
vocation to be the «guardians of rationality» (by Anatoliy 
Yermolenko) on a much larger scale, not limited by a 
desktop or a classroom. Thus, sooner or later, there appear 
the interactions between «intellectual/power» (ideological 
plane) and «intellectual/society» (public plane), and their 
functional effectiveness empowers the status of knowledge 
as the determining social capital. 

When referring to the intellectual discourse in France, we 
mean the actions taken by all experts who speak on topics 
relevant to France, form and/or influence the contexts of not 
only scientific epistemes, nourish civic awareness giving it 
fresh ideas. They include representatives of the dominant 
ethnic majority and various minorities, primarily Muslim 
and Jewish ones. It is also worth mentioning the researchers 
from other countries, most notably Germany, the United 
States of America and Poland, who voluntarily or by will of 
circumstances have related their biographies to this country. 
Until recently, the French educational institutions have 
traditionally been considered the centers of intellectual 
tempering. 

The main issues of the Western, including the French, 
intellectual environment of the second half of the 20

th
 c. 

include the following: the politicization of the intellectual in 
the formation of concepts (doctrines, manifestos) of 
freedom; the inheritance of World War II (the so-called 
«Auschwitz topos» by Theodor Adorno); retaining the image 
of «moral authority»; the dissemination of additional topics 
for socio-philosophical analytics (problems of decolonization, 
«other» identity, terrorism) which are considered temporarily 
appropriate; the symbolic meaning of 1968; the role of the 
European Left in the intellectual and civic life; the triumph 
and crisis of the communist ideology; widespread practice of 
intellectual conformism; the influence of the well-known 
dissidents and iconic figures from Central and Eastern 
Europe (Solzhenitsyn, Milosz, Giedroyc); the revitalization 
of the «third world» intellectuals, etc. 

The image of the French intellectual is the constituent 
part of the European-American (the so-called «Western») 
idea of people who act as «doctors of public institutions». At 
the same time, it has original features that many active 
participants in the scientific community draw attention to [8, 
p.212-231]. The «French sense» of ideological conflicts, first 
and foremost in the intellectual discourse of freedom, is a 
unique feature in the world political-philosophical tradition 

The aim of the present article is to consider the political and social contexts that are preconditioned by the 

peculiarities of interactions between intellectuals, state power sphere and civil society. By means of general 

scientific (analysis, synthesis and system approach) and specific philosophical (dialectical, hermeneutic) methods it 

was analyzed how the ideological and public planes affect the worldview values of a representative of the 

intellectual (in particular, philosophical) environment of postwar France. It is substantiated herein why the 

priorities of freedom and responsibility should remain decisive factors regardless of whether intellectuals distance 

themselves from the political power or represent it. 
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of connections between the authorities and the «university 
people». Its ultimate constituent parts are: excessive 
criticism regarding the life and civic dimensions of one‟s 
Homeland (harsh judgments about the motherland are 
expressed extremely willingly), and the already mentioned 
herein before unequalled richness of discourse speech 
associated with metaphoricity, allegoricalness, epithets and 
other semantic peculiarities of the French language. Thus, 
Aron repeatedly mentions the role of ideas that prevail in the 
French political philosophy. It is not so much the actual 
outline of modern or past France that counts, but primarily 
its «idea», «image» [9, p.19]. 

Scholars and philosophers of different worldview-
ideological beliefs agree on one thing: the history of the 
intellectual community within the «Franco-French 
polemics» (Mongin) for more than two centuries has been 
distinguished by the craving for ideological discussions. It is 
internally heterogeneous, though, from the outside, 
continuous and homogeneous. Numerous ambitious (that is, 
thirsty for «getting to the institutional decision-making 
place», according to Debray) and not indifferent to power 
and public success «professionals of mental work» foster 
«the struggle of thoughts» (Aron) even for its own sake. In 
today‟s context, it is an inventive continuation of the 
modern-day and educational tradition of «salons dominated 
by women and chatterboxes», to some extent (or even 
completely) being transformed if not into a «party», then 
into a «corporation» of protesters desperate for recognition 
and power.  

The long-standing traditions of public rhetoric (at 
university departments or street barricades) also make their 
encouraging contribution to the «Frenchness» of the 
intellectual posture. Undoubtedly, the pragmatic-optimistic 
aspirations to acquire and maintain the intellectual 
remarkability, which is supported by the economic benefit 
for as long as it is possible, are also taken into account. This 
last feature, as well as the previous ones, «requires all-terrain 
gymnastics (with scholastic genealogy)», gives the speaker 
an opportunity to stand out among others like him/her and 
comprehensively attest to the triumphant «exercise in 
symbolic violence» over temporarily less authoritative, 
however similarly «egocentric» rivals [4, p.115,160]. In 
comparison with their German and American counterparts, 
many French intellectuals have a particular tendency to 
«fight» for all kinds of emancipations, so as not to go 
unnoticed. 

The criticality of the French spirit is evident in the 
scientific and general education spheres. Disputes between 
French intellectuals (including scholars-philosophers, public 
figures, politicians, artists, and journalists) have a highly 
personalized nature: a disagreement in views that is almost 
identical with personal hostility [6, p.335-353]. 

The «climate» of discussions is largely determined by the 
characteristics that are common to the French mentality – 
literally and metaphorically speaking, the intellectuals are 
«jumping down to their throats». Aron aptly remarked: «If 
the world were as prudent as England, the debate would die 
of boredom. Fortunately, US senators, French intellectuals 
and Soviet commissioners provide inexhaustible topics for 
the discussion» [10, p.269]. 

It has not yet been possible to find a way that would 
separate a scientist from the everyday life, connections 
(conscious or unconscious) with a particular class, belief 
system, social status, or ordinary social activity. Most 

outstanding French scholars, especially in the social and 
public sciences, with their goodwill participate in the active 
discussion of the meaningful issues. Along with artists, 
government officials and experts they form a group of «non-
physical workers» (Aron). Their aim is to maintain, relate 
and disseminate basic principles that «legitimize» the lives 
of citizens in the state. The commitment of intellectual-
philosophical leaders to certain concepts of freedom has both 
symbolic, as well as obvious aspect of politicization of the 
representatives even of the most metaphysical movements, 
such as phenomenology or existential anthropology, not to 
mention political and social philosophy. «The choice of a 
particular political position was and still remains a decisive 
test in France; it is it, that is intended to reveal the ultimate 
meaning of the idea,» – such an introductory characteristic is 
given to the philosophical attitudes of his compatriots by the 
famous researcher Vincent Descombes [11, p.13]. 

As a phenomenon in the history of ideas, such 
philosophical-intellectual practice is not the «invention of 
the modern civilization» (Aron), particularly in France. It 
appeared simultaneously with the development of other 
ideological pillars of the Western culture, and was involved 
in the creation and maintenance of public relations, which 
combined regulatory-empowering rules. Dominant ideologies 
and doctrines (nationalism, communism, fascism, liberalism, 
democracy) «had and continue to have their praisers and 
their thinkers» not only in France but also in other European 
countries [3, p.177]. At the same time, the elements of 
resistance to the current order (whether scientific or social) 
were born in the intellectual environment. Often, they rallied 
into revolutionary discourses and found more or less visible 
support within and outside the university environment. 
Furthermore, continuously until the 30s of 20

th
 c. (and after 

that – with short breaks) Paris remained the capital of 
European modernization. A number of national universities 
(also predominantly Parisian) became the centers of conceptual 
«thick» of current ideas and not just the place for the 
elaboration of their derivative echoes. 

In the Anglo-Saxon countries where the reformation 
gained the victory, particularly in the UK, the civic space 
emerged more rapidly. It coherently combined reforms in the 
political, religious, social, economic and cultural spheres and 
did not bring up feelings of hostility or inferiority of «people 
of interest» or politicians to the local intellectuals circle. In 
places where the reformation was defeated and Catholicism 
for a long time occupied dominant positions in the outlook 
of people, the continental – French, Italian, Spanish – 
intellectuals were divided, having different ideas as to their 
«secularity». Moreover, the political background in France 
continued the «dialogue between tradition and revolution». 
This helped to ensure that «the intellectuals developed the 
habit of a kind of constant opposition», although it did not 
stop complete distortion, in Aron‟s view, of the connection 
between democratic order and freedom itself [3, p.183]. 

Debray outlines three historical ages in his densely 
factual book on the interrelations of the French scientific 
«microclimate» and social and power «macromutations» [4, 
p.58]. The duration of the first two is approximately half a 
century, the last one, which appeared on the ground prepared 
by its precursors, began after 1968 and continues to this day. 

During the «university» cycle (1880–1930) irreversible 
changes in the still academic «contour» of the educational 
environment took place. Its corporate-elitist hierarchy 
remained, but was forced to take account of the circumstance 
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that had raised the status of knowledge. In its essence it was 
the «sudden increase» in the number of lecturers and, 
consequently, of «domination» of students, «swarming» of 
higher educational institutions (which more and more 
frequently began to use numbers instead of titles), the 
prevalence of didactic «repetitive work» over the scientific-
research activity, etc.  

As a result, «the Sorbonne gave up its authoritative 
status» to a new influential core that combined the 
emancipatory demands of the postmodern contemporaneity 
[4, p.83]. It became the publishing house, and the actual 
«center of gravity» – the publisher. Thus, during the second, 
«publishing» cycle (1920–1960), «not only the style, epoch 
or dialect» underwent changes. The next «mode of symbolic 
production» took its hold, supplanting others. 

The third «media» cycle forced the intellectuals into even 
greater publicity, which could not but affect their socio-
philosophical beliefs, civic positions and ethical choices. 
What happened was a «taming» (by Gilles Deleuze) of the 
representatives of science by the mass-media sphere, which 
at the same time accelerated the «decadence» of professional 
journalism. 

The contemporary mediacratic discourse does not refer to 
the genuine sources of events, instead creates them on its 
own. Its demand in external analytical independent assess-
ments is constantly diminishing, as far as the worldview 
priorities are determined by its own self-sufficiency. The 
television studio becomes for the intellectual analogous to a 
sanctuary, auditorium, stage, editorial column, because it 
provides the space «with the best acoustics» – recognition, 
reward and influence. Not everyone will be able to get there, 
and getting there means complete and successful self-
realization, while staying there means control and complicity 
in the monopoly of influences on cultural commonality. At 
the same time, according to the marketing logic, the dominant 
position requires ideologically adaptive eclecticism of the 
«head that is groping around for power», in particular, it 
«allows only such political involvement that would abide by 
all forms of apoliticism» [4, p.104]. Increasingly growing 
informatization of reality paradoxically reduces the 
likelihood of being accurate and true, as it makes the «tariffs 
on truth unacceptably high» [4, p.287].  

The initial «starting point», which allows something that 
follows from further activity, is considered to be of 
fundamental methodological importance. Some consider it to 
be determined by the same principles that are typical for 
non-intellectuals: «the same mixture of half-knowledge, 
traditional prejudice, preferences of aesthetic rather than 
prudent nature, expresses itself in the ideas of professors or 
writers, as well as in the public opinion of merchants or 
manufacturers» [3, p.180].  

According to this view, the intellectual form of identity 
(or the identity of the intellectual) is characterized by the 
little insight when compared to the representatives of other 
social spheres. It retains an adequate psychological 
connection with life circumstances that preceded the 
development of the individual as an intellectual. The greatest 
«vulnerability» is distinguished by the French participants of 
intellectual life, «who are just as unable to escape the spell 
of topicality, as other people» [3, p.183]. Aron provides for 
the following example: the French intellectuals, especially 
those who loudly declared their «leftism», with the same 
delay as ordinary citizens, in the early 1970s «discovered» 

the «horrors of Gulag» and the truth about the real 
totalitarianism of Bolshevism. 

The sentiment of French professors and students in the 
middle of the 20

th
 c., according to Aron, heavily depended 

on the conservatism of the «economic situation». The rules 
of the liberal economy on the French ground (quite contrary 
to the English one) led to the increased unemployment 
among the «people of science», «paralysis» of the provisions 
on social assistance, slowed the change of generations in 
scientific paradigms. The aforementioned worldview 
ambition and ample opportunity to express it publicly, the 
French intellectuals were indignant (in their view, quite 
rightly) at the «wrongs, misery, harassment» of others. In the 
similar way behaved the qualified intellectuals after the 
crisis in the German higher education during the «Great 
Depression», or the Tunisian and Moroccan graduates of 
French universities after the end of colonial politics. 

Other philosophical authorities, most notably Paul 
Ricœur, view the task of intellectuals first and foremost as 
«political educators». They include in «this extraordinarily 
broad category all those, who through their thinking and 
expression feel responsible for the transformation, evolution, 
revolution of their country» [2, p.253]. 

Additionally, one can notice in the post-war French 
philosophy the increasingly growing reflection of the 
characteristic feature of the national character: most notably 
«to judge rather than to consider», giving preference to the 
«moralizing evaluation» rather than «specific analysis» [4, 
p.115]. As stated by the contemporary of the previous 
century, the effectiveness of the «political educator» depends 
on the civilizational level of the society in which they exist, 
as well as on the tasks that have been assigned for the 
fulfillment. These include: «the struggle for economic 
democracy; proposal of the project that would satisfy both 
the community and the individual; a new interpretation of 
the traditional past before the growth of consumption 
society» [2, p.268]. 

Among the new researches devoted to the French 
intellectual discourse since the end of the 70s of the 20

th
 c., it 

is pertinent to cite the idea of Olivier Mongin, the famous 
social philosopher and editor of the magazine «Esprit». He 
envisages the justification of replacing the intellectual of 
«yesterday» with an updated type of the public thinker, 
calling him a «democratic» thinker. Such scholar is 
characterized by the gradual but steady departure – «in spite 
of the lazy habit, despite lack of time or nostalgia» for 
participation in the political life – from stereotypical and 
abusive ideological ideals with their indispensable «romantic 
cult» toward another model of «intellectual interference». 
The analyst emphasizes that the modern actor-player should 
restore the «insertion» of the intellectual in the course of 
cultural life that was raised by the postmodern simulations. 
The «dual polarization» of the universal and peculiar, 
inherent in the French worldview, should be preserved, 
however not in the form of widespread dogmatic templates. 
Relying on democratic modernity, it envisages their 
constant, critical and repeated processing at different angles 
with an attempt to return («recapture») the former status of 
«experience» («praxis») in interpreting the present. Then the 
philosopher – quite possibly, and the follower of 
postmodernism – will embody «a voice that rises against the 
various forms of distortion of history and the suppression of 
the present» [5, p.11]. 
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Thus, intellectuals and politics in France are two spheres 
of activity that remain clearly interconnected whether during 
the imperial past or at the time of the parliamentary-
constitutional republic. The intellectual struggle between the 
adherents of hostile and contradictory ideologemes, no 
matter which of them prevails publicly and which remains 
on the so-called paradigm periphery (according to Thomas 
Kuhn), is an ongoing phenomenon. Meanwhile, in the 
environment of French philosophers we observe careful 
«blurring of differences» between the so-called discourse of 
«clerks» and specialists. This is exactly what, probably, 
allows us to notice the narrowing of the space of public 
dialogue in this country, and even more – «the deficiency of 
philosophical state», which is steadily becoming «too 
technical» and devoid of the specific concern inherent in 
critical interpretations [7, p.13]. 

Conclusions. The political role of the intellectual in the 
French society cannot be viewed unequivocally. Such 
activity is closely linked to the political tendencies, state 
interests, and specific cultural realities. Not only does it 
increase the power of convictions, but it also confronts the 
one who voices them with the choice and responsibility for 
their calls. 

French intellectuals (when referring to those who teach at 
universities) still have the potential to influence the students, 
some of whom naturally become new representatives of the 
political, scientific and artistic elites. Through the 
educational and civic-public spheres, professors can 
continue to be the drivers (or puppets) of innovative changes 
in the ruling system, or the exponents of the very specific 
ideological messages.  

The active scientific contacts with the intellectual 
communities of both countries, which have been established 
during the last years, create the opportunity during the 
meetings to comparatively regularly discuss the issues of 
independence and responsibility of intellectuals, connection 
of ideological and moral-ethical priorities, ways of 
cooperation with the authorities for the public good and so 
on, that are pressing for both France and Ukraine.  
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ТРІАДА «ІНТЕЛЕКТУАЛ» – «ВЛАДА» – «СУСПІЛЬСТВО»:  
ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ КОНТЕКСТИ ВЗАЄМОДІЇ 

Мета статті полягає у розгляді політичних та соціальних контекстів, які зумовлені особливостями взаємодій 
між інтелектуалами, сферою державної влади та суспільством громадян. За допомогою загальнонаукових (аналізу, 
синтезу та системного) та конкретних філософських (діалектичного, герменевтичного) методів проаналізовано, як 
саме ідеологічна й публічна площини впливають на світоглядні цінності представників інтелектуального (зокрема, 
філософського) середовища повоєнної Франції. Обґрунтовано, чому пріоритети свободи і відповідальності повинні 
залишатися визначальними не залежно від того, чи інтелектуали дистанціюються від політичної влади, або ж 
репрезентують її. 

Ключові слова: інтелектуал, публічна сфера, влада, відповідальність, громадянські цінності, Франція. 
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Постановка проблеми. Пандемія Covid-19 не лише 

суттєво вплинула на деякі культурні явища та соціальні 

процеси, а й сприяла активізації їх осмислення в новому 

соціокультурному контексті. 

Найбільш актуальною темою в цьому контексті стала 

тема Маски. Адже майже з перших днів пандемії та мас-

кового режиму, який було запроваджено в багатьох 

країнах світу, маску почали приймати не лише як засіб 

захисту від інфекції, а й як важливий елемент моди, імі-

джмейкінгу, соціальної комунікації, тобто всього того, з 

чого складається «театр» буття. 

Тому дослідження цієї теми доцільно вести саме в 

дискурсі театралізації життя як соціокультурної практики. 

Мета дослідження  аналіз культурних та соціаль-

них функцій маски у «театрі» буття в контексті пандемії 

Covid-19. 

Методологічна стратегія даного дослідження базу-

ється на концепції театральності соціокомунікативних 

проявів культури [8], яка передбачає використання ме-

тодів та підходів соціокультурного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Концепція театраль-

ності соціокомунікативних проявів культури формує 

погляд на деякі культурні явища та соціальні процеси, як 

на театральні дійства, спектаклі. Костюми, прикраси та 

аксесуари розглядаються тут як невід‟ємна частина сце-

нографії «театру» життя. 

Оскільки під час пандемії Covid-19 захисні медичні 

маски стали елементом костюму (ділового, повсякден-

ного тощо) багатьох людей, то можна говорити про чер-

гову актуалізацію зв‟язку «театру» буття із модою.  

Мода завжди була чутливою до змін, які відбувалися 

у соціумі в результаті культурних, науково-технічних, 

соціальних або політичних процесів. 

Наприклад, коли в європейський архітектурі з‟явився 

готичний стиль, з його гостроверхими вузькими вежами 

та башточками, мода відреагувала на це появою високих 

гостроверхих зачісок та головних уборів у жінок і взут-

тям з гострим носком у чоловіків.  

У періоди революційних переворотів, коли прояви 

театрального в політичних процесах стають особливо 

явними та актуальними, саме костюмна атрибутика до-

зволяє втягнути у політичний «театр» максимальну кіль-

кість членів суспільства, роблячи їх не лише глядачами, 

а й учасниками [5, с.17]. Наприклад, у 1790 році у Фран-

ції, представники аристократичної молоді ввели в моду 

чорні фраки  на знак жалоби за монархією. Жіноча 

мода також не залишилась осторонь: кокетливі шляпки 

було замінено на головні убори, схожі на каски, а в каб-

лучки замість діамантів вставлялося каміння зі стін Бас-

тилії [2]. 

На початку 40-х років XX століття на жіночу моду 

вплинула військова форма: пряма юбка, строгий жакет, 

схожий на військовий френч, тощо. Згодом військова 

тема у моді продовжилася під впливом американської 

політики локальних війн у 70-х роках XX століття. У 

жіночому одязі набув розвитку так званий стиль «мілітарі» 

(military style). У моду увійшли гімнастерки, погончики, 

камуфляжний принт, шорти-бермуди тощо [3, с.105]. 

Звісно ж, що і така подія, як пандемія Covid-19, не 

могла не відобразитися у моді. Тим паче, що це відбу-

лося у «примусовому порядку». Адже масковий режим 

став обов‟язковою частиною карантинних заходів, які 

впроваджувалися майже у всіх країнах світу. В резуль-

таті, захисна медична маска стала не лише обов‟язковим 

елементом костюму багатьох людей, а й своєрідним си-

мволом культурної ситуації, що склалася. 

Цей символізм відобразився, наприклад, у флешмобі, 

коли у різних країнах світу захисні медичні маски люди 

повдягали на пам‟ятники та арт-об‟єкти, які є культур-

ними «візитівками» їх міст. У Нью-Йорку маску наділи 

на бронзову скульптуру «Безстрашна дівчинка», у Брюс-

селі  на статую хлопчика-дзюркунчика, у Лондоні  на 

статую Шерлока Холмса і т.д. В Одесі також всі пам‟ят-

ники були «захищені» від вірусу, в тому числі  і Кіт 

вчений в арт-об‟єкті «Древо пізнання» на території Одесь-

кого національного політехнічного університету (рис.1). 

Пандемія Covid-19 не лише виявила різні функції Маски у культурі, але й активізувала процес осмислення 

цього феномену в соціально-філософському дискурсі. Це осмислення ведеться, зокрема, в рамках концепції 

театральності соціокомунікативних проявів культури. Встановлено, що практика створення 

нестандартних масок під час тотального маскового режиму дозволила поєднати дві їх функції  захисну та 

декоративну (іміджеву). Це, в свою чергу, призвело до поєднання двох жанрів у «театрі» буття  «театру 

епідемії» і «театру масової культури». 

Ключові слова: маска, театральність буття, масова культура, соціум, імідж, соціальний хаос. 
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Рис.1. Кіт вчений у масці проти коронавірусу 

(фрагмент арт-об‟єкту «Древо пізнання», Одеса) 

Цей флешмоб не лише сприяв тематичному оформ-

ленню «декорацій» у «театрі» життя в умовах пандемії, а 

й зайвий раз нагадував про необхідність носити захисні 

маски.  

В ефірі телевізійного ток-шоу «Чорний лебідь» (те-

леканал NewsOne, 31 березня 2020 р.) український полі-

толог Вадим Карасьов, який з‟явився у студії в чорній 

масці із металевими заклепками і застібкою-блискавкою, 

сказав: «Це вже елемент культури  маски. Дизайнери 

працюють над тим, щоб ми більш культурно і модно 

переносили всі ці негаразди». 

Слід зауважити, що маска завжди була елементом 

культури (К. Леві-Строс [4], Л. Софронова [9], А. Бака-

нурський [1]), вона від початку була одним із елементів 

«театру» буття [6], але в умовах пандемії Covid-19 

набула особливої актуальності. 

Ця ситуація викликала одночасно два ефекти: психо-

логічний, пов‟язаний із страхом перед біологічною заг-

розою, і творчий, пов‟язаний із поширенням практики 

створення авторських, нестандартних захисних масок. 

Від початку оголошення пандемії майже по всьому 

світу виникла проблема з медичними масками. Дефіцит 

масок особливо гостро відчувався в епіцентрах розпо-

всюдження інфекції. Люди масово скуповували маски, 

не розуміючи при цьому, як їх правильно носити, як до-

вго їх можна носити, для чого, власне, вони потрібні. Не 

всі розуміли, що звичайна медична маска призначена на 

для того, щоб захищати від вірусу того, хто її носить, а 
для того, щоб вірус від людини у масці не передався іншим. 

Ціни на захисні медичні маски різко зросли. В Укра-

їні, наприклад, маски, які раніше коштували 35 гри-

вень, у розпал епідемії можна було придбати в аптеках 

вже за 2025 гривень. Та й далеко не в кожній аптеці 

вони були.  

Як люди почали виходити із цієї ситуації? 

Перше, на що спромоглися люди з невеликими стат-

ками,  одноразову маску «перекваліфікували» у багато-

разову. Хтось прав маску із милом, хтось обробляв анти-

септиком, хтось «прожарював» в мікрохвильових печах, 

а хтось просто відкладав або вивішував на три дні, щоб 

під дією сонячних променів вірус помер. Проте з часом 

маска все одно втрачала і зовнішній вигляд, і захисні 

функції. Купляти нову одноразову маску за 2530 гри-

вень не кожен міг собі дозволити. 

Поступово люди почали виготовляти захисні маски 

самостійно. В Інтернеті з‟явилося багато рекомендацій, 

як пошити маску власноруч із старої блузки або 

хустинки.  

Звісно ж, за таких умов мало хто захоче шити маску 

під стандартну  білу або бліденько-блакитну. Шухляди 

зі старими речами надали більш широкого простору для 

варіацій «маскової естетики». Пошити (або придбати 

вже готову) багаторазову маску із тканини можна було 

на будь-який смак і колір, до будь-якого костюму: чорну 

під строгий діловий імідж (або під образ гота чи рокера), 

рожеву під гламурну сумочку або шарфік, з квітастим 

принтом під літній сарафан тощо. А можна пошити уні-

версальну маску, яка пасувала би до будь-якого одягу. 

Наприклад, чорна маска із білими пташками (рис. 2) 

може бути доречною у більшості гардеробів сучасної 

молоді. 

 
Рис.2. Багаторазова захисна маска, зроблена 

власноруч 

До гардеробів «світських левиць», звісно ж, такі про-

стенькі маски не пасують. Тому серед відомих персон 

почалися справжні змагання з найбільш оригінальних та 

вишуканих масок. Яна Рудковська, наприклад, на тижні 

моди у Парижі з‟явилася у чорній масці з трьома папе-

ровими квіточками Chanel. А прима-балерина Анастасія 

Волочкова віддала перевагу стразам у своїй масці. 

Долучилися до цього тренду і українські жінки-полі-

тики. Багато галасу в Інтернеті наробила гіпюрова маска 

депутатки від партії «Слуга народу» Людмили Марче-

нко. Хоча сама депутатка дуже пишалася своїм образом 

(і навіть назвала ім‟я дизайнерки із Тернополя, яка ство-

рила цю маску), більшість користувачів Мережі маску 

не оцінили, припустивши, що зроблено її було із деталі 

нижньої білизни.  

Більш вишуканий імідж завдяки масці створила собі 

депутатка від «Європейської солідарності» Софія Феди-

на. Її чорна маска із вишивкою в українських традиціях 

гармонійно доповнила одяг, в якому вона виступала з 

трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні 

13 квітня 2020 року. 

Якщо взяти до уваги той факт, що такі маски (дизай-

нерські, хенд-мейд) завжди є унікальними, ексклюзив-

ними, то зрозуміло, що ця практика досить креативно 

урізноманітнила карантинний «маскарад».  
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Це урізноманітнення хоч і було результатом вирі-

шення проблеми економічного характеру (брак медич-

них масок, високі ціни на них), одночасно стало і способом 

пом‟якшення психологічного дискомфорту від необхід-

ності носити маски. Адже не всі люди були готові схова-

ти свою індивідуальність за Маскою. Культура постмо-

дерну довго й наполегливо привчала людей до того, що 

головною цінністю західної цивілізації є індивідуаль-

ність особистості, свобода її самовираження. Часто це 

самовираження реалізовувалося через зовнішній вигляд, 

через створення індивідуального іміджу. 

До того ж, в останні роки деякі країни Європи (Авст-

рія, Бельгія, Болгарія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, 

Іспанія) вели активну боротьбу проти практики закриття 

обличчя жінками-мусульманками під час носіння нікабу 

або паранджі (Deutsche Welle, 01 жовтня 2018 р.). 

Стрімке, неочікуване руйнування всіх цих установок 

в багатьох випадках призвело до реакції неприйняття, 

супротиву, іноді й принципової відмови від носіння за-

хисної маски («Не буду носити цей намордник!»). 

В тих випадках, коли маска асоціювалася із зазіхан-

ням не на свободу людини, а на прояв її індивідуально-

сті, нестандартні захисні маски стали в нагоді, бо дозво-

ляли хоч якось цю індивідуальність підтримувати. 

Результати цих намагань зараз можна спостерігати на 

виставках, які починають організовувати в музеях різних 

країн. Наприклад, в Національному музеї Чехії відкрили 

експозицію креативних масок, які люди робили власно-

руч. Є там пов‟язка із мапою пражського метро, яку ро-

змалював хлопчик-аутист, є маска, яку наречена пошила 

із весільної сорочки чоловіка, та багато інших унікаль-

них експонатів (Сайт «Народный корреспондент», 

22 травня 2020 р.).  

Таким чином, бачимо, що практика створення неста-

ндартних захисних масок дозволила поєднати дві функ-

ції маски  захисну і декоративну. Це, в свою чергу, 

призвело до поєднання у «театрі» буття двох жанрів  

«театру епідемії» і «театру масової культури» [7]. 

Слід зазначити, що така комбінація вже мала місце в 

історії  у середньовічній Європі під час епідемії чуми. 

Тоді на перший план подій вийшли чумні лікарі. На по-

чатку XVII століття сформувався їх образ, характерною 

рисою якого була виразна і страшна «носата» маска, яка 

нагадувала пташиний дзьоб. Такий специфічний вигляд 

у купі із магічним «ореолом», що витав над сміливими 

лікарями, не міг не залишити слід у європейській куль-

турі. Звідси  персонаж Доктор у такій самій масці в іта-

лійському театрі «комедія дель арте», звідси  маска вене-

ційського карнавалу, дуже схожа із маскою чумного лікаря. 

«Театр епідемії» XXI століття виглядає не так місти-

чно і лячно. Хоча і тут паніки не бракує, чому сприяє 

той факт, що наразі захисні маски носять не лише лікарі, 

а й пацієнти (реальні та потенційні). Тотальний маско-

вий режим поєднує «театр епідемії» із «театром масової 

культури», в якому страх перед невидимим ворогом 

(вірусом) перетинається із бажанням зустріти його кра-

иво  в гламурній масці зі стразами, штучними квітами, 

вишивкою, мереживом тощо. 

Відома максима про те, що красота врятує світ, тут 

набуває особливого сенсу. І не лише з психологічної 

точки зору, а й з екологічної. Адже в світі стрімко зрос-

тає кількість викинутих одноразових масок, які потре-

бують утилізації. Багаторазові маски дозволяють скоро-

тити об‟єми таких відходів.  

В цілому ж, коронавірусний «маскарад» є додатко-

вим підтвердженням думки про те, що театралізація 

життя допомагає людям впоратися (якоюсь мірою) з 

психологічним дискомфортом та екзистенційними стра-

хами, які виникають в умовах соціального хаосу [8]. 

Хаос, який спровокувала пандемія Covid-19 (у купі із 

світовою фінансово-економічною кризою, екологічними 

проблемами), не лише посилив цю тенденцію, а й додав 

нові штрихи до сценографії «театру» буття.  

Висновки. Аналіз культурних і соціальних функцій 

маски у «театрі» буття в контексті пандемії Covid-

19 показав, що: 

1) масковий режим, який був запроваджений у бага-

тьох країнах світу, не лише викликав дискусію щодо 

ефективності цього способу захисту від інфекції, а й 

актуалізував тему Маски як соціокультурного феномену; 

2) визнання маски обов‟язковим елементом костюму, 

дозволяє розглядати її в контексті моди, яка завжди була 

важливою складовою «театру» буття; 

3) в «театрі» буття періоду пандемії Covid-19 функції 

маски проявилися у драматургії  з психологічним ефек-

том, пов‟язаним із страхом перед біологічною загрозою; 

та у сценографії  з творчим ефектом, пов‟язаним із по-

ширенням практики створення авторських, нестандарт-

них захисних масок; 

4) практика створення нестандартних (дизайнерсь-

ких, хенд-мейд) масок дозволила поєднати дві функції 

маски  захисну і декоративну, завдяки чому в «театрі» 

буття поєдналися два жанри  «театр епідемії» і «театр 

масової культури». 
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MASKS IN THE “THEATER” OF BEING IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC  

The Covid-19 pandemic not only showed the different functions of the Mask in culture, but also intensified the process of 

understanding this phenomenon in socio-philosophical discourse. This understanding is carried out in the framework of the 

concept of theatricality of socio-communicative manifestations of culture. It was established that the practice of creating non-

standard masks made is possible to combine their two functions  protective and decorative (image). This led to the 

combination of two genres in the “theater” of being  the “theater of the epidemic” and the “theater of mass culture”. 
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Постановка проблеми. Чимало представників 

наукового співтовариства хвилює питання: що являє 

собою філософія права як наука, що вступила в XXI сто-

ліття, знаходиться вона в кризі або, навпаки, з упевнені-

стю дивиться в майбутнє. Звичайно, філософія права не 

така монолітна, щоб можливо було сформулювати одно-

значні відповіді на поставлені питання, тим паче, що ряд 

перспективних тенденцій в ній давно вже існують і ак-

тивно розробляються (хоча і не стали пануючими). Вод-

ночас, багато що в сучасній філософії права, по суті, вже 

належить минулому. Оскільки, філософія права, згідно 

вчення Т. Куна, знаходиться поки що в допарадигмаль-

ному періоді, в якому наука представляє собою еклектичне 

поєднання різних альтернативних гіпотез і конкуруючих 

наукових співтовариств, кожне з яких, відштовхуючись 

від певних фактів, створює свої моделі без особливої 

апеляції до яких-небудь зовнішніх і спільних для всіх 

авторитетів [1, с.122]. 

Існуюча думка про кризу сучасної філософії права 

має заперечення: стверджується, що «однією з сучасних 

тенденцій розвитку вітчизняного загальнотеоретичного 

правознавства є», як зазначає П. Рабінович, «фундамен-

талізація його методології. Це знаходить вияв, зокрема, 

у неабиякій інтенсифікації в Україні філософсько право-

вих досліджень та у запровадженні викладання курсу 

філософії права у провідних вищих юридичних навчаль-

них закладах, у «реставрації» вітчизняної філософсько 

правової спадщини та у проведенні низки спеціальних 

науково організаційних заходів» [2, с.13]. Таким чином, 

є продукція і затребуваність, тому слід уточнити: коли 

філософи права свідчать про наявність кризи – йдеться 

саме про радикальну трансформацію епістемологічних 

підстав науки, а також суперечності методології. Юри-

дична наука, безумовно, не може і не зможе залишитися 

осторонь від цієї тенденції, що тривожить багатьох, 

щодо зміни критеріїв науковості, зміни типу наукової 

раціональності [3]. Все це вимагає аналізу методологіч-

них проблем сучасної філософії права та правознавства 

у контексті посткласичних зрушень: глобального‚ націо-

нального і загальнонаукового рівня. 

Як і будь-яка наука, покликана адекватно осмислити 

і пояснити свій предмет, філософія права претендує на 

створення стрункої наукової теорії. Водночас, будучи 

чесною перед собою, вона визнає: моделі, які вона про-

дукує, поки дуже далекі від того, щоб дати несупереч-

ливу картину найзагальніших підстав права, особливостей 

правового життя людини в усій її повноті і цілісності. 

Якщо виявляється, що наука її спрощує, піддає редукції, 

зводить до якихось окремих проявів, то саме ця обста-

вина і примушує говорити про наявність кризи в філо-

софії права. У цьому сенсі не підлягає сумніву криза 

сучасної філософії права, навіть враховуючи досягнення 

і напрацювання. Крім того, фіксація кризи є додатковим 

стимулом (Т. Кун), що коригує напрям розвитку філосо-

фії права як науки. Сучасна філософія права страждає 

(про це в першу чергу свідчить криза) від взаємного не-

розуміння філософів права, що належать різним напря-

мам і школам, а також від відсутності змістовної конс-

труктивної комунікації, що передбачає переосмислення 

моністичної методології та створення плюралістичної 

інтегративної методології. У періоди криз, як це добре 

відомо, виявляються найбільш затребуваними методоло-

гічні знання, оскільки тільки оснований на них аналіз 

дозволяє зрозуміти глибинні причини ситуації, що скла-

лася, і позначити спрямування виходу з неї. Квінтесенція 

в тому, щоб криза стала плідною. 

Ступінь розробленості проблеми складають праці ві-

тчизняних і зарубіжних учених із різних сфер філософії 

й методології науки. Серед вітчизняних науковців цією 

проблематикою займаються О. Бандура, М. Козюбра‚ 

У статті аналізується проблема кризи в сучасній філософії права, констатується її методологічний 

характер, робиться висновок про те, що причини різних симптомів кризи філософії права кореняться у 

вузькому розумінні взаємодії її предмета і методології, що перешкоджає здійсненню інтеграційних 

процесів, яких так потребує філософія права на початку XXI століття. Показано, що необхідний перехід 

від моністичної методології до посткласичного методологічного плюралізму, а також переосмислення 

предмета і методології філософії права, яке здатне послужити «ключем»до подолання кризи, оскільки 

воно є необхідною умовою розробки змістовної методології філософії права, спрямованої, зокрема, на 

інтеграцію філософсько-правового знання. 

Ключові слова: криза у філософії права, методологія філософії права, предмет філософії права, 

категоріальний апарат філософії права, правові традиції та новації. 
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М. Костицький, П. Рабінович‚ О. Тихоміров та ін.‚ мето-

дологічна увага у цих дослідженнях зміщується у сферу 

методологічно-світоглядних аспектів правознавства. 

Відзначимо, що в епоху постмодерну загальнотеорети-

чні дослідження права й держави навряд чи будуть ефе-

ктивні без залучення праць фахівців з історії, філософії, 

етики, культурології, політології й інших сфер соціаль-

ного знання, що системно осмислюють трансформації 

соціокультурних змін глобального і національного мас-

штабів. 

Метою дослідження є комплексний аналіз супереч-

ностей та новацій становлення та функціонування філо-

софії права як наукової системи на сучасному етапі інте-

грації і диференціації наукового знання. 

Виклад основного матеріалу. Нинішня криза в фі-

лософії права у кінці другого тисячоліття глобальна, 

об‟ємна, інтернаціональна і багаторівнева. У країнах 

пострадянського простору вона проявляється гостріше в 

силу особливостей нашої соціокультурної ситуації. Її 

наслідки можна спостерігати в самих різних площинах. 

Які ж основні, найбільш суттєві прояви кризи? Їх можна 

визначити в першу чергу як лиш часткове поширення 

некласичного і діяльнісного стилю мислення, підвище-

ний рівень абстрактності (відірваності від практики), 

глибоку дисоціацію (буквально: «роз‟єднання», «розді-

лення»; термін, широко використовуваний нині в різних 

школах філософії науки) та ін. 

Криза виявляється, по-перше, в традиційній для фі-

лософії права кризовій симптоматиці, коли відсутня спі-

льна методологічна стратегія тобто об‟єднуюча основа 

навколо якої концентруються (пріоритети, цінності, про-

грами та методи їх досягнення) всі види наукової діяль-

ності. По-друге, розрив між теорією і практикою в філо-

софії права, що існував завжди нині поглибився і 

перетворився на глибоку прірву. Подолання, якої мож-

ливе лиш за допомогою розвитку прикладної філософії, 

яка має справу з практичними проблемами не тільки в 

етиці і теорії пізнання, а у всіх дисциплінах юридичної 

науки. У багатьох країнах набирає обертів прикладна 

філософія, хоча й не в академічному форматі [4]. По-

третє, необхідність і актуальність «нового погляду» на 

взаємодію методології і предмета філософії права, так як 

визначення предмета філософії права здійснює ряд важ-

ливих функцій [5, с.78-79]. З однієї сторони, воно пови-

нне виконувати роль «операційного столу», який би доз-

воляв реально співвідносити результати досліджень, що 

проводяться у рамках різних підходів і наукових шкіл, а 

з іншої, предметне поле не має бути «штучно» сконст-

руйованим, а існувати реально і вказувати на предмет 

науки в практичному вимірі. Передусім, предмет філо-

софії права має бути змістовно досить складним, щоб 

містити в собі сутнісне тобто таке, що дозволяє виявляти 

власні закони існування і розвитку; таке визначення по 

суті не зводить внутрішньо «просте» правове до чогось 

особливого, роблячи неминучою його редукцію. Звідси 

слідує необхідність теоретичних досліджень в сфері по-

стнеокласичної методології. По-четверте, розуміння 

предмета повинно сприяти розробці та побудові науки у 

відповідності з посткласичними тенденціями розвитку: 

поєднувати науки, дисципліни, орієнтуючись на міжди-

сциплінарність, трансдисциплінарність, спираючись на 

можливості роботи з ідеалізованими конструктами. Фі-

лософія права «приречена» адаптувати нові методи нау-

кового дослідження, в тому числі з інших дисциплін 

(наприклад лінгвістики, антропології, соціології та ін.), 

що дозволяють адекватно постсучасним умовам вивчати 

правову реальність. Як справедливо зазначає І. Честнов 

«Саме теорія права, що містить філософію права, теорію 

середнього рівня і емпіричний рівень, опосередкований 

фактами, що «поставляються» галузевими юридичними 

дисциплінами, покликана обґрунтувати нове праворозу-

міння, що відповідає виклику «посткласики». Що ма-

ється на увазі під фразою «обґрунтувати праворозу-

міння»? Тільки через теорію права (насамперед її 

філософський рівень) можна задати контури наукової 

евристики, тобто сформулювати наукові гіпотези, необ-

хідні для цього складного завдання. Саме теорія права 

може посприяти формуванню нових загальнотеоретич-

них понять, що відповідають реаліям контекстуальної 

зумовленості й перманентної мінливості соціуму» [6, 

с.110-111]. 

Можна продовжувати, оскільки будуть і «по-п‟яте», і 

«по-шосте». В цілому на початку XXI століття розу-

міння предмета, яке склалося в сучасній філософії права, 

є багатоступінчастим, що не дозволяє скільки-небудь 

задовільно вирішити завдання, що стоять перед наукою. 

Важливо і інше: «закриваючи» цю проблему (як часто це 

і відбувається), ми втрачаємо надію на встановлення 

якого-небудь взаєморозуміння в філософії права. Пер-

шопричини такого положення можна угледіти в історії 

виділення філософії права в самостійну наукову дисцип-

ліну, але не лише в цьому суперечливому процесі, а 

перш за все, в особливостях соціокультурної обумовле-

ності наукового пізнання. 

Так, аналізуючи історію науки, Т. Кун обґрунтовує 

можливість виділення наступних стадій її розвитку: до-

парадигмальна наука, нормальна наука (парадигмальна), 

екстраординарна наука (постпарадигмальна, наукова 

революція). У допарадигмальний період наука являє 

собою еклектичне поєднання різних альтернативних 

гіпотез і конкуруючих наукових співтовариств, кожне з 

яких, відштовхуючись від певних фактів, створює свої 

моделі без особливої апеляції до яких-небудь зовнішніх і 

спільних для всіх авторитетів. Однак згодом відбува-

ється висування на перший план якоїсь однієї теорії, що 

починає інтерпретуватися як взірець вирішення проблем 

і утворює методологічну основу нової парадигмальної 

науки [1, с.122]. Історико теоретична інтерпретація нау-

кового прогресу Т. Куна, передбачає виокремлення па-

радигми (дисциплінарної матриці), яка виступає як су-

купність знань, методів і цінностей, що беззастережно 

визнають члени наукового співтовариства. Парадигма 

обумовлює спектр значимих наукових проблем і мож-

ливі способи їх розв‟язання, одночасно іґноруючи ті фа-

кти і теорії, що з нею не узгоджуються. У рамках норма-

льної стадії науки прогрес здійснюється за допомогою 

кумулятивного накопичення знань, теоретичного й екс-

периментального удосконалення вихідних програмних 

установок. Разом з тим, у рамках прийнятої парадигми 

вчені зіштовхуються з «аномальними» (тобто не артику-

льованими адекватно в рамках прийнятої парадигми) 

фактами, котрі після численних невдалих спроб експлі-
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кувати їх, приводять до наукових криз, пов‟язаних з екс-

траординарною наукою. Ця ситуація багато в чому відт-

ворює допарадигмальний стан наукового знання, оскільки 

поряд зі старою парадигмою активно розвивається без-

ліч альтернативних гіпотез, що дають різну інтерпрета-

цію науковим аномаліям. Пізніше з набору конкуруючих 

теорій вибирається та, котра, на думку професійного 

співтовариства вчених, пропонує найбільш вдалий варі-

ант розв‟язання наукових головоломок. При цьому пріо-

ритет тієї чи тієї наукової теорії аж ніяк не забезпечу-

ється автоматично її когнітивними здобутками, але за-

лежить також від цілого ряду позанаукових факторів 

(психологічних, політичних, культурних тощо). Досяг-

нення конвенції в питанні вибору теорії як взірця, озна-

чає формування нової парадигми і знаменує собою початок 

наступної стадії нормальної науки, що характеризується 

наявністю чіткої програми діяльності і штучною селек-

цією альтернативних і аномальних смислів. Процес при-

йняття нової парадигми, на думку Т. Куна, являє собою 

своєрідне переключення гештальта на принципово іншу 

систему світобачення, зі своїми образами, принципами, 

мовою, оригінальними і непорівнянними з іншими зміс-

товними моделями і мовами. Удосконалення і приріст 

знання відрізняє тільки стадії нормальної науки, кожний 

з яких формує унікальне розуміння світу, що володіє 

особливими перевагами в порівнянні з іншими [1, с.29]. 

Методологічне значення підходу Т. Куна для досліджень 

кризи філософії права полягає в тому, що дає змогу від-

мовитися від виключно кумулятивного підходу до роз-

витку філософії права і зафіксувати різноманіття та по-

ліструктурність форм її існування (допарадигмального, 

парадигмального, постпарадигмального). 

На початку XXI століття стало очевидно, що сучасній 

філософії права належить виконати «операцію осмис-

лення і розуміння», обернену на свій предмет. Цей напрям 

має сьогодні для філософії права як науки першочергову 

значущість. Не можна не погодитися також з тим, що 

розуміння є необхідною умовою комунікації учених. 

Звернувши увагу на проблему предмета, можна здійс-

нити наступний крок: розробку постнеокласичної мето-

дології філософії права, яка була б орієнтована не лише 

на пізнання, але і на комунікацію, і на практику (про 

пізнавальну, комунікативну і практичну методологію 

див. детальніше [7]. Звичайно, справа не в тому, щоб 

«замінити» традиційне уявлення про методологію і пре-

дмет філософії права, що сформувалося в академічній 

науці, новою парадигмою. Ці положення приведені лише 

для того, щоб показати принципову можливість іншого 

розуміння предмета філософії права, необхідність роз-

робляти її методологію та створювати теорію найзагаль-

ніших підстав права в сучасній філософії права. Такий 

підхід стане основою для поширення інтегративної ме-

тодології філософії права: змістовної, на історичній ос-

нові, що допускає плюралізм, дискурс деідеологізації, 

орієнтований на практику і врахування радикальної тра-

нсформації усіх сфер суспільного життя. 

Висновки: особливості сучасного посткласичного 

етапу розвитку науки обумовлюють стратегічне розши-

рення сфери методологічного забезпечення філософ-

сько-правових досліджень. Це знаходить свій вираз 

перш за все у парадигмальній перебудові філософії 

права. Одним з визначальних процесів розвитку філосо-

фії права є відмежування від моністичної методології і 

перехід до постмодерної поліметодології, філософсько-

методологічного плюралізму, що забезпечить новий 

концептуальний рівень системи методів та категорій 

філософії права. Водночас, для юридичної еліти має 

бути очевидною необхідність збереження правових тра-

дицій і необхідність інтеграції методології юриспруден-

ції в умовах діалогу правових культур [8].У вітчизняній 

науковій юридичній літературі приділяється багато 

уваги окремим методам. Однак, загальні методологічні 

проблеми юридичних наук є недостатньо розробленими 

на теоретичному рівні. 

Отримані висновки дозволяють стверджувати‚ що 

філософія права на початку третього тисячоліття повин-

на бути дієвим інструментом у формуванні міждисцип-

лінарних та трансдисциплінарних зв‟язків та створити 

інтегративну методологію як визначальний‚ системост-

ворюючий напрям науки. Саме тоді філософія права 

реалізує своє призначення як універсальна методологія 

пізнання, як логіка, теорія і загально філософська мето-

дологія юриспруденції. 

Наведені підходи визначають перспективи подаль-

шого дослідження обраної проблематики. Зокрема необ-

хідність звернення до особливостей формування філо-

софії права в межах європейської традиції, аналіз сучасних 

постмодерних концепцій методологічної стратегії, а та-

кож забезпечення становлення вітчизняної прикладної 

філософії права як освітянського пріоритету юридичної 

освіти, адже від рівня розвитку методології безпосеред-

ньо залежить результативність і ефективність правового 

пізнання. 
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Постановка проблеми. Майже загальним місцем 

стала методологічна позиція, окреслена більшістю суча-

сних дослідників громадянського суспільства стосовно 

того, що воно виглядає також стандартним, цілісним, як 

і держава. Остання породжує чи навіть «дозволяє» фун-

кціонувати структурам громадянського суспільства тим 

більшою мірою, ніж вона сама наближається до визна-

чення її як правової. 

Зосередження спільноти на проблемах боротьби з 

пандемією, яка у ряду фундаментальних загроз та ризи-

ків у наш час зайняла провідне місце, не могло затьма-

рити процес устремлінь спільнот до свободи, – такої ж 

цінності, як і життя: у розпал боротьби за права чорнош-

кірого населення США активістка гнівно зауважила: 

свобода або смерть, якщо не перше, то друге, повідомляє 

Герберт Зінн у «Народній історії США: з 1492 року до 

наших днів». 

Актуальність поданої нами теми підсилена подіями 

на двох віддалених точках земної кулі: запровадження 

децентралізації в Україні згідно спланованого курсу на 

розвиток місцевих громад та вибухові події у США, де 

десятки міст охоплені протестами громад афроамерика-

нців, підтриманих активістами майже 50 країн.  

Мета статті – обґрунтування закономірного зрос-

тання соціальної активності всього мережива громад 

громадянського суспільства у відповідь на не здатність 

сучасної держави забезпечити «справедливу рівність» 

спільнот і громадян. 

Виклад основного матеріалу. Проблему створення 

досконалих соціально-політичних інституцій назвали 

проблемою «дістатися Данії» за найменням статті соціо-

логів Світового банку Л. Притчета та М. Вулкона, де, як 

загально визнано науковцями та політиками, діють ста-

більні, мирні, успішні громадянські інституції [1, с.31].  

Першими в історії соціально-філософської думки до 

питання громадянського суспільства звернулись Платон 

і Аристотель, однак автаркія грецьких полісів означала 

по суті злиття держави та громадянського суспільства, 

де не було такого гострого протистояння як наразі у 

США. Зауважимо, що у Атланті нещодавно 19 офіцерів 

поліції подало у добровільну відставку, а інші зверта-

ються за лікарняними до медичних установ в знак про-

тесту проти вимушеної, навязаної реформи поліцейської 

системи. І це в одному із самих спокійних у расово-етні-

чному відношенні місті (дещо нагадує «Данію»). Там-

тешній активіст влучно відмітив: «у нашій структурі 

суспільства так багато взаємопов‟язаних колісчаток, що 

єдиний засіб виправити стан речей – люди сидять разом 

та вчяться один у одного» [2].  

 Щодо України відмітимо зміни громадського життя 

нашої країни згідно рішення щодо децентралізації, яке 

покликано підняти роль місцевих громад, вони тради-

ційно відображали потяг українців до колективної (у 

складі своєї спільноти) свободи: економічної попервах, 

культурної, освітньої тощо. 

Методологічною базою нашої статті є спроба порів-

няльного компаративного аналізу творчих здобутків 

мислителів Сходу і Заходу, Старого та Нового світу, 

представників класичних та радикально-революційних 

підходів. Це ідеї та положення Г. Гегеля, Ф. Хайєка, 

Фр. Фукуями, Ф. Фанона, Г. Беккера, Р. Сміта, які можуть 

бути синтезовані у концепт мережива активних громад 

структури громадянського суспільства як перетворюю-

чої сили суспільств на принципах справедливої рівності. 

Основи теорії громадянського суспільства, яка ви-

ступила доктринальною формою вирішення проблеми, 

були закладені у XIX столітті Г.В.-Ф. Гегелем, який роз-

глянув цей феномен на принципово інших, ніж його по-

передники, засадах. Він діалектично розрізняв та 

об‟єднував державу і громадянське суспільство. 

Держава виступає раціональністю, розумністю, бо 

«діє, підпорядковуючи свої зусилля усвідомленням ці-

У статті визнана функціональна неспроможність держав адекватно відповідати на екзистенційні 

загрози людству (насильство, гуманітарні катастрофи, пандемії), що спонукає звернутись до структур 

громадянського суспільства, взаємодія у мереживі яких запускає процеси, достойні соціально-

філософського аналізу. Мовиться про глибинні зміни життя соціуму на основі мирної та революційної 

діяльності громад, потягу до рівності та різних форм колективної свободи. Саме активність громад та їх 

взаємодія у справі встановлення суспільного ладу, де «кожен індивід сам по собі ціль громади» може 

змінити несправедливий устрій, обмежити структуроване державою насильство. 

Ключові слова: компаративний аналіз доктрин громадянського суспільства, мереживо громад, 

«справедлива рівність», структуроване державою насильство. 



  
37  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

лей, відомими засадами і законами», тоді як громадян-

ське суспільство є царством схильності людей до само-

діяльності, до свободи. Відповідно вони виконували 

різні функції. Держава є момент об‟єктивації абсолют-

ного духу, втілення свободи і права. Свобода у державі 

це розумна свобода державно-організованого народу, а 

от у громадянському суспільстві свобода це активна вза-

ємодія та взаємозв‟язок один від одного незалежних 

індивідів. 

«Субстанційна держава», що відповідає «ідеї дер-

жави» історично передує громадянському суспільству і є 

підґрунтям його створення й розвитку. Без структур 

громадянського суспільства, яку складали корпорації, 

гільдії, асоціації, місцеві громади, народ був би безфор-

мною масою, а індивід – «людським атомом». У цьому 

полягала інтегруюча функція громадянського суспільства. 

Таким чином, доктрина Гегеля щодо громадянського 

суспільства побудована на діалектичних аспектах єдно-

сті і відмінності з державою, громадянське суспільство 

формується в умовах правової держави і слугує меті ре-

алізації свободи. Цей аспект вчення Г. Гегеля детально 

розглянули західноєвропейські теоретики політичної 

думки Т. Торсон і Г. Себайн [3].  

Ми ж відзначили у громадянському суспільстві «сво-

єрідний один принцип» – конкретна вільна особистість, 

яка для себе є особлива мета і відповідно співвідно-

ситься з іншою незалежною особливістю у такий спосіб, 

що кожен з них стверджує свою значущість [4, c.227-228]. 

Громадянське суспільство виникає пізніше держави і 

створено, – вказує Гегель та ще раз підтверджуючи, що у 

ньому «кожен для себе – мета» [4, c.272], однак без спів-

відношення з іншими він не може досягти своєї мети у 

повному обсязі. Функція громадянського суспільства 

незамінна: реалізація людьми власної мети через спів-

відношення з іншими, вільними членами асоціації, задо-

вольняючи потяг людей до волі та всезагального блага. 

На іншу позицію став Френсис Фукуяма, вказуючи, 

що громадянське суспільство на його думку виникло 

раніше держави: перші взаємні зобов‟язання стосува-

лись не влади, а родини і близьких, а свої суперечки 

вони врегульовали не через суди, а через систему «спра-

ведливої відплати». На сьогодні він спостерігає послаб-

лення держав, включно до утворення «пустотілих». А їх 

функції виконують різнобічні громади, спільноти, гро-

мадянські інституції. 

Черговий сплеск дослідницького інтересу до пробле-

ми громадянського суспільства у його зв‟язках з консти-

туційним ладом виявлено у представників так званої 

«чиказької школи». Г. Беккер, лауреат Нобелівської 

премії 1964 р. за роботу «Людський капітал», виходив з 

того, що сфера владно-політичних відносин, яку майже 

цілком контролює держава, безперервно звужується, 

(нагадує думку Фр. Фукуями), її місце займає соціально-

економічне партнерство, що найбільш адекватно реалі-

зується у громадянському суспільстві. Основною сфе-

рою самодіяльності людини, на думку Гарі Беккера, є 

сфера економічна, де кожна людина якщо не є підприє-

мцем, то обов‟язково споживачем» [5]. 

Таким чином, громадянське суспільство майже всу-

ціль представлене економічними зв‟язками, а його осно-

вні цінності є також економічними. 

Цікавими є роздуми іншого представника Старого 

Світу Р. Сміта, який уособлює реалістичний підхід до 

розуміння громадянського суспільства [6]. В роботі «Лі-

беральна традиція в Америці» він звертається до теми 

вирішення проблеми формальної рівності людей, яка є 

однією із ознак громадянського суспільства й на думку 

українських політологів. У першому виданні «Енцикло-

педичного політологічного словника» вказано, що у 

громадянському суспільстві «виключається дискриміна-

ція за національними, етнічними, політичними, релігій-

ними, статево-віковими ознаками, забезпечується надійний 

законодавчий захист особистості і гідності громадяни-

на» [7, c.80].  

Роджер Сміт пише, що в реальній політичній історії 

США завжди існувала расова та родова ієрархія, нас-

лідки чого у вигляді фактичної нерівності постійно від-

чуваються повсякденно в громадянському житті. Тобто, 

йдеться про те, що неформальна рівність громадян, про-

голошена і підтримувана Конституцією та законами, не є 

реальністю життя суспільства. Про «справедливу рів-

ність» можна казати тільки у випадку позитивних нас-

лідків (результатів) діяльності рівних і вільних громадян 

у створенні мережі економічних, соціально-політичних, 

соціокультурних зв‟язків.  

Останні, за часи псевдо лідерства Д. Трампа, який 

роз‟єднує американську націю, поляризувались до край-

ньої межі: арешт більше ніж 10 тисяч протестучих, пог-

рози розстрілів та використання військ, проти чого вис-

тупила військова еліта (також не бачене явище з давніх 

часів), але підлягає заслуховуванню у Сенаті США, ак-

тивізація здавалось би увійшовших у історію визволь-

ного руху партії «Чорних пантер» свідчать щодо різкого 

протиставлення держави та громад активістів.  

Зауважимо, що в аспекті взаємозв‟язку громадянсь-

кого суспільства і конституційного ладу конкретної 

держави, зокрема США, виглядає так, що проблема рів-

ності людей не є такою вже однозначною. П‟ятий розділ 

Чотирнадцятої поправки до Конституції 1778 р. щодо 

заборони дискримінації стосується тільки штатів. Це з 

усієї ясності виходить із самого тексту поправки, як і з 

духу та історії всієї Конституції – пише Девід П. Каррі 

[8, c.77]. Оригінальний дослідник американської історії 

Герберт Зінн вказував, що при створенні Штатів поняття 

рівності не стосувалось жінок, чорношкірих рабів та 

місцевих підкорених спільнот. 

Майже без винятку Конституція регулює відношення 

між особою та урядом, а не між самими громадянами. 

Єдиним винятком є Тринадцята поправка, що забороняє 

рабство як приватне, так і державне. Тому рівність гро-

мадян як у державі, а здебільшого у громадянському 

суспільстві встановлюється в мережі взаємин між 

людьми. 

Свідомо чи мимоволі громадяни відносять до функ-

цій держави встановлення та підтримка громадського 

ладу (миру) вільного від машинерії насильства. Доволі 

дивно, що така функція держави не розглядається у по-

літологічних виданнях авторитетних дослідників (Є. Хе-

йвуд, Фр. Фукуяма). Тому виникає такий стан суспільс-

тва, – вказують активісти чорношкірих громад США, що 

поліція, Національна гвардія наводять громадській по-

рядок начебто наглядачі у концтаборі. 
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Дві знаменні події за останні 50–60 років сколихнули 

громадськість не тільки у США, а й за її межами внаслі-

док ще більшої солідарності громад активістів. Цим 

терміном ми позначає новий елемент в мереживі інсти-

туцій громадянського суспільства в доповнення до міс-

цевих, молодіжних, професійних, громад за гендерною 

ознакою та ЛГБТ спільнот тощо. 

За 1964–68 рр. афроамериканці здійснили більше 

160 повстань, які призвели до 150 тисяч смертей, десят-

ків тисяч зруйнованих приміщень. Реакція громадянсь-

кого суспільства на дії держави, розцінені як «великий 

батіг та маленька морковка», складалась із утворення 

громадських організацій: Партії Чорних пантер, Храм 

Чорної Мадонни, Конгрес африканців у Ньюарку, Ліга 

чорношкірих революціонерів у Детройті, а зрештою, до 

взаємодії громад та координації Студентського ненаси-

льницького координаційного комітету (SNCC) та Кон-

гресу расової рівності CORE), аналізує дослідник з Кем-

бриджу М. Єльнаейм [9]. 

Поступово громади активістів, у переважній більшо-

сті з афроамериканців, сформулювали позитивну вимогу: 

програму самовизначення їх спільноти. Лідер громади 

по громадянським правам С. Кармайкл, який винайшов 

термін «Чорна сила» заявив: «люди потребують нові 

типи політичних інститутів у цій країні … та вони пот-

рібні саме зараз». Річ у тому, що як вважають активісти, 

у США був утворений насильницький союз між білош-

кірим населенням та державою: держава та штати нама-

гаються лише зупинити один вид насильства – над при-

ватною власністю, тоді як насильство над людиною збе-

рігається. 

Наразі, говорить «Джамал» з організації «Філадель-

фійська пантера», їх офіси нагадують вулики: вони зав-

жди були зайняті людьми, які могли приходити з будь-

якою проблемою. У програмі Черних пантер 1967 р. 

було сказано: «Ми вимагаємо свободи, ми хочемо, щоб 

влада справедливо визначала долю чорних» [9]. 

Традиційну для європейського стиля мислення кон-

цепцію взаємодії держави та інститутів громадянського 

суспільства створив Ф.А. Хайєк, доктор права та політо-

логії Віденського університету, лауреат Нобелівської 

премії 1974 року. На його думку не держава має «фор-

мувати» суспільство будь-якого демократичного типу, 

зокрема, громадянське суспільство, а лише окремі люди 

та групи можуть створювати об‟єднання заради задово-

лення своїх потреб. «Завдання державної влади – ство-

рити структуру, всередині якої окремі люди та групи 

зможуть успішно дбати про відповідні власні інтереси» 

[10, c.167]. У вільному суспільстві держава – одна з ба-

гатьох організацій для забезпечення ефективної зовніш-

ньої структури в межах якої утворюються самогенеро-

вані порядки (громадянське суспільство представляє 

собою сукупність таких порядків та організацій). 

Аналізуючи структури громадянського суспільства 

важливо позбавитись європоцентризму у парадигмі 

соціального мислення, на який постійно звертав увагу 

Франц Фанон – теоретик колоніальних спільнот спіль-

ноти поза Європою. Його полеміка з Ж.-П. Сартром ви-

явила як раз то відмінності мислительних структур. Дос-

лідники афро американської традиції (зокрема Ан. Девіс) 

вказують, що там білими був винайдений термін «анти-

чорний», який пронизує всю тотальність ставлення до 

«не білих» спільнот, а тому структуроване насильство є 

вимушеним із з ментальної точки зору. 

Є сенс звернутись до принципових доктрин Сходу 

громадянського суспільства, де стверджується більша 

гармонія держави та громад. хоча дискусій точиться 

навколо понять «японське суспільство», «японська кор-

поративність» тощо. Соціолог Есюн Хамагуті вказує, що 

у західних джерелах термінам «індивідуалізм» (кодзін-

сюгі), притаманним європейським спільнотам, протиста-

влено поняття «колективізм» (сюдансюгі) з натяком на 

«тоталітаризм» (дзентаісюгі), що унеможливлює наяв-

ність громадянського суспільства Японії у євроамери-

канському варіанті [11, с.10-11].  

Він вважає, що принципам соціального устрою Япо-

нії відповідає «колективізм співпрацівників» із можливі-

стю багатопланових вертикальних і горизонтальних еко-

номічних і соціо-політичних зв‟язків. Це децентралізовані 

структури високого рівня організації, які з власної ініці-

ативи або під впливом влади створюють низку суспіль-

них структур «net work», – вважає інший японський вче-

ний С. Кумон [11, c.125]. У таких структурах люди 

діють на основі спільного володіння інформацією, прак-

тичними знаннями, тому «дії політика» мають більшу 

легітимність, ніж ті, що забезпечені примусом, угодами, 

погрозами, як зараз у США. 

Можна припустити, що у Японії не існує протистав-

лення «держава» – «громадянське суспільство», бо утво-

рилась складна, ієрархізована по вертикалі, по горизон-

талі, по типу «лабіринт» система структур. Верхній шар 

представлено вищими сферами життєдіяльності – влада, 

бюрократична система управління, освіта. Нижчий рі-

вень представлений офіційно створеними нарадами 

«сінгікай», що функціонують на різних рівнях в центрі 

та на периферії. Ще один шар створено з різного роду 

організацій – круглих столів, товариств, однак і вони 

діють під проводом керівником органів самоврядування 

і державних установ. 

В Україні на рівні дисертацій філософської спеціаль-

ності (напр. Оксани Буканової) проаналізовано усталені 

форми взаємодії правової держави з громадянським сус-

пільством, а у останньому все більшу вагу починають 

набирати місцеві громади. Мовиться про передачу від 

органів виконавчої влади органам місцевого самовряду-

вання значної частини повноважень, ресурсів та відпові-

дальності. В основу цієї політики закладено положення 

Європейської хартії місцевого самоврядування. Зміни до 

Конституції 1996 р. мали вирішити питання утворення 

виконавчих органів обласних та районних рад, реоргані-

зації місцевих адміністрацій в органи контрольно-нагля-

дового типу, дати чітке визначення адміністративно-

територіальної одиниці – громади. 

Зусиллями вітчизняних фахівців, практиків, науков-

ців, експертів проект змін до Конституції був розробле-

ний та переданий на широке публічне обговорення. За-

пропоновані зміни підтримало суспільство та високо 

оцінила Венеційська Комісія. Політичні обставини не 

дозволили Верховній Раді України прийняти подані 

Президентом зміни до Конституції щодо децентраліза-

ції. Закон «Про добровільне об‟єднання територіальних 

громад» дав змогу формувати базовий рівень місцевого 
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самоврядування. З 2015 по 2018 роки було створено біля 

900 Об‟єднаних територіальних громад, до складу цих 

ОТГ увійшли більше 4000 колишніх місцевих рад, про-

живають 9 мільйонів.  

Отже, створені тільки правові умови формування 

спроможних територіальних громад, які об‟єднують свої 

зусилля у вирішенні нагальних проблем та розроблена 

модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які 

отримали певну автономію і незалежність від централь-

ного бюджету. Ми вважаємо це початковим рівнем са-

мосвідомості громад та начало складання мережива їх 

відносин, а тому актуальним та повчальним є вищенаве-

дені теоретичні здобутки мислителів Сходу і Заходу, 

Старого і Нового світу [13].  

Можливо надмірно радикальним виглядає досвід ак-

тивістів громад афроамериканців 60-х років ХХ ст. та 

нашого часу у США, проаналізований вченим Кембри-

джу Елнаємом, однак їх головний здобуток виражено, на 

наш погляд трьома заявами: 

Перше. Зміцнюється міжнародна солідарність у ство-

ренні глобального проекту «справедлива рівність» для 

захисту всіх своїх общин (громад) від невиправданого 

насильства та жорстокості мілітаризованого поліцейсь-

кого та всього насильницького апарату держави. Інсти-

тути взаємодопомоги, юридичної допомоги, «школи 

звільнення» афроамериканців тільки зміцнюють все ме-

реживо громадянського суспільства. 

Друге. Слід зважати на необхідність подолання інс-

титуційної нерівності, коли апарат держави та його 

складові, фінансові міжнародні структури та корпорації 

мають непомірно велику потужність у зрівнянні з існу-

ючими самоврядованими структурами громадянського 

суспільства, у яких є тільки солідарність, рішучість та 

право боротись за свої права. 

Третє. Знамениті слова Фр. Фанона у завершені 

книги «Знедолені Землі» поставили питання рішучого 

перегляду системи зв‟язків всього людства, держави і 

громадянського суспільства: «вони мають бути розши-

рені, канали спілкування громад різнобічними, а повідо-

млення гуманізовані». 

Висновки. Громадянське суспільство, не зважаючи 

на дискусії щодо історичних умов його появи, набуває 

все більшу вагу у невпинному процесі впорядкування 

суспільного життя на основах «рівної справедливості» 

індивідів та спільнот. Всередині громадянського суспі-

льства встановлена мережа громад: активістів та прихи-

льників революційних змін, професійних союзів, генде-

рних спільнот, місцевих громад, вояків-добровольці як у 

Орвелла в «Данині Каталонії» чи бійців більше ніж 40 

«добробатів» України. 

У взаєминах з державою структури громадянського 

суспільства можуть гармонійно взаємодіяти, як запев-

няють японські соціологи, доповнювати функції одна 

одної, згідно європейської моделі Г. Гегеля, Ф.А. Хай-

єка, або періодично, як у США, рішуче виступати проти 

структурного насильства та нерівності. 
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Relevance of the research topic. Modern Religious 

Studies in Ukraine are experiencing far not the best period in 

their development, even though current difficult and 

contradictory period is featured by an increased interest of 

people in religion and church. This is especially true for 

young people, for whom an aspiration to understand their 

own history and culture as well as an attempt to find an 

answer to the eternal question about the meaning of life, 

justice, good and evil based on understanding the whole 

spiritual experience of humankind, including religious 

experience and religious heritage, are an extremely 

important factor. The educational process in the modern 

society is a part of a more general issue regarding a person 

and the purpose of their life. There is no doubt that 

knowledge about religion is an integral component of the 

general and professional culture as well as of the education 

of modern youth. This knowledge has not only informative 

and general cultural significance, but also practical and 

social one as it promotes intercultural dialogue, strengthens 

tolerance, prevents religious fanaticism, and cultivates a 

respectful attitude towards believers of all denominations. 

This becomes especially relevant today as Ukraine 

integrates with the global cultural space and establishes 

trade, economic, and cultural ties with the whole world, 

where religion plays a prominent role. Understanding the 

culture and religions of other nations becomes critical in 

these circumstances. Furthermore, Ukraine on its own is a 

multi-confessional state. 

The purpose of the article is to analyze the issues and 

difficulties existing in the religious education in Ukraine. 

The statement of the main material. The experience of 

teaching a course in Religious Studies to the students of non-

core departments and specializations supports the idea that 

most students have a significant interest in this course. 

However, the point is not only related to the interest, but also 

to the fact that the course allows to correct the students‟ 

worldview as while studying the course, the student debunks 

a large number of stereotypes. This applies not only to Islam, 

Judaism, or non-traditional religions – a significant number 

of stereotypes and false statements are related to 

Christianity. Many people do not appreciate the difference 

between Orthodoxy, Catholicism, and Protestantism. 

Thorough research on the issues of Religious Studies in 

Ukraine has primarily been led by scholars of the 

Department of Religious Studies of H. Skovoroda Institute 

of Philosophy of the NAS of Ukraine. A prominent role is 

played by the achievements of modern scholars from the 

Ukrainian leading higher educational institutions, where the 

education of professionals in Religious Studies is provided 

and/or effective teaching of Religious Studies to students of 

various majors is established. 

Currently these issues are discussed during round tables, 

debates, and conferences aimed at improving the cooperation 

between the state and church in Ukraine. Some aspects are 

reflected in the works of V. Bondarenko [1], V. Yelensky [3, 

4], S. Zdioruk [2,5], and L. Filipovich [6,7,8,9], indicating 

the need for a detailed study of the interaction of religion 

and education. 

In the area of religious education in Ukraine, certain 

results have been achieved, but we will focus on some of the 

existing shortcomings that are actively discussed in the 

professional environment. 

There is no doubt, the teaching of any discipline always 

depends on each specific teacher. First of all, teaching 

should be professional, and it should be done by people who 

are specifically trained and educated for that. The lack of 

professionalism of teachers as well as of basic knowledge, 

the use of materials from the Internet, plagiarism, an influx 

of non-specialists in Religious Studies, limitedness, a low 

theoretical level, and alike lead to the discrediting of the 

science. The Religious Studies education should be open, 

modern, dynamic, and independent of ideological requirements. 

One of the most difficult aspects of teaching Religious 

Studies is related to the fact that the discipline touches a 

number of particularly complex philosophical issues related 

to the treatment of the religions‟ confessional aspects. Each 

person has their own worldview and confessional 

preferences, and a Religious Studies teacher having that bias 

leads to a one-sided analysis of the phenomenon of religion 

and disregard of the features of other, non-Christian 

religions. Therefore, in our opinion, it is desirable that the 

Religious Studies teachers are secular people who studied at 

the Religious Studies departments of leading universities. 

The person can be a believer of any specific religion, but 

they must have received secular university education in 

order to master modern methods of teaching Religious 

Studies disciplines and not to accept confessionality as one 

of the educational principles. 

At the same time, we do not exclude theologians as 

potential teachers of the Religious Studies disciplines. 

Theology is a core of any religion – its inner content. 

However, it is impossible to analyze the external 

characteristics of religion without Religious Studies. One 

cannot exist without the other. 
Another issue that the Ukrainian scholars are facing is a 

lack of the foreign language proficiency. The latter creates a 

The article discusses the issues and difficulties existing in the religious education in Ukraine, namely: the lack of 

professionalism in teaching, biases and incompetence of the teacher, as well as ignoring the achievements of the world 

studies in religion. 

Key words: Religious Studies, religion, education, professionalism, worldview. 
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significant number of opportunities in study, research, and 
communication, allowing a person to better navigate in the 
modern world and to utilize the results of the others‟ 
experience. 

Conclusion. We have discussed only some issues and 
difficulties existing in modern religious education. A proper 
understanding of religious and church issues of both 
doctrinal and practical nature is a prerequisite for the 
complete humanitarian education of a professional of any 
profile – the person should have full comprehension of the 
humankind spiritual heritage and universal values, 
concentrated in the doctrines of the world religions. This is 
the idea and purpose of the Religious Studies course in 
higher education. 
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Постановка проблеми. Серед проблем, з якими 

доводиться стикатися молоді при необхідності її реінте-

грації у нове соціокультурне середовище, слід виділити 

кризу ідентичності, яка є відображенням стану сучасно-

го суспільства (А. Асмолов, О. Блинова, А. Борисюк, 

Л. Дробижева та ін.). Найбільш сильно впливу обʼєктив-

них особливостей соціуму і моделей соціалізації схильна 

молодь, яка виконує функцію зміни поколінь (В. Ільїн, 

А. Ковальова, П. Мітяєва, В. Семенова). Нова система 

становлення суспільства, що супроводжується дефор-

мацією старих систем цінностей, ціннісних орієнтацій, 

ідеалів, інститутів соціалізації і пошуками нових, потужно 

впливає на розвиток особистості молодої людини, на 

процес формування у молоді ідентичності [4;8;9;14]. 

Важливою для вивчення процесу формування іденти-

чності у молодих людей є проблема виявлення соціаль-

но-психологічних факторів, які визначають особливості 

становлення особистості в процесі реінтеграції у нове 

соціокультурне середовище. У контексті цієї проблеми 

правомірно актуалізувати питання становлення і розви-

тку ідентичності сучасної молоді. І це має особливе 

значення саме для молоді, яка володіє реальним ресур-

сом, що забезпечує можливість вирішувати глобальні та 

інноваційні завдання. Незважаючи на актуальність вив-

чення проблеми формування ідентичності в процесі 

реінтеграції молоді у нове соціокультурне середовище, 

до теперішнього часу недостатньо досліджень, що стосу-

ються виявлення соціально-психологічних чинників 

успішності цього процесу [1;7;10;12]. 

Формування ідентичності досліджується як вітчи-

зняними, так і зарубіжними вченими. Дана проблема 

розглянута в теоретичних роботах західних дослідників 

(Б. Андерсона, П. Бергера, І. Валерстайна, Т. Лукмана, 

Е. Гідденс, С. Хантінгтона, Е. Еріксона та інших). Поняття 

«феномен ідентичності» розглядали також Г. Брейкуелл, 

Дж. Марсіа, А. Ватерман та ін. Існуючі дослідження 

показують, що феномен «ідентичність» є обʼєктом 

міждисциплінарного дослідження: в руслі загальнопси-

хологічного і соціально-психологічного знання цей фе-

номен вивчали Ч.Х. Кулі, Дж.Г. Мід, К. Хорні, Е. Фромм, 

3. Фрейд, Е. Еріксон, К.Г. Юнг; в психології міжгрупо-

вих відносин – А. Теджфел (теорія соціальної іденти-

чності) і Дж. Тернер (теорія самокатегоризації, як сис-

тема, що створює і визначає конкретне місце людини в 

суспільстві). 

Важливі факти для оцінки ідентичності були вияв-

лені у працях Дж. Міда, Г. Теджфел, Дж. Тернера, 

А. Дашевського, Г. Шапіро, Т. Хайдеггера, Ю. Хабермаса, 

В. Хесле, Ф. Фукуямі та ін. Зокрема, вищезгадані дослід-

ники розкрили систему формування ідентичності, зміну 

систем ідентифікації індивідів під впливом соціокуль-

турних чинників. Формування ідентичності під впливом 

соціокультурних змін досліджували також Ю. Арутюнян, 

Ю. Левада, В. Пантін, І. Семененко, В. Федотова, В. Ядов 

та інші вчені. 

Оцінка молоді, як унікальної соціально-демографічної 

групи, характеризується не тільки нестандартним статусом 

цієї соціальної групи, а й особливостями свідомості, со-

ціалізації, поведінки, адаптації. 

В останні роки зʼявилася чимала кількість робіт з 

теоретичними дослідженнями проблеми ідентичності, в 

яких розкривається взаємодія між громадянськими і 

релігійними, соціальними ідентичностями. Основні те-

оретичні дослідження, присвячені їх співвідношенню 

У статті розкрито соціально-психологічні чинники успішності реінтеграції молоді у 

соціокультурному середовищі в контексті розвитку її ідентичності. В результаті проведеного 

дослідження розроблена теоретико-емпірична модель соціально-психологічних чинників становлення 

ідентичності в процесі реінтеграції молоді у нове соціокультурне середовище; визначено динаміку рівнів 

сформованості ідентичності, яка представлена розвитком когнітивного, емотивного, конативно-

діяльнісного, ціннісно-орієнтаційного компонентів. Виявлено вплив особливостей культурно-ціннісного 

середовища, в рамках якого здійснюється формування ціннісних орієнтацій та ідентичності в процесі 

реінтеграції молоді у нове соціокультурне середовище. Встановлено, що, сформована в культурно-

ціннісному середовищі ідентичність є провідною соціально-психологічної детермінантою в процесі 

реінтеграції молоді у нове соціокультурне середовище.  

Ключові слова: молодь, реінтеграція, соціокультурне середовище, ідентичність, криза ідентичності. 
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розглянуті в працях Л. Дробижевої, Н. Лебедєвої, 

С. Рижова, В. Павленко, Г. Солдатової, Т. Стефаненко, 

В. Ядова, N. Ammerman, Е. Bark та ін. 

Про значимість проблеми свідчать праці, в яких 

висвітлено різні аспекти молодіжної ідентичності 

(Е. Димов, В. Журавльова, В. Передерій, В. Титов, 

Т. Фоміна, М. Юшин). 

Проте, незважаючи на це, питання про формування 

ідентичності в процесі реінтеграції молоді у нове 

соціокультурне середовище розглянуто недостатньо 

глибоко, що і пояснює потребу науки і практики в цьому 

дослідженні. 

Актуальність заявленої теми посилюється і в силу іс-

нуючих протиріч між необхідністю підготовки молоді до 

побудови успішної стратегії особистісно-професійного 

та громадянського становлення і недостатньою роботою 

відповідних соціальних інститутів по формуванню її 

активної життєвої позиції; основною метою вищої шко-

ли, повʼязаної з підготовкою конкурентоспроможного 

випускника, який усвідомлює свою соціальну прина-

лежність, потребою молоді в особистісній самореалізації 

і недостатньою розробленість соціально-психологічних 

основ становлення їх ідентичності в процесі реінтеграції 

у нове соціокультурне середовище; практичними потре-

бами сучасного суспільства у молоді, яка має високий 

рівень ідентичності, і відсутністю реальних досліджень, 

що забезпечують цілісне уявлення про умови, фактори, 

механізми, моделі, програми формування ідентичності в 

процесі реінтеграції молоді у нове соціокультурне 

середовище. 

Мета роботи – розкрити соціально-психологічні 

чинники успішності реінтеграції молоді у соціокультур-

ному середовищі у контексті розвитку її ідентичності. 

Виклад основного матеріалу. Наразі відбуваються 

значні соціокультурні перетворення. Переважна більшість 

колишніх соціальних інститутів і структур піддаються 

руйнуванню, що призводить до розпаду звичної картини 

світу і дійсності для багатьох людей. Дане перетворення 

впливає на втрату ідентифікації, як на індивідуальному, 

так і на колективному рівнях. 

Змінені умови сприяють тому, що окремі особистості 

і суспільство в цілому виявляється в ситуації перманен-

тного пошуку інших парадигм ідентичності, особливо 

при необхідності реінтеграції у нове соціокультурне 

середовище. Втрата власної ідентичності і духовної спа-

дкоємності формують стійкий стан тривоги [2;3;5;6].  

Ідентичність молоді в сучасному суспільстві є проб-

лемою, яка вимагає необхідності цілісного соціально-

психологічного розуміння. В силу вікових особливостей 

та ставлення до життя, молодіжне середовище в більшій 

мірі піддається процесам трансформації. Молодь бере 

нові цінності швидше за інших і від цього потребує 

культурної і соціальної ідентичності гостріше. Не варто 

забувати, що від здатності до ідентичності сучасної 

молоді залежать перспективи і майбутнє соціальних і 

культурних змін у суспільстві [11;13]. 

Завдання дослідження: здійснити міждисциплінарний 

аналіз феномену ідентичності; розкрити соціально-

психологічну структуру ідентичності особистості; розро-

бити соціально-психологічну модель взаємозалежних і 

взаємодетермінованих чинників формування ідентичності 

у молоді в процесі реінтеграції у нове соціокультурне 

середовище; модифікувати і підібрати методичний інс-

трументарій для вивчення рівнів формування ідентичності; 

розробити критерії рівнів сформованості ідентичності в 

процесі реінтеграції молоді у нове соціокультурне сере-

довище; визначити рівні сформованості ідентичності у 

молоді в процесі реінтеграції у нове соціокультурне 

середовище; встановити ступінь впливу соціально-пси-

хологічних детермінант на рівень сформованості іден-

тичності в процесі реінтеграції молоді у нове соціо-

культурне середовище; експериментально протестувати 

результативність розробленої моделі і програми по фор-

муванню ідентичності у молоді в процесі реінтеграції у 

нове соціокультурне середовище. 

Дослідження здійснювалося на основі принципів 

сучасної соціальної психології: принципу співвідношен-

ня індивідуального та суспільного (К. Абульханова-

Славська, Г. Андреєва, Б. Ломов); психологічних дослі-

джень різноманітності культур і культурно обумовленої 

поведінки (Д. Беррі, В. Гриценко, Л. Дробижева, В. Ла-

бунська, Н. Лебедєва, Н. Малікова, Л. Почебут, Т. Сте-

фаненко, А. Татарко, Г. Тріандіс, В. Хотинець, Р. Шаміо-

нов та ін.). Теоретико-методологічними засадами дослі-

дження були також концепції, що стосуються ціннісного 

підходу до вивчення особистості (К. Абульханова-

Славська, О. Асмолов, Б. Ананьєв, Б. Братусь, О. Леонтьєв, 

Д. Леонтьєв, А. Маслоу, В. Франкл, Г. Олпорт та ін.); 

уявлення про розвиток і становлення особистості в 

юнацькому віці (Б. Ананьєв, І. Кон, А. Реан, Е. Еріксон 

та ін.); положення теорії соціальної активності особис-

тості (М. Григорʼєва, І. Дубов, В. Мордкович, Р. Шаміо-

нов та ін.); концепції ідентичності особистості (А. Куз-

нєцова, Є. Кублицька, Н. Лебедєва, Г. Солдатова, Т. Сте-

фаненко, А. Татарко, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер, В. Ядов 

та ін.); теоретичні уявлення про ідентичність (Г. Андре-

єва, Н. Антонова, В. Гриценко, В. Павленко, Т. Стефа-

ненко, Х. Теджфел, Дж. Тернер, В. Хотинець, Е. Еріксон, 

В. Ядов та ін.). 

Методи і методичний інструментарій: теоретичні 

методи: аналіз і узагальнення наукових джерел, що 

відображають стан вивченості поставленої проблеми. 

В якості конкретних психодіагностичних методик вико-

ристовувалися: опитувальник ідентичності О. Романової; 

опитувальник ціннісних орієнтацій Р. Накохової; діаг-

ностичний тест відносин Г. Кцоєвої-Солдатової; тест 

«Культурно-ціннісних орієнтацій» (Дж. Таусенд); мето-

дика М. Куна «Хто я?». Методи математико-статистичної 

обробки даних: частотний аналіз; критерій парних вибі-

рок для виявлення відмінностей в рамках однієї вибірки; 

Т-критерій Вілкоксона для визначення статистично 

значущого зсуву; t-критерій Стьюдента, кореляційний 

аналіз Спірмена. Порівняння експериментальної і кон-

трольної груп проводилося стосовно сирих балів анало-

гічно попередньому параметру (критерій U-Манна-

Уїтні, SPSS, v. 22.0). 

Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів 

визначалася методологічною обгрунтованістю і несупе-

речністю вихідних теоретичних положень дослідження, 

підбором комплексу діагностичних методик, достатнім 

обсягом емпіричної вибірки, грунтовним якісним аналізом 

даних, застосуванням надійних емпіричних методів, вза-
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ємоперевіркою результатів, а також застосуванням методів 

математичної статистики. 

В результаті проведеного дослідження розроблена 

теоретико-емпірична модель соціально-психологічних 

чинників становлення ідентичності в процесі реінтегра-

ції молоді у нове соціокультурне середовище; визначено 

динаміку рівнів сформованості ідентичності, яка пред-

ставлена розвитком когнітивного, емотивного, конативно-

діяльнісного, ціннісно-орієнтаційного компонентів. Вия-

влено вплив особливостей культурно-ціннісного середо-

вища, в рамках якого здійснюється формування ціннісних 

орієнтацій, ідентичності в процесі реінтеграції молоді у 

нове соціокультурне середовище. Встановлено, що, 

сформована в культурно-ціннісному середовищі іден-

тичність є провідною соціально-психологічної детермі-

нантою в процесі реінтеграції молоді у нове соціо-

культурне середовище. 

Рівні сформованості ідентичності в процесі реінтег-

рації молоді у нове соціокультурне середовище обу-

мовлені взаємовпливом культурно-ціннісного середо-

вища соціалізації і соціально-психологічних та особис-

тісних детермінант. 

Відмінними ознаками групи з низьким рівнем іден-

тичності є нездатність визначати коло своїх соціально 

значущих цінностей, встановлювати єдність з групою, 

виробляти єдину узгоджену систему цінностей в ній, що 

обумовлено несформованістю, «руйнуванням» ідентич-

ності, неможливістю орієнтації на культурні цінності. 

Як показники високого рівня сформованості іден-

тичності виступають субʼєктна позиція, зрілість Я-

концепції, актуалізація потреб в самоповазі і самоак-

туалізації; задоволеність і оптимістична оцінка життєвої 

ситуації; емоційна стабільність і висока активність. 

Рівень сформованості ідентичності в процесі реін-

теграції молоді у нове соціокультурне середовище 

взаємоповʼязаний з ціннісними орієнтаціями, ідентич-

ністю молоді. Сформована в процесі соціалізації іден-

тичність в культурно-ціннісному середовищі є провід-

ною соціально-психологічною детермінантою формування 

ідентичності в процесі реінтеграції молоді у нове соціо-

культурне середовище. 

Висновки. В результаті впровадження соціально-

психологічної моделі формування ідентичності в процесі 

реінтеграції молоді у нове соціокультурне середовище 

спостерігається динаміка рівнів сформованості ідентич-

ності, яка проявляється у розвитку когнітивного, 

емотивного, конативно-діяльнісного, ціннісно-орієнта-

ційного компонентів, у формуванні ціннісних орієн-

тацій, в актуалізації ідентичності в процесі реінтеграції 

молоді у нове соціокультурне середовище.  

На базі теоретико-методологічного аналізу система-

тизовані наукові знання про сутність і зміст поняття 

«ідентичність», «соціальна і особистісна ідентичність» в 

процесі реінтеграції молоді у нове соціокультурне 

середовище. Виділені і доповнені структурні елементи 

ідентичності. Створена соціально-психологічна модель 

формування ідентичності в процесі реінтеграції молоді у 

нове соціокультурне середовище. Запропоновано систему 

психодіагностичних методик, яка дозволяє вивчити іден-

тичність особистості та умови її становлення в процесі 

реінтеграції молоді у нове соціокультурне середовище. 

Результати та висновки проведеного дослідження 

можуть мати практичну цінність у дослідницькій і 

практичній роботі фахівців в галузі соціальної психо-

логії, педагогів-психологів та інших фахівців, які займа-

ються проблемами молоді, зокрема у контексті форму-

ванням її ідентичності. Теоретичні та емпіричні дані 

дослідження можуть бути застосовані в навчальних 

курсах лекцій з соціальної психології; в спецкурсах, в 

рамках яких розглядаються соціально-психологічні умови 

проведення ефективної роботи серед молоді в процесі її 

реінтеграції; використані в суспільній практиці організа-

ції діяльності психологічної служби закладів вищої 

освіти, але і в молодіжних громадських організаціях. 
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Постановка проблеми. Тема сімейної адаптації 

учасників бойових дій є актуальною для країн, в яких 
має або мала місце військова агресія, відбувається війсь-
кове вторгнення. Останніми роками ця тема актуалізува-
лася і для нашої держави. У зв‟язку із актуальними поді-
ями в Україні підвищується увага до психологічних 
аспектів адаптації сімей військовослужбовців після їх 
повернення із зони бойових дій та проблем, що виника-
ють у цей період. Одним із факторів, що впливає на пси-
хологічний клімат в сім‟ї та взаємовідносини її членів є 
характер переживання травматичної ситуації учасником 
бойових дій, що була пов‟язана із виконуваною діяльні-
стю та його реакція на ці події, а також психотравматич-
ний стресовий розлад, посттравматичне зростання, що 
може проявитися у військовослужбовця. Це потребує 
наукового вивчення та практичних рекомендацій, що 
можуть позитивно вплинути на сімейну адаптацію.  

Проблематика адаптації учасників бойових дій та їх 
сімей розкрита рядом авторів. Загальнотеоретичні під-
ходи досліджено у роботах Р. Абдурахманова, Л. Ваку-
ленка, Т. Добровольської, М. Зеленової, О. Карояні, 
Л. Китаєва-Смика, П. Корчемного, В. Маслюка, Є. Мис-
ка, В. Попова, Є. Снєдкова, С. Сєдіна, І. Соловйова, 
Н. Тарабріной, С. Харченка, А. Єна, Л. Яковлевої. 
Окремі аспекти даної проблеми розкриті українськими 
науковцями, серед яких В. Алещенко, О. Караман, 
В. Лесков, М. Маслова, Н. Олексюк, Н. Пономаренко, 
О. Савченко, В. Турбан, О. Хміляр та закордонними, 
зокрема, C. Вільямс, Дж. Вілсон, Л. Калхун, В. Холл, 
Д. Кишбог, Р. Лауфер, Р. Скурфілд та інші. Психоло-
гічний аспект впливу перебування у зоні бойових дій 
розкрито у працях О. Блінова, О. Бойка, О. Бондаренко, 
А. Бородія, О. Буковської, В. Крайнюка, Є. Литвинов-
ського, О. Макаревича, М. Мушкевич, А. Романишина. 

До вивчення теми соціально-психологічної адаптації 
доклали зусилля науковці Г. Андрєєва, Ю. Бохонкова, 
А. Вейн, І. Дроговоз, Н. Завацька, О. Зотова, С. Зра-
жевський Т. Кабаченко, Н. Киселів, В. Кислий, Ю. Клей-
берг, І. Кон, І. Кряжева, І. Милославова, А. Налчаджан, 
Б. Паригіна, А. Петровський, Ж. Піаже, О. Самохвалова, 
О. Сафін, О. Ткачишина, О. Урбановіч, М. Ярошевський. 
Дослідженням питання реадаптації учасників антитеро-
ристичної операції присвятили свої роботи С. Басараб, 

О. Буковська, С. Васильєв, В. Гічун, О. Друзь, Л. Жаліло, 
А. Караян, В. Князевич, М. Кравченко Л. Кудрик, 
А. Кучер, М. Локтєв, І. Лубківський І. Мульована 
М. Мушкевич, О. Напрєєнко, І. Сиромятніков, О. Сиро-
п‟ятов В. Синишина, Ю. Смєлов, Ю. Сурмяк, О. Тополь, 
Р. Торговицький О. Філатова, А. Чаплигін та інші учені. 

Поява значних складнощів в адаптації учасників 
бойових дій до умов цивільного життя призводить до 
формування специфічних відносин у сім‟ї, що потребує 
теоретичного осмислення та практичного вивчення. 
Протікання адаптації може ускладнитися проблемами 
психологічного характеру учасника бойових дій. Необ-
хідним є висвітлення особливостей цього стану та роз-
робки рекомендацій для членів сім‟ї. 

Ціль роботи є розгляд проблем сімейної адаптації 
учасників бойових після повернення до умов цивільного 
життя та визначення рекомендацій для їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Для початку дамо 
визначення базових понять дослідження. Поняття «адап-
тація» визначаємо як формування найбільш адекватних 
стереотипів поведінки в умовах змінюваного мікросоці-
ального середовища [1, с.60]. Аспект сімейної адаптації 
розглядається нами як процес адаптації членів сім‟ї уча-
сника бойових дій та самого військовослужбовця до 
нових умов взаємного існування після повернення 
останнього до цивільного життя. 

Військова діяльність є специфічною, оскільки протя-
гом виконуваної діяльності учасники бойових дій отри-
мають досвід, який характеризується стресогенністю: 
«Постійна загроза життю, здоров‟ю, швидка зміна бойо-
вої обстановки, тривалі навантаження, які нерідко пере-
вищують межі людських можливостей, втрата бойових 
товаришів, участь у жорстокому насиллі стосовно ворога, 
протиборство високих і низьких, альтруїстичних та его-
їстичних поривів – все це супроводжується значним 
навантаженням фізичних та духовних сил воїна, поро-
джує широку палітру емоцій, настроїв, станів та почуттів» 
[2, с.137-138]. Перебування в зоні бойових дій супрово-
джується сильним психотравмуючим впливом через екс-
тремальні ситуації, в які потрапляє учасник бойових дій, 
що неминуче впливає на його психологічний стан. В зоні 
бойових дій військовослужбовці переживають морально-
психологічні, фізичні навантаження, що руйнують звичне 

У статті розглянуто проблеми сімейної адаптації учасників бойових та шляхи їх вирішення. Ціль 

дослідження є вивчення психологічних аспектів сімейної адаптації учасників бойових дій та вироблення 

рекомендацій для членів сім‟ї для подолання проблем, що виникають після їх повернення до умов цивільного 
життя. В ході дослідження застосовано методи компаративістики, аналізу, спостереження, 

психодіагностики. Визначено поняття «сімейна адаптація» як процес адаптації членів сім‟ї учасника бойових 
дій та самого військовослужбовця до нових умов взаємного існування після повернення останнього до цивільного 

життя. Доведено, що сім‟я є вагомим ресурсом підтримки учасника бойових дій в процесі адаптації. 

Сформульовано рекомендації, що направлені на психологічну адаптацію та покращення стосунків в сім‟ях. 
Ключові слова: сім‟я, військовослужбовці, дистрес, посттравматичний стресовий розлад, посттравматичне 

зростання, травматична ситуація. 
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сприйняття, змінюють поведінку. Наслідком такого досвіду 
є посттравматичні стани, наслідки якого проявляються й 
після повернення до цивільного життя: в ряді досліджень 
виявлено, що приблизно 25–30% військовослужбовців 
переживають хронічні посттравматичні стани, що вик-
ликані впливом стресових факторів [3, с.67]. Посттрав-
матичний стресовий розлад визначається як «відстрочена 
або затяжна реакція на стресогенні подію чи ситуацію, 
винятково загрозливого або катастрофічного характеру, 
які можуть зумовити у людини дистрес, майже у будь-
кого» [4, с.10]. Особлива загрозливість посттравматичного 
синдрому виявляється у тому, що: «…це бомба уповіль-
неної дії, він може проявитися через півроку, а може і 
через десять років» [5, с.178]. 

Посттравматичний стресовий розлад ще називають 
«хронічним військовим неврозом», який характеризу-
ється збудливістю, дратівливістю, нестримним реагува-
нням на подразники, схильністю до некерованих агреси-
вних реакцій. Згідно з Уніфікованим клінічним прото-
колом первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги при реакціях 
на важкий стрес та розлади адаптації, у посттравматич-
ного стресового розладу визначаються такі симптоми: 

 повторне переживання – нав‟язливі тривожні спо-
гади про травматичну подію; кошмари; інтенсивні пси-
хологічні страждання або соматичні реакції, такі як 
підвищене потовиділення, прискорене серцебиття та 
паніка при нагадуванні про травматичну подію; 

 уникнення і емоційне заціпеніння – уникнення занять, 
місць, думок, почуттів або розмов, пов‟язаних з подією; 
обмежені емоції; втрата інтересу до звичайної діяль-
ності; відчуття відстороненості від інших; 

 надмірне збудження – безсоння, дратівливість, труд-
нощі з концентрацією уваги, надмірна настороженість, 
надмірний старт-рефлекс [4, с.10]. Якщо військовослуж-
бовець переживає посттравматичний стресовий розлад, 
то у нього, вірогідно, проявляються один із цих типів 
симптомів, якими характеризується розлад. 

Реакціями організму на психотравмуючу ситуацію 
можуть стати: фізичні реакції (безсоння, постійна втома; 
проблеми зі шлунком та вживанням їжі; головний біль 
та пітливість при думці про війну; швидке серцебиття і 
дихання; загострення наявних захворювань); емоційні 
реакції (погані сни, кошмари; часті негативні спогади 
про війну; злість, ненависть; відчуття безпорадності, 
страху, нервування; відчуття суму, самотності, непотрі-
бності; відчуття збудження, схвильованості; відчуття 
шоку, оніміння, неможливості відчувати позитивні емо-
ції; легко погіршуваний настрій; почуття провини, соро-
му, самосуду; почуття безнадії щодо майбутнього) [6, 
c.9-10]. Колектив дослідників М. Мушкевич, Р. Федо-
ренко та А. Мельник, проаналізувавши діагностики та 
симптоматики посттравматичного стресового розладу, 
до вищезазначеного додають ще й наявність дій або від-
чуттів, що створюють враження ніби подія сталась 
знову, сильний психологічний дистрес під впливом зов-
нішніх або внутрішніх подразників, які символізують 
або нагадують про аспекти травмуючої події, фізіологі-
чна реактивність під впливом зовнішніх або внутрішніх 
подразників, які символізують або нагадують про аспект 
психотравмуючої події (почервоніння, збліднення, трем-
тіння, підвищене серцебиття), флешбеки, надпильність, 
посилена реакція на сильні сигнали [7, с.12]. 

На думку дослідниці Т. Титаренко існують ефективні 
стратегії подолання наслідків посттравматичних подій, 
що базуються на:  

 на формуванні навичок позитивної переоцінки скла-
дної ситуації; 

 на стимулюванні спроб осягнути пережите в най-
різноманітніших контекстах; 

 на активізації конструктивного переосмислення 
власних переживань і можливостей, пов‟язаних з травмою; 

 на розвитку вміння акцентувати увагу на світлій 
стороні речей [8, с.14-15]. Такі стратегії можуть засто-
совувати члени сім‟ї для допомоги у переосмисленні 
учасником бойових дій пережитих подій. 

В контексті адаптації учасників бойових дій слід зга-
дати про поняття «посттравматичне зростання», що ха-
рактеризує позитивні, а не негативні зміни у особистості 
після пережитих травматичних подій: за даними дослід-
ників це явище зустрічається у 30 і 70% осіб, що зазнали 
травматичного впливу [9]. Посттравматичне зростання 
відзначається такими проявами у розумінні себе та бли-
зького оточення: по-перше, у більш глибоких і щирих 
стосунках особистості із значимими для неї людьми – 
членами сім‟ї, друзями; по-друге, у кращому розумінні 
себе, своїх можливостей ‒ чутливості і сили, сміливості і 
витривалості; по-третє, у вмінні цінувати кожний про-
житий день свого життя та радіти повсякденним речам; 
по-четверте, у бажанні проявляти свої здібності та роз-
вивати схильності [8, с.16]. 

Водночас, існують практики для посттравматичного 
зростання, відзначає дослідниця Т. Титаренко:  

1) зміну ставлення до воєнної травматизації;  
2) пошук нових способів взаємодії, більш ефективних 

форм контактування з оточенням, переформатування 
симпатій-антипатій;  

3) відновлення здатності до пошуку смислу власного 
буття, до сенсотворення;  

4) посилення уваги до власної ролі у всьому, що від-
бувається, зміна ставлення до причин і наслідків певних 
подій у житті; 

5) постійне самонавчання, зростання готовності до 
змін, усе більш конструктивне ставлення до власних 
помилок [8, с.18-19]. 

В період перебування особистості на військовій слу-
жбі, окремо від близького оточення, кожен живе різним 
життям, усі адаптуються до умов життя порізно. Тимча-
сово відокремлений від сім‟ї військовослужбовець в зоні 
бойових здійснює свою діяльності: він функціонує як 
частина мікросоціальної групи, піклується про свою 
безпеку та безпеку побратимів. Натомість члени його 
сім‟ї вдома справляються із робочим і побутовим наван-
таженням самостійно. «Тривалість розлуки на рік чи 
більше закріплює ці «різні» способи життя» [10, с.81]. 
Після завершення військової служби учасник бойових 
дій повертається до цивільного життя і до членів сім‟ї – 
цей момент може ускладнитися психологічним станом 
після пережитого досвіду. З огляду на складний процес 
адаптації, учасники бойових дій потребують підтримки – 
в такому разі сім‟я є вагомим ресурсом. Важливість 
підтримки та емпатії членів сім‟ї у період адаптації не 
можна піддати сумніву, оскільки для більшості учасни-
ків бойових дій «…сім‟я служить компенсуючим чинни-
ком у професійній діяльності і відіграє роль емоційного 
притулку» [11, с.252].  
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Група дослідників особливостей реабілітації учасни-

ків бойових дій відзначають, що у 100% випадках особи 
з посттравматичним стресовим розладом наголошують 
на психологічних проблемах взаємин з оточуючими, в 
першу чергу, з членами сім‟ї [12, с.7]. З огляду на непро-

стий період адаптації, ми сформулювали список рекоме-
ндацій членам сім‟я, які направлені на покращення сто-
сунків із учасника бойових дій:  

1). Прийняти та усвідомити зміни, які відбулися або 
відбудуться у людини, яка повернулася із зони бойових дій.  

2). Члени сім‟ї мають зрозуміти зміну системи цінно-

стей людини, після її перебування в зоні бойових дій.  
3). Члени сім‟ї мають усвідомити нові «правила життя», 

які сформувались в учасника бойових дій.  
4). Критерієм для психологічній роботи в сім‟ї з уча-

сником бойових дій є його власна готовність до неї.  
5). Членам сім‟ї рекомендується не намагатися прис-

корити події, а дати час, який для нього буде достатнім 

для адаптації.  
6). Створити умови та сприяти тому, щоб часник 

бойових дій знайшов свій власний спосіб адаптації до 
мирного життя, і у випадку необхідності, залучити від-

повідних фахівців. 
7). Створити атмосферу довіри в сім‟ї.  
8). Члени сім‟ї мають розуміти, що довіра військово-

службовця до них і до побратимів відрізняються за сми-
словим значенням.  

9). Членам сім‟ї необхідно з повагою відноситись до 

особистих меж колишнього військовослужбовця та 
окреслювати свої.  

10). Члени сім‟ї мають проявляти терпіння, повагу та 
зберігати спокій. 

Ми впевнені, що виконання даних рекомендацій може 
суттєво вплинути на проблеми, що виникають в процесі 
сімейної адаптації учасників бойових дій і позитивно 

вплинути на взаємовідносини в сім‟ї в період адаптації. 
Висновки. Таким чином, процес сімейної адаптації 

учасників бойових дій до умов мирного життя є склад-

ним процесом пристосування до нових умов існування. 
В цьому процесі можуть з‟являтися психологічні про-
блеми, які зумовлені отриманим досвідом від специфіч-
ної діяльності учасника бойових дій. Однак сім‟я є по-

тужним ресурсом підтримки в складний адаптивний 
період. Розроблені рекомендації для членів сім‟ї можуть 
позитивно вплинути на перебіг даного процесу. Проте 

все ще залишаються недостатньо розкритими техніки та 
практики для роботи із учасника бойових дій для усу-
нення посттравматичного стресового розладу, до чого 

ми звернемося у своїх наступних дослідженнях.  
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Постановка проблеми. В реаліях карантину у 

зв‟язку з поширенням коронавируса освітні заклади 

України впроваджували дистанційне навчання і перева-

жна більшість робила це в експериментальному режимі. 

У навчальний процес залучалися: інтернет-платформи 

Zoom, Google Мeet, Google Classсroom, MyEnglishLab, 

телеграм канал тощо. Як інструмент спілкування у дис-

танційному навчанні використовували відео конферен-

ції, форуми, чати, блоги, соціальні мережі, вайбер та 

електронна пошта. Усі сервіси можуть бути корисними і 

ефективними в залежності від того, як їх використо-

вувати, як пристосувати той чи інший сервіс під свої 

потреби. Незначний за обсягом час існування системи 

дистанційної освіти, що базується на використанні суча-

сних технічних засобів збереження та доставки інфор-

мації, масової комунікації, був недостатнім для створення 

розвинених наукових теорій у цій галузі. Зарубіжні та 

вітчизняні напрацювання стосуються переважно техніч-

ної та організаційної сторін функціонування цієї сис-

теми. Існують певні напрацювання щодо дистанційного 

навчання і в арсеналі методики викладання іноземних 

мов. Проте слід зазначити недостатній теоретичний ана-

ліз даної проблеми. Однак якісні переваги дистанційної 

освіти в цілому являють собою об‟єкт дебатів, що не 

припиняються. І вже зараз є безліч свідчень того, що по 

цілому ряду показників результати електронного онлай-

нового навчання навіть перевершують пов‟язані з ним 

очікування. Аналіз і узагальнення досвіду дистанційної 

освіти, який проводили О.О. Андреєв [1], В.Ю. Биков 

[2], И.М. Ибрагимов [3], В.М Кухаренко [2], Є.С. Полат 

[4], Н.Г Сиротенко [2], В.І. Солдаткін [5], Н.В. Сороко 

[6], П.В. Стефаненко [7] дали змогу виокремити низку 

властивостей, що розкривають її сутність. Актуальність 

статті зумовлена необхідністю окреслення методоло-

гічних та дидактичних вимог щодо дистанційної освіти з 

метою врахування їх у процес формування моделі дис-

танційного та онлайн навчання іноземних мов. 

Мета статті полягає в обгрунтуванні методичних 

принципів та базових компонентів моделі навчання іно-

земних мов та визначенні функцій викладача, студента і 

мультимедійного контенту в умовах дистанційного та 

онлайн-навчання. 

Виклад основного матеріалу. Ми розглядаємо дис-

танційне навчання як сукупність технологій, що забез-

печують доставку студентам основного обсягу навчаль-

ного матеріалу, інтерактивну взаємодію студентів і вик-

ладачів у процесі навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи з навчальними матеріалами. Говорячи 

про сукупність технологій, у нашому дослідженні ми 

маємо на увазі поєднання комп‟ютерної технології як 

основи функціонування дистанційного навчання та му-

льтимедійних технологій як інструменту інтегрування 

мультимедійного контенту у навчальний процес. 

Підготовка до використання дистанційного навчання 

повинна починатися із глибокого аналізу: цілей навча-

ння, дидактичних можливостей нових технологій пере-

дачі навчальної інформації, вимог до технологій дистан-

ційного навчання конкретних дисциплін та психологічних 

аспектів, які повинен враховувати викладач. Активна 

самостійна діяльність, яка є базовою складовою дистан-

ційного навчання, визначає організацію навчального 

процесу із застосуванням комп‟ютерної технології як 

однієї з найбільш важливих умов його функціонування. 

А тому в основу наших досліджень ми покладаємо кон-

Мета статті полягає в обгрунтуванні методичних принципів та базових компонентів моделі 

викладання іноземних мов в умовах дистанційного та онлайн-навчання. 

Методи дослідження включають в себе метод формального аналізу, структурний та порівняльний 

метод. 

Обгрунтовано систему педагогічних умов дистанційного навчання іноземної мови як комплексу 

застосування комп‟ютерної та мультимедійних технологій. Окреслено методичні принципи та базові 

компоненти моделі навчання. Визначено функції комп‟ютерної технології, мультимедійного забезпечення, 

завдання для викладача та можливості студента.  

Ключові слова: дистанційне навчання, комп‟ютерні технології, іноземна мова, мультимедійні 

технології, іншомовна компетенція. 
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цептуальні положення застосування комп‟ютерної тех-

нології, виведених С.С. Вітвицькою [8, с.170-175]. Ми 

розглядаємо комп‟ютеризовану форму як «спрямовану, 

внутрішньо мотивовану, структуровану самим суб‟єктом 

(студентом) сукупність виконуючих дій та діяльність, 

яка коригується ним в процесі та за результатом» з 

використанням навчальних мультимедійних матеріалів 

на основі опосередкованого управління з боку викла-

дача [9].  

Нові суспільні вимоги щодо володіння іноземною 

мовою сприяли розробці специфічних методичних 

принципів – інтерактивності, інтеграції, мовленнєво-

мисленнєвої активності, контекстуалізації, домінуючої 

ролі безперекладної семантизації, які лежать в основі як 

навчання іноземних мов (ІМ) взагалі, так і формування 

соціокультурної компетенції з іноземної мови.  

Проблема інтеграції навчальних комп‟ютерних засо-

бів у навчання викликала необхідність уточнення окре-

мих принципів у сучасній їх реалізації у процесі нав-

чання іноземних мов. Дидактичні принципи, на яких 

ґрунтується комп‟ютерне навчання іноземних мов були 

виведені П.І.Сердюковим. До них він відніс: активність, 

проблемність, свідомість, наочність, індивідуалізацію, 

системність, функціональність, інтегрованість, комуні-

кативність, лінгвістичну адекватність, реактивність, ада-

птивність, мінімізацію негативних впливів [10].  

Застосування дистанційного навчання іноземної мови 

диктує свої педагогічні умови та принципи організації 

навчального процесу. Ретельно проаналізувавши загаль-

нометодичні принципи викладання ІМ, а також прин-

ципи, на яких базується комп‟ютерне навчання ІМ, ми 

поставили перед собою завдання узгодити їх і побуду-

вати систему принципів, які лежать в основі дистанцій-

ного навчання іноземної мови. В нашу задачу входило 

визначення основних принципів та принципів, що їм 

підпорядковані. Розроблена схема 1. дає перелік 

окреслених нами принципів з урахуванням їх 

взаємозв‟язку та підпорядкування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.1 Принципи дистанційного навчання іноземної мови 

 

Вивчення науково-методичної літератури та досвід 

роботи вказує на важливість забезпечення високої внут-

рішньої мотивації самостійної навчальної діяльності 

студента. Зацікавленість, інтерес, що входять до моти-

ваційної сфери, значною мірою впливають на якість за-

своєння іншомовного матеріалу. А саму мотивацію пси-

хологи називають «запускним механізмом» будь-якої 

людської діяльності, зокрема, самостійної роботи студе-

нта. Оскільки активна самостійна діяльність студентів є 

базовою складовою дистанційного навчання, мотивацію 

Індивідуалізація Комунікативність Автономія  Мотивація 

Предметність 

Проблемність 

Лінгвістична адекватність  

Адаптивність 

Наочність 

Свідомість 

 

Активність 

Зворотний зв‟язок 

Інтегрованість 

Функціональність 
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ми відносимо до основних принципів, на якому ґрунту-

ється організація дистанційного навчання іноземної 

мови. Процесуальна мотивація являє собою так зване 

змістовне «енергетичне» ядро структури, від якого зале-

жить стійкість та особливості її змін [11]. Однак, при 

цьому слід брати до уваги й інші види мотивації, серед 

яких Є.І. Савонько виділяє, крім орієнтації на процес, 

орієнтацію на результат, на оцінку викладача, на уник-

нення неприємностей.  

Вважаючи принцип індивідуалізації одним із основ-

них принципів організації самостійної роботи студентів 

(СРС), ми розглянули його в двох площинах і прийшли 

до висновку, що принцип лінгвістичної адекватності 

навчального матеріалу слід розглядати як основний, 

оскільки він характеризується методичною доцільністю, 

тобто відповідністю цілям і завданням мовної компетен-

ції. Цей принцип відповідає стадії відбору навчального 

забезпечення. Як правило застосувуються або програмні 

продукти, що створюються безпосередньо викладачами, 

або використовуються ресурси мережі Інтернет. Можли-

вості використання мережі Інтернет як джерела додатко-

вих матеріалів для викладача та студента безмежні. Іс-

нує група вузькоспеціальних навчальних сайтів, 

призначених для навчання окремих видів мовленнєвої 

діяльності. У роботі з навчальними сайтами обирається 

той рівень складності, який відповідає рівню підготовки 

студентів. Окрім мовного матеріалу враховуються і такі 

параметри як структура розділів, обсяг вправ, текстів, 

тестів та прогнозований навчальний час роботи користу-

вача. Через ці параметри уможливлюється здатність 

певною мірою керувати навчальною діяльністю. Отже, 

розглядаючи це у психофізіологічній площині, ми мо-

жемо сказати, що опосередковане керування навчальною 

діяльністю відбувається через зміст та обсяг завдань.  

До основних в принципів навчання іноземним мовам 

в комп‟ютеризованому середовищі відносимо принцип 

комунікативності. Він зумовлює практичну мету на-

вчання й вивчення іноземних мов, а саме: оволодіння 

іншомовним спілкуванням шляхом формування й розви-

тку комунікативної компетенції та її складових.  

Поняття автономії у вітчизняній методиці навчання 

ІМ розглядається в розрізі СРС, післядипломної іншо-

мовної самопідготовки спеціалістів та методичної освіти. 

О.Б. Бігич називає самостійне набуття і засвоєння сту-

дентами знань шляхом докладання власних цілеспрямо-

ваних зусиль автономного студента, яке є його здатні-

стю продуктивніше здійснювати діяльність навчання, 

взявши на себе відповідальність за його ефективність та 

набуваючи навичок й умінь самоосвіти і самовдоскона-

лення. Не існує єдиної думки щодо кількості рівнів ав-

тономного навчання, однак не викликає сумнів відне-

сення принципу автономії до одного з основних в 

процесі організації дистанційного навчання в комп‟ю-

теризованому середовищі. Розглядаючи слідом за 

О.В. Рябоконь автолінгводидактичне середовище як 

«сукупність зовнішніх факторів самонавчання іноземних 

мов, яка інтегрує джерела усної і письмової, навчальної і 

не навчальної інформації, а також технічні та інші за-

соби» ми можемо змінювати його і тим самим зміню-

вати засоби впливу на суб‟єкта самонавчання, змінювати 

співвідношення інваріативних і варіативних параметрів, 

при цьому зменшуючи чи збільшуючи рівень автономії 

суб‟єкта навчання. В комп‟ютеризованому середовищі 

це реалізується через наступні функції комп‟ютерних 

матеріалів: концептуальну (визначення цілей і завдань, 

формулювання принципів їх реалізації); селективну (ві-

дбір навчального матеріалу); конструктивно-трансфор-

маційну (структура мультимедійних матеріалів). 

Виводячи мотивацію, індивідуалізацію, комунікати-

вність та автономію в основні принципи організації 

дистанційного навчання у процесі навчення ІМ, слід 

зазначити, що разом із підпорядкованими їм принци-

пами вони утворюють систему принципів, які узгоджу-

ються із загальнометодичними принципами, є взаємо-

пов‟язаними і взаємозалежними і застосування такої 

системи може привести до підвищення ефективності 

дистанційного навчання, до активізації можливостей 

суб‟єкта навчання. Пошук способів оптимального засто-

сування дистанційного навчання дозволив нам зробити 

припущення, що найбільш впливовими факторами на 

ефективність дистанційної навчальної діяльності є, перш 

за все, ступінь управління навчальним процесом. Резуль-

тативність різних форм набуття знань залежатиме від 

ступеня керованості системи навчання. Отже, постає 

питання врахування рівня жорсткості та гнучкості 

управління. Вивчення цього питання дослідниками дає 

підстави зробити висновок про те, що дистанційне на-

вчання дає можливість збільшити ступінь свободи сту-

дента, зробити систему навчання більш демократичною, 

змінити модель педагогічної взаємодії, в якій студент із 

об‟єкта навчання перетворюється в суб‟єкт навчання, 

який визначає режим керування своєю навчальною дія-

льністю. Як зазначають дослідники дистанційного нав-

чання, застосування нових організаційних форм навчан-

ня принципово змінює спосіб одержання і засвоєння 

знань, а також взаємодію між студентом та викладачем. 

Джерелом інформації в цих моделях є бази даних в 

освітньому просторі – доступний навчальний мультиме-

дійний контент. Іншим стає статус викладача, який 

змінює свої функції і виступає в ролі інструктора нав-

чання, координатора і консультанта, а інтерпретатором 

знань є студент. 

Як зазначалося вище, у нашому дослідженні компле-

ксність підготовки студента у процесі дистанційного 

навчання забезпечується органічним поєднанням 

комп‟ютерної технології та мультимедійних технологій. 

Говорячи про інтеграцію мультимедійних технологій у 

процес навчання іноземних мов, ми маємо на увазі фор-

мування іншомовних комунікативних умінь через муль-

тимедійний контент. На сьогоднішній день мультиме-

дійні технології являють собою одне з напрямків 

інформаційних технологій, що найбільш динамічно роз-

виваються. Однак до цього часу підбір мультимедійних 

матеріалів залишається в компетенції викладача, оскі-

льки не існує загальної інформаційної бази. Таким чи-

ном, результат використання мультимедійних засобів 

значною мірою залежить від мотивації і досвіду викла-

дача. Виходячи з цього, нашим подальшим завданням є 

визначення функцій студента, викладача та дидактичних 

функцій мультимедійного забезпечення в цій новій мо-

делі. Перш за все, нам слід визначити, які навчальні 

функції доцільно передати мультимедійному забезпе-
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ченню, так як це являється тільки засобом, а не суб‟є-

ктом навчання. Підбір засобів для формування іншомов-

ної компетенціїї є дуже важливим, так як саме від пра-

вильності їх підбору залежить успішність процесів зас-

воєння необхідних знань та формування навичок і вмінь.  

Оскільки нашим завданням є обґрунтування твер-

дження, що рівень сформованості іншомовних комуні-

кативних умінь майбутніх фахівців значно зросте, якщо 

їх формування здійснюватиметься з урахуванням інтег-

рування мультимедійних технологій до змісту професій-

ної підготовки за умови дотримання ряду педагогічних 

умов, окреслимо коло таких умов. Огляд літератури та 

досвід роботи дозволяє віднести до них: 

 створення за допомогою мультимедійних техно-

логій професійно значущої мотивації формування іншо-

мовних комунікативних умінь у студентів;  

 цілеспрямована підготовка викладачів і студентів 

для роботи з мультимедійними технологіями;  

 дотримання основних принципів інтеграції мульти-

медійного контенту у навчальний процес;  

Аналіз досліджень використання комп‟ютерної тех-

нології як основи дистанційного навчання та мультиме-

дійних технологій як засобу забезпечення навчального 

матеріалу дозволив нам визначити: завдання для викла-

дача, функції мультимедійного забезпечення та можли-

вості студента відповідно до етапів навчального про-

цесу (див. таблицю 1). 

Визначення мети та завдань, аналіз особливостей 

дистанційного навчання в комп‟ютеризованому середо-

вищі дають підстави для окреслення навичок і вмінь, 

необхідних для формування навчальної компетенції сту-

дента як основи діяльності головного учасника моделі 

педагогічної взаємодії «суб‟єкт» – «суб‟єкт». Окреслення 

функцій викладача та дидактичних функцій мультиме-

дійного забезпечення відповідно до фаз навчального 

процесу дозволяють зробити припущення, що за умови 

дотримання всіх вимог до використання комп‟ютерних 

засобів та мультимедійних навчальних матеріалів розро-

блена модель організації дистанційного навчання в про-

цесі формування мовленнєвих навичок і вмінь забезпе-

чить умови створення оптимального навчального 

середовища, основою якого є: мотивація; забезпечення 

зворотного зв‟язку; можливість оперативної діагнос-

тики; об‟єктивність оцінки; індивідуалізація навчання. 
 

Таблиця 1 

Функції викладача та мультимедійного забезпечення в процесі дистанційного навчання 

Фази навчального 

процесу 
Функції викладача 

Дидактичні функції мультимедійного 

забезпечення 

I. Мотиваційно-

настановчий етап 

1. Розробити інструкцію та методичні реко-

мендації щодо роботи. Розмістити програмне 
забезпечення у відповідній мережі або надати 

посилання, організувати вільний доступ до неї. 

1. Ознайомлення кожного студента з про-

грамним забезпеченням або посиланнями та 
інструкцією щодо роботи. 

2. Забезпечення процесу формування моти-

вації навчання. 

II. Ознайомлення з 
новим навчальним 

матеріалом 

1. Відібрати завдання на рецептивному та 
репродуктивному рівнях. 

2. Забезпечити систему зворотного зв‟язку. 

3. Забезпечити систему завдань для самопе-
ревірки. 

1. Забезпечення зручної орієнтації в нав-
чальному матеріалі. 

2. Забезпечення системи зворотного зв‟язку. 

3. Забезпечення можливості здійснення 
самоконтролю на понятійному рівні. 

III. Автоматизація 

дій студентів з 

навчальним 
матеріалом 

1. Відібрати завдання на алгоритмічно-дійо-

вому рівні. 

2. Забезпечити систему зворотного зв‟язку. 
3. Забезпечити систему завдань для самопе-

ревірки. 

4. Забезпечити систему статистичного аналізу 
результатів контролю та обліку успішності. 

1. Забезпечення зворотного зв‟язку. 

2. Здійснення самоконтролю на алгорит-мічно-

дійовому рівні. 
3. Забезпечення системою допомоги та 

ключами. 

4. Забезпечення статистичного аналізу ре-
зультатів контролю та обліку успішності. 

IV. Самостійна 

робота та контроль 

Відібрати завдання комунікативного харак-теру 

у вигляді проблемних ситуацій. 

Збереження інформації в особистому файлі 

студента в комп‟ютері. 

Можливості студента в процесі дистанційного навчання 

Фази навч. 
процесу 

Можливості студента в процесі роботи з мультимедійним забезпеченням 

З
а

б
ез

п
еч
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н

я
 

п
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ц
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а
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ь
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I. 
1. Визначення перспективи навчання. 

2. Вибір режиму управління своєю навчальною діяльністю. 

II. 

1. Здійснення самоконтролю. 

2. Визначення індивідуального темпу та тривалості роботи. 
3. Використання можливості повторних спроб виконання завдань. 

III. 

1. Проведення постійного статистичного аналізу результатів своєї роботи. 

2. Використання системи допомоги та перевірки. 

3. Запобігання психологічної напруги. 
4. Запобігання суб‟єктивізму в оцінюванні. 

IV. Виконання завдань творчого характеру.  
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Для ефективної педагогічної взаємодії учасників 

моделі організації дистанційного навчання суттєво важ-

ливим є такий вагомий фактор діяльності самого студе-

нта як самококонтроль. В теорії самоконтролю наголос 

робиться на важливості прийняття самостійних рішень 

студентами в процесі навчання, можливість самостійно 

визначати пріоритети теми, обирати способи діяльності, 

розкривати для себе мову і мовлення шляхом їх прагма-

тичного використання.  

У розробці моделі навчання ми брали до уваги два 

види самоконтролю: 1) самоконтроль як психолінгвіс-

тичне явище (внутрішній самоконтроль), який можна 

визначити як розумові операції щодо відстеження пра-

вильності застосування мовленнєвих одиниць у влас-

ному мовленні; 2) зовнішній або формальний самокон-

троль як дидактичне поняття, який забезпечується 

спеціально сформованими навчальними вміннями сту-

дентів за допомогою ключів у процесі корекції само-

оцінки мовленнєвих дій.  

Узагальнюючи вище викладене, можна стверджу-

вати, що дистанційне навчання передбачає застосування 

комп‟ютерної технології як основи дистанційного нав-

чання та використання медіаосвітніх технологій в якості 

мультимедійного контенту як інтегрованого компонента 

комплексно-методичного забезпечення вивчення інозе-

мних мов. Ефективність використання даних технологій 

навчання обумовлена конкретними завданнями вивчення 

дисципліни та доцільністю їх використання для забезпе-

чення реалізації підтримуючих функцій, основними се-

ред яких є:  

1. Детермінація ступеня управління навчальною 

діяльністю студента викладачем на всіх рівнях.  

2. Детермінація ступеня управління своєю навчаль-

ною діяльністю самим студентом. 

3. Статистичний аналіз результатів навчальної 

діяльності, який забезпечує уникнення суб‟єктивізму 

оцінювання. 

4. Опосередковане керівництво самостійною навча-

льною діяльністю, яке запобігає психологічній напрузі. 

5. Забезпечення системи зворотного зв‟язку 

6. Забезпечення самоконтролю. 

7. Оперативність обробки результатів засвоєння нав-

чальної інформації. 

Ці узагальнення дають підстави для подальших дос-

ліджень оптимальних умов застосування навчальних 

мультимедійних матеріалів у процесі дистанційного 

навчання. Адже дистанційне навчання, яке у час каран-

тину вкоренилося в передачі знань і формуванні умінь і 

навичок студентів, може стати трендом вищої освіти у 

наступні роки. Воно може бути послідовним, паралель-

ним або самостійним фрагментом у загальній системі 

навчання. Важливим при цьому є оптимальне застосу-

вання усіх можливих методів для вивчення відповідної 

навчальної дисципліни. 
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  Постановка проблеми. Виклики сьогоден-  

                   ня обумовлюють необхідність удосконалення  
                   професійної підготовки керівних кадрів для 
сфери інтелектуальної власності через трансформацію 
традиційної концепції управлінської освіти таким чи-
ном, щоб на виході з магістратури випускник органічно 
адаптувався, позиціонував себе як невід‟ємна частина 
ринку інтелектуальної власності, починав мислити неор-
динарно. Світові глобалізаційні процеси вимагають го-
тувати унікального інтелектуалізованого керівника, який 
міг би переборювати кризисні ситуації, використовуючи 
інноваційні підходи та активізуючи адаптивні процеси в 
управлінні інтелектуальною власністю. Така підготовка 
здійснюється за допомогою різноманітних педагогічних 
технологій, що розробляються науковцями і практиками. 
Останнім часом до складу цих технологій все частіше 
включаються активатори адаптації як вимоги ринку 
праці та ринку освітніх послуг. Таким чином можна кон-
статувати необхідність розроблення спеціальної адапти-
вної технології професійної підготовки магістрів управ-
ління інтелектуальною власністю, яка інтегрує зміст 
профільних дисциплін через використання контекстно-
концентричного підходу, що відповідає глобалізаційним 
процесам сучасності. 

Метою статті є розкриття суті розробленої адаптив-
ної технології професійної підготовки магістрів управ-
ління інтелектуальною власністю з використанням кон-
текстно-концентричного підходу.  

Виклад основного матеріалу. Вивчення вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду професійної підготовки 
магістрантів − фахівців для сфери управління інтелекту-
альною власністю у колі уваги вітчизняних та зарубіж-
них науковців: М. Лазарєва, В. Лунячека, В. Тіманюк, 
Сонг Вейя та інших [1,2]. Використання інноваційно-
орієнтованих підходів при підготовці керівників-іннова-
торів в умовах магістратури досліджували О. Єрьоменко 
та інші [3]. Сучасні педагогічні технології одним з пер-
ших фундаментально розкрив Г. Селевко [4]. Доцільно-
сті контекстного навчання приділяв свою увагу А. Вер-
бицький [5]. Розроблення та впровадження адаптивних 
технологій у професійну підготовку управлінців досліджу-
вали Г. Єльникова, О. Романовський, О. Загіка [6,7,8].  

Аналізуючи зазначені вище дослідження та праці су-
часних вітчизняних науковців, які займаються питан-
нями інтелектуальної власності, слід відзначити, лише 
деякі з дослідників поверхнево зупиняються на доціль-
ності підготовки керівних кадрів для ринку інтелектуа-
льної власності та взагалі не розглядають керівника як 
найважливіший фактор при становленні та удоскона-
ленні цього ринку. На нашу думку, ці питання є недоста-
тньо дослідженими, оскільки фрагментарно розкривають 
недоліки професійної підготовки управлінців такого рівня 
та не пропонують альтернативних технологій і підходів, 
що могли б підвищити рівень підготовки, опанування 
актуальних професійних компетенцій магістрантами та 
конкурентоспроможності випускника магістратури. Нині 

Актуальність статті полягає у розкритті суті адаптивної технології професійної підготовки 

магістрів управління інтелектуальною власністю з використанням контекстно-концентричного підходу.  
У статті подано теоретичний аналіз проблематики професійної підготовки магістрів управління 

інтелектуальною власністю та запропоновано часткове вирішення протиріч через реалізацію 
конкретних заходів суб‟єктами освітнього процесу.  

Розглянута структура адаптивної технології з використанням контекстно-концентричного підходу, 

яка містить всі складові освітнього процесу: змістове наповнення дисциплін, планування, мотивацію, 
організацію, контроль, оцінку, аналіз, корекцію. 

Зазначено, що використання адаптивної технології дає змогу з‟ясувати слабкі та сильні сторони, 

можливості та загрози при здійсненні професійної підготовки, дозволяє точково вносити коригуючі 
заходи в освітній процес та в напрями формування професійної компетентності магістранта. 

У змісті поданої адаптивної технології запропоновано практикоорієнтовані заходи для всіх 
суб‟єктів освітнього процесу, що дозволить закладу освіти ефективно оновити традиційну освітню 

концепцію за рахунок використання контекстно-концентричного підходу; покращити змістове 

наповнення дисциплін, забезпечити позитивну динаміку рівня професійної підготовки магістрів з 
управління інтелектуальною власністю. 

Зроблено висновок, що впровадження запропонованої адаптивної технології дасть змогу магістранту 

опанувати варіативність майбутньої професії, а закладу вищої освіти − підготувати керівника нового 
формату, який інтегруватиме в собі «керівника-інноватора / кризис-керівника / керівника-адаптивщика». 

Ключові слова: адаптивна технологія, контекстно-концентричний підхід, інтелектуалізований 

керівник сфери інтелектуальної власності, магістр. 
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в суспільстві існує гострий попит на керівників інтелек-
туальної власності високого рівня підготовки, тому що від 
якості підготовлених кадрів у цій сфері безпосередньо 
залежить траєкторія розвитку високотехнологічних галу-
зей нашої держави та її місце на світовій арені [1-2].  

Огляд навчальних планів і робочих програм закладів 
освіти, що займаються професійною підготовкою магіс-
трів за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізації 
«Управління інтелектуальною власністю»), дозволяє 
підсумувати, що їх наповнення в основному вузькоспе-
ціалізоване, в залежності від специфіки закладу, де ве-
деться ця підготовка. Це також викликає суперечності 
між потребами випускників магістратури, ринку праці та 
реальними пропозиціями закладу освіти. На нашу думку, 
для вирішення цих суперечностей можна застосувати в 
освітньому процесі магістратури розроблену нами адап-
тивну технологію з використанням контекстно-концент-
ричного підходу. 

У науковій літературі визначення адаптивної техноло-
гії неоднозначне та зазвичай не стосується професійної 
підготовки магістрів управління інтелектуальною власністю.  

Так, О. Загіка вважає, що адаптивна технологія є сис-
тематизованим педагогічним процесом з усіма його 
складовими, відрізняючись від традиційного гнучким 
характером реагування на зовнішні і внутрішні зміни за 
рахунок оптимального добору та розподілу освітніх ре-
сурсів (освітнього середовища, різнорівневого дидакти-
чного комплексу, ін.), що забезпечує високий ступінь 
ефективності, надійності і гарантованості результату [8]. 

Г. Єльникова розглядає адаптивну технологію як інс-
трумент активізації адаптивних процесів для досягнення 
первинно визначеної мети при зміні умов, обставин, 
ситуацій [6]. 

Ярослава Бухта зазначає, що адаптивні технології – 
це ті, які взаємодіють з учнем у реальному часі та авто-
матично забезпечують індивідуальну підтримку кожного 
учня [9].  

Ми визначаємо адаптивні технології при професійній 
підготовці магістрів з управління інтелектуальною влас-
ністю як комплекс педагогічних та управлінських інст-
рументів закладу вищої освіти, необхідних для досяг-
нення та поточного коригування основних освітніх 
цілей, змісту, методів, прийомів, підходів, концепцій 
згідно попиту ринку шляхом логічної інтеграції та опа-
нування освітньою інформацією кожним здобувачем 
освіти на оптимальному рівні незалежно від його наяв-
ного ступеня підготовки. 

Слід відзначити, що складність та специфіка профе-
сійної підготовки магістрів управління інтелектуальною 
власністю полягає в тому, що за два роки навчання в 
магістратурі вони мають оволодіти цілим спектром різ-
нопланових компетенцій. 

Отже місія адаптивної технології полягає в поєднанні 
зусиль суб‟єктів освітнього процесу, для скорочення 
дистанції між попитом роботодавців та реальними про-
позиціями закладу вищої освіти.  

Контекстно-концентричний підхід в професійній під-
готовці магістрів управління інтелектуальною власніс-
тю – це колоборація педагогічних підходів, що спрямована 
навчити магістрів в контексті певних різновекторних 
професійних знань різносторонньо бачити суть про-
блеми, концентровано опановувати складні комбінації 
завдань, вміти зважено та оперативно знаходити альтер-
нативи їх вирішення, постійно адаптуватися. 

Ми пропонуємо авторську розробку адаптивної тех-
нології професійної підготовки магістрів управління 
інтелектуальною власністю з використанням контекс-
тно-концентричного підходу. 

Зазначена технологія розроблена за структурою 
Г. Селевка, що складається з таких компонентів: іденти-
фікація технології, назва, концептуальна частина, особ-
ливості змісту освіти, процесуальна характеристика, 
програмно-методичне забезпечення [4]. 

Розглянемо основний зміст кожної складової запро-
понованої адаптивної технології. 

Ідентифікація технології представлена її визначенням 
та характеристикою стосовно систематизації сучасних 
технологій. Визначення подано вище. Аналізуючи сис-
тематизацію, ми виокремлюємо основні характеристики 
розробленої технології. За природою (виробництвом) 
вона є суб‟єктивно-теоретичною. По відношенню до 
природного середовища вона є соціальною [10]. 

Назва технології: «Адаптивна технологія професійної 
підготовки магістрів управління інтелектуальною власніс-
тю з використанням контекстно-концентричного підходу». 

Концептуальна частина. Концептуальна основа адап-
тивної технології не відторгає існуючі методи, підходи 
та технології, проте дозволяє їх доповнити, перебуду-
вати, удосконалити суть та структуру змістового напов-
нення дисциплін.  

Цільові орієнтації адаптивної технології полягають у 
забезпеченні багатовекторної професійної підготовки 
магістрів управління інтелектуальною власністю з вико-
ристанням контекстно-концентричного підходу на адап-
тивних засадах. Це дасть змогу отримати конкурентосп-
роможного інтелектуалізованого керівника нового типу 
(керівника-інноватора, ризик-керівника, стратега-органі-
затора, експерта-орбітра, керівника-адаптивщика в одній 
людині, яка буде здатна мислити та приймати управлін-
ські рішення одночасно в контексті права, економіки, 
винахідництва, технологій, управління сфери інтелекту-
альної власності). 

Основними ідеями і принципами розробленої техно-
логії є адаптивна основа, контекстно-концентричний 
підхід і гнучкі принципи досягнення запланованого 
освітнього результату.  

Позиція магістранта в освітньому процесі характери-
зується суб‟єктністю, партнерством, поєднанням зусиль 
з іншими учасниками освітнього процесу для досяг-
нення спільної мети на основі рефлексії, самоорганізації 
та саморозвитку. 

Особливості змісту освіти. Змістова частина освіти, 
що базується на зміні традиційної концепції професійної 
підготовки через запровадження контекстно-концентри-
чного підходу і логічному конструюванні міждисциплі-
нарних зв‟язків одночасно в контексті права, економіки, 
управління, винахідництва, технологій в сфері інтелек-
туальної власності.  

Цілі і зміст професійної підготовки магістрів з управ-
ління інтелектуальною власністю мають бути організо-
вані та реалізовані таким чином, щоб контекстний підхід 
акцентував увагу в межах конкретних галузевих сегментів на 
результати освіти. Це надасть можливість побудувати 
логічний навчальний ланцюг, який матиме безпосереднє 
відношення до конкретних практичних управлінських 
ситуацій. Наповнення освітнього матеріалу має бути 
актуальним у відповідності стандартів освіти та вимог 
роботодавців одночасно. 
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Процесуальна характеристика. Процесуально розроб-
лена технологія використовується за етапами логіки освіт-
нього процесу та структури засвоєння освітньої інформації. 

Кожна дисципліна в навчальному плані магістра має 
бути розділена на умовні частини та містити концентро-
вано в собі складові: економічного, правового, управлінсь-
кого, технологічного, винахідницького спрямування), тобто 
мають бути тісні міждисциплінарні зв‟язки. Рівень концен-
трації цих складових має зростати в динаміці від першого 
заняття до останнього і напряму залежати від тематики 
заняття. 

Усі дисципліни мають викладатися магістрантам од-
ночасно в контексті складових незалежно від типу за-няття 
(лекція, практичне тощо). 

Одночасно магістрант виконує практичні завдання в 
контексті економіки, права, управління, винахідництва, тех-
нології та в залежності від складності матеріалу регулю-
ється глибина занурення та повтор засвоєної освітньої 
інформації. При цьому активно використовується дистан-
ційна форма навчання як невід‟ємна складова адаптивної 
технології, що формує самоорганізацію, самонавчання, са-
моаналіз магістранта як головної професійної компетент-
ності. Крім інноваційного змісту формується насичене осві-
тнє середовище та застосовуються суб‟єкт-суб‟єктні відно-
сини й складається партнерська тріада «викладач-магіст-
рант-роботодавець» (заклад освіти-магістрант-ринок праці). 

Протягом кожного семестру передбачено здача мо-
дулів, комплексних контрольних робіт, що дозволяють 
зробити оцінку/самооцінку рівня засвоєння дисциплін 
магістром з наступним коригуванням/самокоригуванням.  

Мотиваційна складова включає моніторингові про-
цедури щодо вимірювання динаміки рівня професійної 
діяльності викладачів та професійної підготовки майбутніх 
магістрів управління інтелектуальною власністю. Для цього 
розробляються критерії, показники, спеціальний інстру-
ментарій. Крім того, визначається віртуальний викладач та 
віртуальний магістрант закладу. Для оцінювання залуча-
ються роботодавці. Кожний учасник освітнього процесу 
отримує оцінку власної освітньої діяльності, яку порівнює з 
віртуальними результатами і робить висновок стосовно 
побудови своєї подальшої траєкторії. 

Організаційні форми освітнього процесу. Методи і форми 
роботи викладачів мають функціонувати в тріаді «заклад 
освіти-магістрант-ринок праці». У процесі викладання 
дисциплін, крім традиційних, запроваджуються інтерактивні 
методи та форми викладання і навчання, такі, як лекції-
практикуми, лекції-диспути, діалогічні семінари, спільні on-
line лекції з роботодавцями (реальними керівниками сфери 
інтелектуальної власності). Позаурочне інтерактивне навчан-
ня здійснюється у формі консалтингу, коучингу, відеоспіл-
кування. Серед засобів освітньої діяльності використову-
ється цифровізація: різні гаджети, сайти, Web-сторінки, соціа-
льні мережі, мультимедійні формати, хмарні технології тощо. 
Для активізації пізнавальної діяльності магістранти залуча-
ються до різноманітних грантових програм, проектних техно-
логій, науководослідних робіт, професійних конкурсів тощо. 

Програмно-методичне забезпечення крім традиційного 
наповнення представлено у вигляді спільних колоборацій 
партнерських розробок тріади «викладач-магістрант-робо-
тодавець» (заклад освіти-магістрант-ринок праці) що дозво-
ляє підтримувати актуальність наповнення освітньої інфор-
мації, технологій і підходів та оновлювати їх на виперед-
ження часу, задовольняючи вимоги всіх суб‟єктів освіт-
нього процесу. 

Діагностика освітнього процесу здійснюється на основі 
спеціально розробленого кваліметричного інструментарію 
у вигляді факторно-критеріальних моделей. Діагностуючі 

дії повинні бути взаємопов‟язані і спрямовуватися на 
визначення невикористаних можливостей. Проведене ви-
кладачем діагностування повинне відображатись у його 
педагогічній діяльності та мати позитивний вплив на 
розв‟язання наявних проблем у освітньому процесі. 

Експертиза адаптивної технології є багатоаспектною, 
здійснюється за певними критеріями групою спеціально 
підібраних кваліфікованих незалежних експертів. 

Результат упровадження адаптивної технології пе-
редбачає підготовку професійно компетентного управлі-
нця для галузі інтелектуальної власності, який має дос-
татній чи оптимальний рівні сформованості професійної 
компетентності магістра і максимально адаптований до 
інноваційного професійного середовища. 

Висновки. Таким чином, аналіз змісту і структури 
розробленої адаптивної технології з використанням кон-
текстно-концентричного підходу дає змогу припустити, що 
її практична реалізація в освітньому процесі адаптує та 
осучаснить традиційну освітню парадигму, підвищить 
рівень сприйняття магістрантами складних різновекторних 
професійних знань, що, у свою чергу, обумовить підви-
щення якості їхньої підготовки та рівня задоволеності 
роботодавців. 

Перспективи подальших досліджень ми бачимо в 
апробації розробленої адаптивної технології з викорис-
танням контекстно-концентричного підходу шляхом 
використання кваліметричних субмоделей. 
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ADAPTIVE TECHNOLOGY OF MASTERS PROFESSIONAL TRAINING OF INTELLECTUAL PROPERTY 

MANAGEMENT WITH THE USE OF CONTEXT-CONCENTRIC APPROACH 

The relevance of the article is to reveal the essence of adaptive technology of masters professional training of intellectual 
property management using a context-concentric approach. 

The article presents a theoretical analysis of the problems of masters professional training of intellectual property 

management and proposes a partial solution to the contradictions through the implementation of specific measures by the subjects 
of the educational process. 

The structure of adaptive technology using a context-concentric approach is considered, which contains all the components of 
the educational process: content of disciplines, planning, motivation, organization, control, evaluation, analysis, correction. 

It is noted that the use of adaptive technology allows to identify weaknesses and strengths, opportunities and threats in the 
implementation of professional training, allows to make corrective measures in the educational process and in the direction of the 
master professional competence. 

The content of the given adaptive technology offers practice-oriented measures for all subjects of the educational process, 
which will allow the educational institution to update the traditional educational concept through the use of context-concentric 
approach; to improve the content of disciplines, to ensure positive dynamics of the masters professional training level in 

intellectual property management. 
It is concluded that the introduction of the proposed adaptive technology will allow to master the variability of the future 

profession, and the institution of higher education – to prepare a new format manager who will integrate «manager-innovator / 
crisis-manager / manager-adapter». 

Key words: adaptive technology, context-concentric approach, intellectualized head of intellectual property, master. 
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 Formulation of the problem. In the last decade  

             of development of the Ukrainian state, the formation 

of the out-of-school educational system as a unique and 

subtle tool to stimulate the disclosure of individual abilities 

of young people is given quite close attention. The problem 

of the modern educational sector in Ukraine is to identify 

ways to improve the quality of activities and functioning of 

out-of-school educational institutions, providing them with 

the necessary resource potential and conditions for its 

implementation as centers for providing educational services 

to children outside school hours. 

Ensuring equal access to extracurricular education is one 

of the priority areas of the state‟s educational policy. The 

processes of reform in education encourage long-overdue 

changes in the organization and content of the modern 

pedagogical process in general and in the extracurricular 

education system in particular. Social changes in Ukraine, 

especially the strengthening of the component of national-

patriotic education, determine the importance of more 

effective organization of extracurricular educational space. 

Modern pedagogical science for the effectiveness of the 

functioning of out-of-school education institutions requires a 

revision of the theoretical and methodological foundations of 

out-of-school education, development and practical 

implementation of new educational, developmental and 

information technologies. An important role in the education 

and training of the younger generation, the development of 

their creative abilities, creative skills belongs to the state and 

local governments (territorial communities) out-of-school 

educational institutions that meet the needs, needs and 

interests of students in self-realization, socialization 

(adaptation to real life). its needs), inclusion in public 

relations, professional self-determination, development of 

creative abilities in the field of culture, art, technology, 

tourism and local lore, ecology, sports, scientific knowledge, 

etc. [2]. 

Modern out-of-school education is an integral part of the 

general education system, which is a continuous educational 

process that has no fixed start and end dates, consistently 

moving from one stage to another, providing each child with 

conditions for free choice of activities; spiritual, intellectual 

and physical development; formation of readiness to 

participate in a complex system of social relations, as well as 

the formation of a moral position on which depends the 

further development of personality [1]. 

Extracurricular education aims to create an educational 

environment open to every child, an environment that will 

help the child to discover his creative potential, creativity, 

abilities, will attract him to the world of art, sports, science 

and technology. According to the laws of Ukraine «On 

Education» [6], «On Extracurricular Education» extracurricular 

education is part of the system of continuing education [7]. It 

is recognized by parents, the authorities, the public as a 

necessary component of the development of the child‟s 

personality, his civic formation and professional choice. 

Extracurricular education in Sumy region is a holistic 

educational system aimed at education, creative development 

and education of a conscious citizen of the country‟s patriot, 

taking into account the regional characteristics of the region. 

As an important socio-pedagogical phenomenon, it was 

formed and developed in accordance with the pace of 

economic and socio-cultural development of the region. 

Today it is a full-fledged component of extracurricular 

education in Ukraine, characterized by stability, gradual, 

appropriate (according to changing needs) development of 

material and technical base, the formation of organizational – 

Extracurricular activities in the national educational space are an integral and important spectrum of the 

education system in Ukraine. In the context of the revival and reform of the national education system, out-of-

school educational institutions are becoming an effective component of the educational structure. They 

complement school education and create a positive educational environment for student youth. It is 

extracurricular activities that enable students, parents and teachers to get an additional tool for determining 

preferences and commitment to the direction of classes, which may ultimately become the basis of both 

professional activities and the dominant educational influence on the formation of a young person. Currently, 

out-of-school educational institutions provide a diverse and diverse range of educational services that should 

protect the child from the negative impact of the street, sometimes the negative impact of the family, excessive 

fascination with social networks and the Internet in general. 

Extracurricular education institutions expand the scope of educational services, meet the interests and 

needs of students, contribute to the formation of the personality of the future citizen, so the study of 

extracurricular education in the educational space of Sumy region is relevant for domestic pedagogical 

science. The article considers the system of functioning of out-of-school education of Sumy region on the 

example of Sumy regional center of out-of-school education and work with talented youth. 

Key words: out-of-school education, out-of-school education institutions, directions of out-of-school 

education. 
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coordination model, a sufficient level of scientific and 

methodological support. 

At the same time, the current stage of development of 

out-of-school education in the region requires not only new 

methods and technologies of educational and methodical work, 

but also integration of competency and cultural approaches, 

cooperation of all social institutions to create more optimal 

and appropriate conditions for education and personality 

development. These changes require high professional and 

creative competence of greater activity of teachers in the field 

of educational services, innovative and creative orientation 

of extracurricular educational institutions of the region. 

Analysis of recent research and publications. 
Theoretical foundations of the development of out-of-school 

education reveal the scientific works of famous teachers 

G.M. Vashchenko, E.M. Medinsky, I.I. Ogienko, M.I. Pirogov, 

S.F. Rusova, S.O. Siropolka, V.O. Sukhomlinsky and others. 

Methodological principles of out-of-school education and 

upbringing, out-of-school work are presented in the works of 

Ukrainian scientists I.D. Bekh, V.V. Borisov, V.V. Verbytsky, 

A.Y. Kapskaya, B.S. Kobzar, V.M. Madzigon, G.P. Pusto-

vita, Yu.D. Rudenko, A.Y. Syrotenko, O.V. Sukhomlinskaya, 

T.I. Sushchenko, O.V. Bykovskaya, L.V. Tykhenko and 

others. The importance of out-of-school education in the 

system of national education requires constant research of 

this educational phenomenon and scientific and metho-

dological proposals for its ways of modernization. 

The purpose of the article. To analyze the state of out-

of-school education in Sumy region and the activity of Sumy 

regional center of out-of-school education and work with 

talented youth as a center for providing educational services 

to children outside of school hours in the educational space 

of Sumy region. 

The main results of research. According to the Ministry 

of Education and Science of Ukraine, there are 53 out-of-

school educational institutions in Sumy region, which 

educate 55,274 pupils and 27 children‟s and youth sports 

schools with 8,700 students. About 950 pedagogical workers 

work at the main place of work in the institutions. Of all out-

of-school education institutions, 33 institutions are complex 

out-of-school education institutions, 22 are specialized out-

of-school education institutions: scientific and technical – 

5 institutions; ecological and naturalistic direction – 

6 institutions; tourist and local lore direction – 3 estab-

lishments; direction of artistic and aesthetic creativity – 

1 institution; military-patriotic direction – 1 institution; 

research and experimental direction (Small Academy of 

Sciences) – 3 institutions; physical training clubs – 1 and 

two institutions of other directions. In rural areas there are 

5 out-of-school educational institutions of state and 

communal ownership, financed from the district budget. 

There are 3415 clubs of various profiles in out-of-school 

educational institutions. Scientific and technical direction – 

420 circles in which about 6000 students study; ecological 

and naturalistic direction – 461 circles in which about 7000 

students study; tourism and local lore – 274 groups with 

about 4,500 students; sports – 167 clubs with about 2,300 

students; artistic and aesthetic direction – 1371 groups in 

which 22764 students study; research and experimental 

direction – 197 groups with about 2700 students; health 

direction – 18 circles in which about 300 students study, 

circles of other directions – 507 in which about 10 thousand 

students study. Out-of-school educational institutions of 

Sumy region provide educational services to about 

2,500,000 children of social categories, 40% of institutions 

are provided with conditions for unimpeded access for 

children with disabilities. In 2019, out-of-school educational 

institutions of the region held 5004 educational events in 

which 280513 students of different ages took part [3]. 

The priority areas of activity of out-of-school educational 

institutions of the region are: 

– ensuring the child‟s right to receive quality out-of-

school education; 

– organization of meaningful leisure of schoolchildren; 

– vocational guidance and pre-vocational training; 

– socialization, education of leadership qualities of the 

individual; 

– preventive education and training in a healthy lifestyle; 

– provision of educational services to a rural child; 

– inclusive education and others. 

An effective educational environment has been created in 

the region, aimed at the implementation of the main tasks 

and functions of out-of-school education [10]. 

The center of organizational, coordination, methodological-

informational and educational work with children and 

students in the region is the Sumy regional center of 

extracurricular education and work with talented youth 

municipal institution of the Sumy regional council. The 

institution is a complex, multidisciplinary out-of-school 

educational institution. Sumy Regional Center for 

Extracurricular Education and Work with Talented Youth is 

included in the list of the largest out-of-school educational 

institutions in Ukraine. Every year about 4500 students of 

the region receive educational services in the institution [9]. 

Its functional structure includes: 

– information-methodical and psychological services; 

– Sumy Territorial Branch of the Academy of Sciences 

of Ukraine; 

– ten educational departments: 

humanitarian and health – one of the main areas of 

extracurricular education for children of preschool and 

primary school age, the first step to the disclosure of skills 

and abilities of children; 

of artistic and aesthetic education – one of the traditional 

areas of extracurricular education, which involves consistent 

educational activities aimed at forming in children an 

aesthetic attitude to life, perception and understanding of 

beauty in art, nature, human relationships, development of 

artistic needs and ability to artistic creativity; 

tourist and local lore – involves the involvement of 

children and students in active activities in the field of 

tourism, local lore and orienteering; contributes to the 

formation of a general culture and a culture of health; 

provides physical and communicative-creative development 

of personality; expands knowledge about the native land and 

its historical and cultural heritage; 

physical culture and sports – promotes the development 

of physical abilities of children and students, provides 

organizational and pedagogical conditions for recreation and 

health, physical culture and sports, provides for the 

preparation of a sports reserve for the national teams of the 

region, Ukraine; 
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ecological and naturalistic – the direction of out-of-

school education, which involves the involvement of 

children and students in the study of nature, practical 

environmental work, which contributes to the formation of 

ecological culture of the individual, gaining experience in 

solving environmental problems; 

social rehabilitation – work aimed at teaching children 

and students the basics of science of the social and 

humanitarian cycle, the development of intellectual and 

creative abilities of students, the formation of skills and 

abilities of practical activities in selected profiles; 

scientific and technical – aimed at the formation of pupils 

of technical and technological competence, involvement of 

children and students of the region in active research, sports 

and technical sports, decorative and technical creativity, an 

important emphasis in this area is the promotion of modern 

technical and technological knowledge among schoolchildren 

of the region, providing students with opportunities for self-

realization in various areas of practical and technical 

activities; 

research-experimental – the organization of search and 

research activities of students in different educational areas 

is one of the features of the current stage of development of 

the institution, which provides systematization of work with 

intellectually gifted students of the region, its preparation for 

active creative activity in science; 

organizational and mass work – provides for mass events 

for children and students, ensuring the work of leisure 

centers / clubs, organizing the work of children‟s self-

government bodies, schools / leaders‟ clubs, children‟s press 

and TV centers, websites; 

methodical – solves relevant for the development of 

extracurricular education in the region scientific and 

methodological problems, the main directions of methodical 

work of the institution are: methodical support of 

educational activities of the institution, structured in 

accordance with the directions of extracurricular education; 

methodical and coordination work aimed at ensuring the 

functionality of the out-of-school education system in the 

region; scientific and methodical activity, the purpose of 

which is the introduction of new methods and technologies 

of educational work, developed on the basis of the 

achievements of modern psychological and pedagogical 

science and promising pedagogical experience; raising the 

level of professional and creative activity of out-of-school 

pedagogical society, which is provided by systems of 

educational-methodical, information-methodical and attestation 

work, introduction of modern information-communication 

technologies [4]. 

In all areas of extracurricular education, in order to 

deepen the profile knowledge and practical experience, 

career guidance and pre-vocational training of pupils, the 

institution has about 300 clubs and creative associations. 

Considerable attention in each out-of-school institution in 

the region is paid to the involvement of children of social 

categories in the educational process. In order to socialize 

them and deepen specialized training in the institution, 

appropriate pedagogical and psychological methods and 

forms of work are selected and used, special educational 

programs are developed, psychological support is 

provided [9]. 

Institutions have a unique system of working with 

parents, which is to involve parents of children in 

cooperation, which is manifested in the planning of work, 

participation in the process and acquaintance with the results 

of work. This is the work of boards of trustees, parent 

committees, clubs, holding meetings and gatherings, and so 

on. The institution is constantly working to strengthen the 

family (sex education, life safety, medical culture and 

ethics), deepening psychological and pedagogical knowledge 

on the upbringing and development of children, work to 

preserve national family traditions and the formation of 

ethnic tolerance. 

Conclusions and suggestions. The purpose of each out-

of-school educational institution of Sumy region is 

determined not only by the search for motivated to acquire 

knowledge and practical skills of pupils, but also the 

introduction of new, interesting to the modern child areas of 

educational and creative activities. The unique system of 

out-of-school education should be constantly modernized in 

accordance with social changes, improved and transformed 

in the conditions of formation of the New Ukrainian school. 

The development of Ukrainian extracurricular activities 

requires the joint efforts of the state, the public and parents. 

The ability to choose your favorite activities in out-of-school 

institutions has a positive effect on the formation of 

personality and contributes to the acquisition of certain life 

experiences. 

The activities of out-of-school educational institutions of 

Sumy region are aimed at: 

– expansion of forms of social partnership of out-of-

school educational institutions with general educational, 

vocational and technical, higher educational institutions, 

public organizations, enterprises; 

– drawing the attention of the public, local bodies of state 

executive power, local self-government to the problems of 

children; 

– increasing the coverage of children and students with 

out-of-school education to 85% due to the provision of 

quality educational services to children of socially 

vulnerable categories, children prone to delinquency; 

– introduction of innovative pedagogical models of 

organization of out-of-school work with students of rural 

villages. 

Extracurricular education in Sumy region effectively 

complements the system of general education in the region 

and promotes the comprehensive development of the 

individual, so the state and local governments must pay due 

attention and find funds to finance extracurricular 

educational institutions. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА СУМЩИНИ 

У статті авторка аналізує стан позашкільної освіти Сумщини, вивчає систему функціонування позашкільної 

освіти Сумської області на прикладі Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. Авторка виокремлює особливості діяльність Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, який є осередком надання освітніх послуг дітям області у поза урочний час. Заклад займає 

гідне місце в системі освітнього простору Сумщини. Позашкільна освіта Сумщини є цілісною освітньою системою, 

спрямованою на навчання, творчий розвиток та виховання свідомого громадянина патріота країни з врахування 

регіональних особливостей краю. Як важливе соціально-педагогічне явище вона сформувалася та розвивається у 

відповідності до темпів економічного та соціокультурного розвитку регіону. Сьогодні це повноцінна складова 

позашкільної освіти України, що характеризується стабільністю, поступовим, належним (відповідно до змінних 

потреб) розвитком матеріально – технічної бази, сформованістю організаційно – координаційної моделі, достатнім 

рівнем науково-методичного забезпечення. Заклади позашкільної освіти Сумщини розширюють сферу освітніх 

послуг, задовольняють інтереси і потреби учнів, сприяють формуванню особистості майбутнього громадянина, 

тому дослідження позашкільної освіти в системі освітнього простору Сумщини є актуальним для вітчизняної 

педагогічної науки.  

Ключові слова: позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, напрями позашкільної освіти. 
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   Постановка проблеми. Реформування осві- 

                   ти в України впливає не тільки на подальші 

                    перспективи розвитку цієї сфери, але й, у тому 

числі, і на застосування закладами загальної середньої 

освіти нових управлінських стратегій, зокрема, у процесі 

позиціонування. Набуття конкурентних переваг, укріп-

лення, збереження власних позицій на регіональному 

ринку освітніх послуг та розширення партнерських 

зв‟язків – зазначені напрями діяльності актуалізуються у 
процесі позиціонування закладу загальної середньої освіти. 

У зв‟язку з реформуванням сфери освіти та реаліза-

цією Концепції нової української школи в Україні су-

часні заклади загальної середньої освіти вступають в 

новий етап розвитку, з посиленими демократичними 

процесами та з урахуванням підвищення ролі суспільс-

тва і громади у прийнятті управлінських рішень. Відпо-

відно до проголошення Законом України «Про освіту» 

принципу свободи у виборі видів, форм і темпу здобуття 

освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб‟є-

ктів освітньої діяльності суттєво змінюються маркетин-

гово-комунікативні стратегії процесу позиціонування [6].  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року визначено основні засади управ-

ління освітою, а саме: управління освітою повинно здій-

снюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно 

до принципів сталого розвитку, створення сучасних сис-

тем освітніх проєктів та їх моніторингу; розвитку моделі 

державно-громадського управління у сфері освіти, в якій 

особистість, суспільство та держава стають рівноправ-

ними суб‟єктами і партнерами. Необхідно створити гну-

чку, цілеспрямовану, ефективну систему державно-гро-

мадського управління освітою, що забезпечуватиме ін-

тенсивний розвиток та якість освіти, спрямованість її на 

задоволення потреб держави, запитів особистості [17].  

У сучасних умовах ринкової економіки життєздат-

ними виявляються тільки конкурентоспроможні освітні 

установи, що загострює проблему позиціонування за-

кладу загальної середньої освіти на регіональному ринку 

освітніх послуг. 

Перераховане свідчить, що розроблення моделі 

управління процесом позиціонування закладу загальної 

середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг 

є вимогою часу та потребує інтелектуальних, фінансо-

вих та матеріальних ресурсів, вимагає вирішення ком-

плексу правових, організаційних, технологічних та ін-

ших завдань. 

Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ 

для побудови моделі управління процесом позиціону-

ванням ЗЗСО на регіональному ринку освітніх послуг. 

Стаття виконана відповідно до наукової теми «Управ-

ління процесом позиціонування закладу загальної сере-

дньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг».  

У статті представлено розуміння концептуальних засад побудови моделі управління процесом 
позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг. Акцентовано 

окрему увагу на використанні в процесі позиціонування принципів державно-громадського управління як 

основи інтенсивного розвитку закладу освіти, підвищення рівня конкурентоздатності, посилення 
унікальних дієвих позицій освітньої установи, обов‟язково враховуючи її спрямованість на задоволення 

потреб держави та запитів особистості. Розглянуто визначення таких понять як «модель» та 
«моделювання». Проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем моделювання 

педагогічних процесів та нормативно-правові документи, що впливають на вирішення управлінських 

проблем у сфері освіти, зокрема на управління процесом позиціонування закладу загальної середньої 
освіти (далі – ЗЗСО) на ринку освітніх послуг. Автором з‟ясовано певні протиріччя між викликами 

ринкової економіки під час реформування освітньої галузі та недостатньою сформованістю 
управлінських дій в процесі позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку освітніх послуг. Також, 

розглянуто компонент моделі управління процесом позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку 

освітніх послуг, який базуються на емоціях та емоційних цінностях, та фактори, які необхідно 
враховувати під час реалізації процесу позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку освітніх послуг. 

Автором виокремлено сильну діючу унікальну позицію, яка формується на емоційних (національно-

патріотичних) цінностях та дозволяє освітній організації диференціюватись від конкурентів. Саме 
емоційні (національно-патріотичні) – духовні цінності українського патріота, принципи козацької 

педагогіки та державно-громадського управління, на думку автора, знаходяться в основі сучасної 
моделі процесу позиціонування ЗЗСО як відкритої соціально-педагогічної системи.  

Ключові слова: модель, моделювання, позиціонування, заклад загальної середньої освіти, емоційні 

цінності. 
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Виклад основного матеріалу. Аналіз праць вітчиз-

няних та зарубіжних учених з проблем моделювання 

педагогічних процесів, а саме, Н. Аминової, Т. Борової, 

С. Гончаренка, О. Дахіна, Г. Єльникової, В. Маслова, 

В. Монахова, В. Пікельної, Г. Полякової, В. Ростовської, 

О. Романовської, З. Рябової, Роберта Ю. Шеннона та 

інших, та протиріччя між вимогами сучасного ринку 

освітніх послуг і станом маркетинго-комунікативної 

діяльності ЗЗСО, стає передумовою створення моделі 

управління процесом позиціонування ЗЗСО на регіона-

льному ринку освітніх послуг.  

До них належать протиріччя між: 

– стихійністю управлінських процесів управління по-

зиціонуванням ЗЗСО й необхідністю узгодження нових 

ідей і технологій із соціальними потребами, особливос-

тями ринку освітніх послуг та сучасними нормативними 

вимогами в освітній галузі; 

– між потребою в системному підході системи оці-

нювання процесу позиціонування ЗЗСО і відсутністю 

системи оцінювання, зокрема показників та критеріїв, 

щоб дали змогу кількісно її оцінювати; 

– відсутністю сучасної системи управління процесом 

позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку освітніх 

послуг та потребою в її використанні в період викликів 

ринкової економіки під час реформування освітньої 

галузі.  

Аналіз наукової педагогічної, психолого-педагогіч-

ної, соціально-філософської та інформаційно-економіч-

ної літератури з проблем управління процесом позиціо-

нування ЗЗСО на ринку освітніх послуг засвідчує недос-
татню теоретичну і практичну розробленість даної проблеми. 

У працях таких науковців як В. Арнольд, С. Гон-

чаренко, В. Краєвський, В. Полонський, Р. Шеннон, 

В. Штофф висвітлено теоретичні підходи до моделю-

вання, як одного з засобів пізнання дійсності, що  

набув універсального значення. «Під моделлю, – пише 

В.А. Штофф, – розуміється така розумово-уявлена чи 

матеріально реалізована система, котра, відображаючи 

чи відтворюючи об‟єкт дослідження, здатна замінити 

його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про 

цей об‟єкт» [20].  

Як один з інтегральних методів дослідження моде-

лювання використовується в усіх науках, зокрема і в 

педагогіці, та на всіх етапах наукового дослідження. Як 

зазначають Г. Матушинський і А. Фролов, воно дає 

змогу об‟єднати емпіричне та теоретичне в педагогіч-

ному дослідженні, тобто поєднувати у процесі вивчення 

педагогічного об‟єкта експеримент з побудовою логіч-

них конструкцій та наукових абстракцій [9]. В нашому 

дослідженні моделювання спрямовано на побудову «іде-

альної моделі», завдання якої осучаснити, оптимізувати 

та підвищити результативність управління процесом 

позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку освітніх 

послуг. 

У своїх працях В. Пікельна визначає моделювання як 

метод наукового дослідження; основа розроблення нової 

теорії; механізм визначення перспективи розвитку. Дос-

лідницею запропонована така класифікація функцій 

моделей: 

– нормативна (дає змогу порівнювати явище (процес) 

з іншим, більш дослідженим); 

– систематизувальна (дає можливість розглядати дій-

сність у сукупності явищ); 

– конкретизувальна (дає змогу розробити і обґрунту-

вати теорію); 

– пізнавальна (спрямована на розгляд наукових та 

прикладних завдань) [12].  

Слід зазначити, що побудова загальної моделі управ-

ління процесом позиціонування ЗЗСО на регіональному 

ринку освітніх послуг не може бути однозначною, оскі-

льки це процес багатоплановий, багатоструктурний та 

зумовлений впливом великої кількості зовнішніх і внут-

рішніх факторів. На думку К. Гнезділової та С. Касярум, 

створення моделі є найкращим методом, який надає 

певну інформацію про процеси, що відбуваються у так 

званих «живих» системах [5].  

Як зазначає С. Гончаренко, «…жодна модель, навіть 

дуже складна, не може дати повного уявлення про об‟єкт 

вивчення і точно передбачити його розвиток або описати 

його траєкторію руху в якомусь власному просторі. 

Тому й доводиться науковцям при конструюванні моде-

лей балансувати на межі їх повноти і валідності» [4].  

Розглянемо поняття «модель», яке постійно набуває 

нового змісту та залежить від напряму досліджень. Мо-

дель може бути представлена у вигляді схеми, конструк-

цій, креслення, знакових форм або логіко-математичних 

формул. 

В основі терміну «модель» знаходиться латинське 

слово «modulus», що означає міра, мірило, зразок, норма. 

Для того, щоб у зручній (наочній) формі уявити та ви-

вчити властивості досліджуваного об‟єкту, використо-

вують «модель», враховуючи, що вона не тотожна, а 

подібна оригіналу. Вивчення і перевірка моделі дозволяє 

отримати нові знання про оригінал та використати їх для 

вирішення пошукових, пізнавальних, розпізнавальних, 

ідентифікаційних, управлінських та інших завдань. Мо-

дель чітко визначає компоненти, які становлять систему; 

схематично та реально відображає зв‟язки між компоне-

нтами та є інструментом для порівняльного вивчення 

ознак явища або процесу. 

Р. Шеннона зазначає, що будь-який набір правил для 

розроблення моделей у найкращому випадку має обме-

жену користь і може слугувати лише каркасом майбут-

ньої моделі та вважає, що немає магічних формул для 

вибору змінних, параметрів, відношень, що описують 

поведінку системи, обмежень, а також критеріїв ефекти-

вності моделі [19]. У зв‟язку із зазначеним вище доречно 

згадати «м‟які» моделі математика В. Арнольда, в яких 

мають місце невизначеність, множинність шляхів розви-

тку на відміну від «жорстких» моделей, в яких все пе-

редбачено та виключено варіативність. У побудові 

«м‟якої» моделі доцільно використовувати синергетич-

ний підхід, тому що ефективне управління системою, 

яка самоороганізується, можливе тільки у випадку ви-

ходу її на власний шлях розвитку [2].  

В основу моделі управління процесом позиціону-

вання закладу загальної середньої освіти закладено певні 

дії та зусилля щодо формування в свідомості цільових 

споживачів сильної, діючої, унікальної позиції закладу 

освіти, відповідно до одного з типів позиціонування, 

запропонованих І. Зіміною, а саме, на основі ціннісного 

підходу (емоційних цінностей) [7].  
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Про стратегії позиціонування, які базуються на емо-

ціях та емоційних цінностях, зазначає і П. Темпорал, 

який розширив систему, розроблену Дж. Віндом. Науко-

вець додає стратегії позиціонування, які базуються на 

емоціях та емоційних цінностях, властивих цільовим 

споживачам: за використанням характеристик та атри-

бутів товару, відмінностей і переваг; на основі вигод, 

очікуваних споживачем; на основі пропозиції вирішення 

проблеми; на основі відмежування від конкурентів; на 

основі іміджу компанії; на основі доречності викорис-

тання в певних ситуаціях, у певний час, певним чином; 

на основі типу цільового користувача; на основі харак-

теру устремлінь споживачів; на основі належності до 

суспільного руху; на основі цінностей (співвідношення 

ціна/якість або емоційні цінності); на основі чистих емо-

цій; на основі індивідуальності. на основі оголошення 

себе «№ 1» [16].  

На нашу думку ефективний процес позиціонування 

закладу загальної середньої освіти включає в себе емо-

ційну та ціннісну складову. Емоції – суб‟єктивний стан 

людини, що виникає у відповідь на вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів і проявляється в формі безпосеред-

ніх переживань. З емоціями пов‟язують ряд позитивних 

функцій [1,11,14]. Серед останніх, зокрема, мотиваційно-

регулююча та комунікативна.  

Процес позиціонування ЗЗСО орієнтовано на відчуття 

споживача. У зазначеному контексті значно актуалізується 

використання нетрадиційних інструментів маркетингу. 

Споживачі, за умов конкуренції, з-поміж багатьох іден-

тичних освітніх закладів (продуктів) обере той, про який 

складеться найкраще враження. Саме створення подіб-

ного роду вражень на основі емоційних цінностей та 

враховуючи базові потреби споживачів і є, на нашу 

думку, необхідною умовою ефективного процесу пози-

ціонування ЗЗСО на регіональному ринку послуг.  

Базові потреби споживачів – це те, що потрібно на-

самперед виділяти і знати. Вони притаманні всім клієн-

там щодо будь-якого продукту. Завдання продавця – 

виявити ті, які є пріоритетними для цієї цільової аудито-

рії або для конкретного клієнта. Отже, є такі базові пот-

реби, як:  

– ефективність;  

– безпека;  

– зручність; 

– престиж;  

– економічність [1].  

Саме базові потреби є основними під час реалізації 

процесу позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку 

освітніх послуг. 

Також вважаємо, що в управлінні процесом позиціо-

нування ЗЗСО необхідно враховувати такі фактори як: 

– цінності та емоційні потреби споживачів; 

– цінності та переваги закладу освіти. 

Крім того слід зазначити, що автори наукових дослі-

джень одностайні в думці, що для набуття привабливості 

та успішності ЗЗСО має мати:  

 чітко визначені пріоритети, власну філософію, своє 

бачення майбутнього, сформульоване в місії закладу;  

 унікальну неповторну систему цінностей, звичаїв, 

традицій, стилів поведінки;  

 різноманітні та якісні освітні послуги;  

 оригінальну систему виховної роботи;  

 зовнішні зв‟язки з освітніми установами;  

 систему подачі цільової інформації споживачам [8].  

В основу нашої моделі управління процесом позиці-

онування ЗЗСО закладено сильну діючу унікальну пози-

цію, яка формується на емоційних (національно-патріо-

тичних) цінностях та дозволить освітній організації 

диференціюватись від конкурентів (рис.1). 

Саме емоційні (національно-патріотичні) – духовні 

цінності українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, 

його історії, Української Держави, рідної землі, родини, 

гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної іс-

торії українського народу та кращих зразків культурної 

спадщини, знаходяться в основі моделі процесу позиці-

онування ЗЗСО як відкритої соціально-педагогічної 

системи. 
 

 
Рис. 1. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2018 року № 845 «Деякі питання дитячо-

юнацького військово-патріотичного виховання» Всеук-

раїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра 

«Сокіл» («Джура») є системною формою національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, важливим за-

собом громадянської освіти, формування національно-

патріотичної свідомості відповідно до ціннісних орієн-

тирів та індикаторів ефективності Стратегії національно-

патріотичного виховання, затвердженої Указом Прези-

дента України від 18 травня 2019 р. № 286 [18].  

Згідно з пунктом 7.2 Положення про Всеукраїнську 

дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 

(«Джура»), затвердженого постановою Кабінету Мініст-

рів України від 17 жовтня 2018 року № 845, створення за 

методикою пластової (скаутської) гурткової системи, 
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тобто через взаємодію роїв під керівництвом ради ройо-

вих та опікою виховника, самоврядних осередків – куре-

нів є одним з головних управлінських завдань сучасного 

закладу загальної середньої освіти, зокрема і сильною 

діючою унікальною позицією в процесі його (ЗЗСО) 

позиціонування на регіональному ринку освітніх послуг. 

Курінь є базовою організаційною одиницею Гри. Курені 

можуть складатися з різновікових роїв. У закладі освіти 

найперше створюється один курінь, а після успішної ап-

робації його діяльності створюються додаткові курені [13].  

Слід зазначити, що позиціонування закладу загальної 

середньої освіти належить більшою мірою до довгостро-

кової стратегії, ніж до короткострокової тактики. Діючі 

сильні унікальні позиції повинні бути правильно обрані, 

зокрема стійкі, захищені й пристосовані до майбутнього 

розвитку. Вони повинні мати здатність еволюціонувати 

та змінюватися на етапах життєвого циклу та розвитку 

закладу освіти.  

Створення куреня в закладі загальної середньої 

освіти як діючої сильної унікальної позиції в процесі 

позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку освітніх 

послуг відповідає не тільки зазначеним вище вимогам, 

але й одному з загальнодержавних напрямів у сфері 

освіти та виховання, а саме, вивчення та відродження 

національного феномену – козацтва. «Ідеали козацтва не 

мають строку давності, бо це ідеали порядності, відда-

ності й патріотизму. Практика роботи громадських орга-

нізацій козацького спрямування переконливо свідчить, 

що поглиблення і примноження козацько-лицарських 

традицій в сучасних умовах сприяє нарощенню зусиль 

державотворчого спрямування, піднесенню духовності 

як кожної особистості зокрема, так і всієї громади, сус-

пільства в цілому…» – зазначає педагог теоретик коза-

цько-лицарського виховання Тимофєєв В.Я. [15]. Коза-

цька педагогіка як частина народної педагогіки в її 

вершинному вияві, формує у підростаючих поколінь 

українців вірність Батьківщині, народу, здатність захи-

щати рідну землю від чужоземних загарбників.  

Висновки. Враховуючи зазначене вище вважаємо, 

що управлінська проблема позиціонування закладу зага-

льної середньої освіти на регіональному ринку освітніх 

послуг на основі емоційних (національно-патріотичних) 

цінностей потребує подальшого вивчення, дослідження 

та розвитку.  

На нашу думку, глибока самобутність, оригіналь-

ність, національно-неповторний і потужний виховний 

потенціал козацької педагогіки покликані стати сильною 

дієвою та унікальною позицією процесу позиціонування 

ЗЗСО на ринку освітніх послуг. 

Незалежно від того, якою є ваша мета, досягти її мо-

жна тільки завдяки своєму розуму і своїм шаблонам. Це 

означає, зламавши обмеження і дивлячись на світ перед 

собою по новому, ви маєте чудові перспективи, справ-

жню свободу формувати майбутнє для себе, своєї кам-

панії, світу [3].  

В умовах ринкової економіки, реформування сфери 

освіти та як наслідок, виникнення нових викликів в 

управлінській теорії та практиці, цитата Люка Брабан-

дера і Алана Айні набуває особливої актуальності. 

Наступним кроком у вирішенні зазначеної на початку 

статті проблеми має стати розроблення методичного 

інструментарію щодо реалізації стратегії позиціону-

вання на основі емоційних (національно-патріотичних) 

цінностей, оцінки ефективності обраної стратегії та про-

гнозування наслідків її впровадження. 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF BUILDING A POSITIONING PROCESS MANAGEMENT MODEL 

GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION IN THE REGIONAL MARKET  

OF EDUCATIONAL SERVICES 

The article presents an understanding of the conceptual foundations of building a management model for the process of 

positioning a general secondary education institution in the regional market of educational services. Particular attention is 

paid to the use in the process of positioning the principles of public administration as the basis for intensive development of 

educational institutions, increasing the level of competitiveness, strengthening the unique effective position of the educational 

institution, taking into account its focus on state needs and individual needs. Definitions of such concepts as «model» and 

«modeling» are considered. The works of domestic and foreign scientists on the problems of modeling pedagogical processes 

and normative legal documents influencing the solution of managerial problems in the field of education, in particular on the 

management of the process of positioning a general secondary education institution (hereinafter – GSEI) in the market of 

educational services are analyzed. The author clarifies certain contradictions between the challenges of a market economy 

during the reform of the education sector and the lack of management actions in the process of positioning GSEI in the 

regional market of educational services. Also, the component of the management model of the process of positioning GSEI in 

the regional market of educational services, which is based on emotions and emotional values, and the factors that must be 

taken into account when implementing the process of positioning GSEI in the regional market of educational services. The 

author singles out a strong current unique position, which is formed on emotional (national-patriotic) values and allows the 

educational organization to differentiate itself from competitors. It is the emotional (national-patriotic) – spiritual values of 

the Ukrainian patriot, the principles of Cossack pedagogy and public administration, according to the author, are the basis of 

the modern model of the process of positioning GSEI as an open socio-pedagogical system. 

Key words: model, modeling, positioning, general secondary education institution, emotional values. 
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Постановка проблеми. На початкових етапах нав-

чання в школі учні початкових класів відчувають вплив 
нових факторів, які вимагають іншого рівня регулю-
вання фізіологічних систем в процесі адаптації. До таких 
факторів належить навчальне навантаження, довготри-
вале перебування в шкільному колективі, знижена рухо-
ва активність, великі статичні навантаження. Тому орга-
нізація та фізіолого-гігієнічне обґрунтування раціональних 
форм організації режимів праці, відпочинку, харчування 
та поза навчальної діяльності молодших школярів набу-
ває великого значення. Проблемі проведення окремих 
форм фізкультурно-оздоровчої роботи у школі присвя-
чені наукові праці дослідників. Зокрема, Г. Богданов 
вказує, що форми позакласних занять не є раз і на 
завжди визначеними у зв‟язку з інтересами учнів, але 
взагалі це фізкультурні, спортивні та туристські гуртки. 
Л. Волков вказує, що на основі широкої самостійної 
діяльності учнів організовується позакласна фізкуль-
турно-оздоровча та спортивно-масова робота. В. Кинль 
вважає, що дієвим засобом підтримки розумової працез-
датності школярів є фізкультурно-оздоровча робота в 
системі фізичного виховання; О. Дубогай, М. Кондра-
тьєва, О. Куц зазначають, що потужною формою 
фізкультурно-оздоровчої роботи є дитячі оздоровчі та-
бори, де, основний зміст такої роботи складають різно-
манітні фізичні вправи в поєднанні із загартовуванням 
(Я. Ніфака). На думку В. Ляха, Г. Мейксона, Ю. Копи-
лова, фізкультурно-оздоровча робота в початковій школі 
має велике значення, бо сприяє нормальному фізичному 
розвитку організму молодших школярів, зміцнює здо-
ров‟я, для та сприяє масовому охопленню школярів 
заняттями фізичною культурою, прищеплює та вдоско-
налює різні рухові навички. 

Мета роботи – привернути увагу до проблеми під-
вищення якості організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи з молодшими школярами. 

Виклад основного матеріалу. Початок систематич-
ного навчання вимагає постійного контролю за прове-
денням заходів, що сприяють підтриманню хорошого 
здоров‟я, поліпшенню діяльності різних органів і систем 
учнів початкових класів. Важлива роль в комплексі та-
ких заходів приділяється фізичному вихованню, і голов-
ним чином фізкультурно-оздоровчій діяльності, на осно-
ві якої й розробляється щоденний руховий режим в 
умовах навчального дня. Специфічним завданням фізку-
льтурно-оздоровчої роботи є організація активного від-
починку дітей, спрямованого на підвищення розумової 
та фізичної працездатності, віддалення та зниження сту-

пеня прояву ознак втоми, зміцнення здоров‟я, вдоскона-
лення фізичного розвитку і рухової підготовленості [1; 3]. 

Специфічні завдання конкретних видів фізкультурно-
оздоровчої діяльності визначаються з урахуванням зако-
номірностей працездатності учнів впродовж уроку, нав-
чального дня, тижня, чверті та усього року. Особливості 
денних коливань працездатності дітей визначають окрім 
завдань активного відпочинку і зміцнення здоров‟я кон-
кретні форми організації фізкультурно оздоровчої робо-
ти та їх місце в режимі дня учнів початкових класів. 
Серед них: гімнастика до заняття, фізкультурні хвилини 
на кожному загальноосвітньому уроці на 17–20-ій хви-
лині безперервної навчальної діяльності, рухливі ігри на 
перерві, на якій немає сніданку, щоденні заняття фізич-
ними вправами та іграми після третього уроку, ігри та 
розваги на прогулянці в кінці навчального дня. Усе це в 
комплексі й створює сприятливі умови для забезпечення 
раціонального рухового режиму. Окремі компоненти 
рухового режиму повинні переплітатися з навчальними і 
гігієнічними компонентами загального режиму дня з 
метою раціонального чергування розумової праці, 
прийому їжі, сну, активного відпочинку. Все фізичне 
виховання повинно здійснюватись під контролем лікаря 
у відповідності з існуючою інструкцією про роботу ме-
дичного персоналу [2]. 

Медичний персонал школи повною мірою сприяє 
організації повноцінного фізичного виховання учнів 
молодших класів в інтересах зміцнення їхнього здоров‟я, 
фізичного розвитку і підвищення рухової підготовлено-
сті, бере участь в організації та проведенні фізкульту-
рно-оздоровчих заходів, забезпечує своєчасний і прави-
льний розподіл дітей за медичними групами. 

Фізичні вправи на початку навчального дня приско-
рюють входження дітей в навчальну діяльність, оскільки 
підвищують рівень активності і функціональної рухли-
вості нервової системи. Крім того, гімнастика перед за-
няттями сприяє хорошій організації початку навчаль-
ного дня, дисциплінує дітей, виховує у них звичку до 
щоденних самостійних занять фізичними вправами [4]. 

До складу гімнастичних вправ, що проводяться перед 
заняттями, входять загальнорозвиваючі вправи у вигляді 
комплексів, які складаються з 6–8 вправ для рук, ніг, 
тулуба, голови, кожна з яких повторюється до 8 разів 
залежно від характеру вправ і підготовленості дітей. При 
складанні комплексів педагогам слід в першу чергу ви-
користати основні положення і рухи рук, ніг, тулуба, 
голови, передбачені в навчальній програмі з фізичної 
культури. Комплекси ранкової гімнастики, що прово-

У статті розкрито зміст і особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими 
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дяться перед заняттями, складає учитель фізичної куль-
тури; він розучує їх на своїх уроках, а потім консультує 
класних керівників. Ранкову гімнастику за сприятливих 
умов погоди в осінній і весняний періоди навчального 
року доцільно проводити на відкритому повітрі. Тоді 
комплекс слід розпочинати з невеликої пробіжки (до 
100 м) в спокійному, помірному темпі. При проведенні 
гімнастики в приміщенні школи її слід розпочинати з 
ходьби на місці. Доцільно мати на увесь навчальний рік 
не більше дев‟яти комплексів і міняти їх щомісячно. 
Проте впродовж місяця в тому або іншому комплексі 
можна послідовно змінювати окремі вправи, темп руху, 
музику. Особливу увагу потрібно приділити музичному 
супроводу вправ, який сприяє підвищенню тонусу емо-
ційного стану учнів, підвищує загальний естетичний 
рівень діяльності. Можна використати музичний запис, 
бубон та інші інструменти. Під час проведення гімнас-
тики увагу дітей необхідно концентрувати на збереженні 
правильної постави. 

Проведення вправ з предметами більше притаманне і 
цікаве дітям. Тому в гімнастиці для проведення заняття 
можна використовувати середні і малі гумові м‟ячі, малі 
поліетиленові обручі, палиці яскравого та різноколір-
ного забарвлення та ін. Перераховані предмети і маніпу-
ляції з ними приносять дітям велике задоволення. Рухи з 
предметами, як правило, виконуються дітьми охоче. У 
навчальні дні тижня для проведення гімнастичних вправ 
до заняття немає можливості переодягнути дітей в спор-
тивну форму, тому потрібно обмежитись заняттям під-
жаків, розстібанням коміра сорочки, сукні.  

Залежно від площі приміщення, призначеного для 
проведення занять, вправи можна виконувати пошику-
вавши учнів по колу, в 2–3 шеренги по 2 чи 3 дитини. 

Фізкультурна хвилинка – це короткочасне заняття фі-
зичними вправами. Вона є активним відпочинком, який 
проводиться на загальноосвітніх уроках і на самопідго-
товці, щоб зменшити втому учнів, зняти негативні явища 
статичного навантаження, активізувати їх увагу і підви-
щити здатність до сприйняття навчального матеріалу. 
Комплекс фізкультхвилинки включає 3–4 вправи для 
рук, тулуба, ніг, що не вимагають складної координації, 
зручні для виконання в класі. Кожний рух повинен мати 
утилітарне значення для розвитку м‟язів рук, ніг, тулуба, 
шиї, що несуть статичне навантаження, що практично не 
змінюється впродовж усього уроку. Тому рухи по своє-
му спрямуванню мають бути протилежними до тих, які 
притаманні дітям під час уроку (вимушені під час навча-
льної роботи згинання тазостегнових і колінних сугло-
бів, спини, зведення плечей, нахил голови вперед і т. д.). 
Вправи мають бути спрямовані на випрямлення ніг і 
тулуба, розведення плечей, підняття голови, напруження 
м‟язів кисті, зведення пальців з наступним їх розслаб-
ленням. Щоб вчасно попередити різке зниження працез-
датності дітей, гімнастичні вправи необхідно проводити 
на 15–17-ій хвилині усього навчального заняття, окрім 
уроків з фізичної культури. Залежно від видів навчаль-
ної діяльності вправи можна виконувати стоячи за пар-
тою, а також біля неї. Фізкультурне заняття тривалістю 
2–3 хвилин дозволяє виконувати 3–4 вправи, кожна з 
яких повторюється 6–8 разів. До основних вимог, що 
висуваються до проведення короткочасного зайняття 
фізичними вправами, належить чисте повітря в класі, 
чітке та правильне виконання рухів з дотриманням при-
родного ритму дихання й збереження правильної поста-

ви. Музичний супровід вправ фізкультурної хвилини є 
додатковим чинником для ефективного відпочинку ді-
тей, позитивної емоційної зарядки, а у поєднанні з руха-
ми – ефективним засобом підвищення їх працездатності.  

На 15–17-ій хвилині уроку вчитель може запропону-
вати дітям закінчити роботу і приготуватися до вико-
нання вправ: розстебнути гудзики на комірці сукні, 
випрямитися, встати за партою або біля неї залежно від 
того, в якому положенні будуть виконуватись вправи, і 
чекати команди починати заняття. Бажано, щоб впро-
довж кожного тижня застосовувалися два комплекси, бо 
залежно від характеру роботи буде виконуватись той або 
інший набір вправ. На наступному тижні використову-
ються нові комплекси або старі, але під нову музику, 
можна застосувати попередній комплекс, із частковою 
заміною однієї-двох вправ новими або запропонувати ті 
ж самі вправи, але з іншими вихідним положеннями. Це 
сприяє підвищенню інтересу учнів до такого виду фізку-
льтурно-оздоровчої роботи. 

Рухливі ігри на перерві є важливим компонентом ру-
хового режиму. Вони забезпечують активний відпочи-
нок дітей після уроку, сприяють зниженню втоми, під-
вищують працездатність і підтримують її на більш 
високому рівні на подальших навчальних заняттях. Най-
більш бажаними іграми на перерві є ігри малої та серед-
ньої інтенсивності. Досвід і спеціальні дослідження 
показують недоцільність проведення рухливих ігор 
великої інтенсивності на звичайній, нетривалій за часом 
перерві, оскільки відновлення функцій серцево-судинної 
та дихальної систем, емоційного тонусу дітей відбува-
ється не на перерві, а на подальшому уроці. При цьому 
перші 5–7 хвилин бувають малоефективними для навча-
льної роботи. Діти відволікаються на уроці так само як і 
після пасивного відпочинку на перерві. Ігри на перерві 
можна проводити з учнями або в ігровій кімнаті, або в 
коридорі. Умови приміщення визначають вибір ігор і їх 
організацію. Небажано використовувати ігри з предме-
тами (м‟ячі, обручи та ін.); причина – близькість, вікон, 
недостатня площа. У теплу суху погоду на початку (ве-
ресень) і кінці (травень) навчального року короткочас-
ний відпочинок на перерві бажано проводити на відкри-
тому повітрі. Можна використовувати ігри з м‟ячами, 
кеглями, обручами, організувати дітей для самостійних 
ігор. Для ігор доцільно відводити 20-хвилинні перерви. 
Перші 5 хвилин особистий час дитини (прибирання і 
підготовка робочого місця до наступного заняття, туа-
лет), наступні 10 хвилин – діти граються, решта 5 хви-
лин – особистий час дитини (миття рук, бесіда з товари-
шами, відпочинок). За 10 хвилин школярі встигають 
прийняти участь в двох іграх. Перша повинна бути 
середньої інтенсивності, а друга – малої інтенсивності, 
для того, щоб діти змогли отримати фізичне й емоційне 
навантаження і встигли заспокоїтися до початку наступ-
ного уроку. При організації ігор на перервах слід ство-
рювати таку обстановку, щоб школярі самі охоче вклю-
чалися в ігри, без примусу. Спілкування учителів з дітьми 
на перерві має бути спокійним, веселим, без нотацій, 
наказів, команд. За розкладом активна перерва про-
водиться після першого навчального заняття. На другій 
перерві діти снідають, а це означає, що наступний урок 
проходить без притаманного йому активного відпочи-
нку. Тому важливо, щоб діти на першій перерві отри-
мали хорошу фізичну і емоційну зарядку.  

Правильна організація і проведення рухливих ігор на 
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перерві залежать, як і будь-яка інша діяльність учителя і 
вихователя, від рівня їхньої підготовленості. Учитель 
має бути ознайомлений з іграми, уміти їх організувати, 
керувати ними, об‟єктивно підводити підсумки. Дітей 
завжди цікавить, хто виграв, хто грав кращий, чия ко-
манда дружніша, хто допоміг товаришам в грі, хто мен-
ше допускав порушень в правилах. Діти грають охоче, 
емоційно реагують на все, що пов‟язане з грою, особ-
ливо якщо за ними зацікавлено спостерігає старший, який 
вносить поправки, усуває конфлікти, підбадьорює тих, що 
грають. Тому успішно і цікаво проходять ігри, якщо ор-
ганізовують і беруть участь у них старші школярі. Клас-
ний керівник і вихователь при цьому повинні здійснювати 
загальний контроль за проведенням такого важливого 
для здоров‟я дітей фізкультурно-оздоровчого заходу. 

Щоденні заняття фізичними вправами (година фізи-
чної культури або спортивна година) для учнів початко-
вих класів, є важливим компонентом рухового режиму. 
Година фізичної культури – щоденні тривалістю до од-
нієї години зайняття фізичними вправами, рухливі ігри, 
спортивні розваги: катання на велосипедах, самокатах, 
лижах, ковзанах, санчатах і т. д. Це активний відпочи-
нок, який знімає втому, викликану навчальною діяльні-
стю, і сприяє підвищенню рухової активності молодших 
школярів. Заняття, що проводяться на відкритому пові-
трі, мають оздоровчу цінність. Специфічними завдан-
нями таких занять є: підвищення працездатності школя-
рів, цілеспрямований розвиток фізичних якостей, 
вдосконалення рухових навичок, вивчених на уроках 
фізичної культури. В процесі цього заняття формуються 
інтереси і потреби учнів в самостійних заняттях фізич-
ними вправами; діти збагачують свої знанні про рухливі 
ігри, набувають умінь організовано грати в колективі 
однолітків. Зміст заняття може бути дуже різноманіт-
ним, але обов‟язково доступним учням початкових кла-
сів. Він повинен узгоджуватись з навчальним матеріа-
лом програми з фізичної культури, доповнювати його та 
сприяти кращому засвоєнню та закріпленню рухових 
навичок, збільшувати руховий досвід дітей і в цілому 
вдосконалювати моторний розвиток школярів. 

Самостійні ігри і розваги проводяться з метою задо-
волення індивідуальних рухових потреб школярів, фор-
мування у них навичок самостійних занять фізичними 
вправами. Для учнів початкових класів на самостійні 
ігри необхідно відводити 35–50% часу заняття. 

Велике значення має матеріальна, адже за відсутності 
спортивного майданчика, стадіону або близько розташо-
ваних парків неможливо проводити в повному об‟ємі 
фізкультурно-оздоровчу роботу з молодшими школя-
рами. Тому організація навчання передбачає добре обла-
днані місця для активного відпочинку учнів під час за-
няття, прогулянок, перерв. Найбільш зручними є ігрові 
майданчики із спеціальним покриттям або асфальтовані, 
які придатні для заняття навіть після сильного дощу, 
оскільки вони добре поглинають воду, або швидко виси-
хають. На асфальті зручно робити розмітку для органі-
зованого проведення ігор, естафет (лінії, круги, стрілки, 
кути, і т. д.). Для кращої орієнтації розмітку потрібно 
робити різного кольору масляною фарбою. Яскраві, при-
ємні для ока фарби прикрашають ігровий майданчик, 
надають йому святкового вигляду, викликають позити-
вні емоції у дітей. На майданчику мають бути раціона-
льно розміщені барвисті дитячі конструкції для лазіння, 
перелізання, пролізання, висів, упорів, подолання пере-

шкод, для вправ з рівноваги, метань в ціль, драбини, 
гірки, сходи різної конструкції (вертикальні, паралельні, 
зігнуті), огорожі, гімнастичні низькі колоди, стійки з 
кільцями різної висоти. Конструкції необхідно облад-
нати в одному місці за типом гімнастичного містечка. 
Для уникнення травм грунт на цьому майданчику пови-
нен бути у вигляді спеціальної суміші з чистого піску і 
дрібної тирси. У зимовий час необхідно обладнати 2–
3 гірки для катання дітей на санчатах; каток для катання 
на ковзанах, прокласти лижню для катання з лижах, за-
лити крижані доріжки для катання на ногах.  

Більшість рухливих ігор, естафет, спортивних розваг 
пов‟язані із спортивним інвентарем. Діти люблять ігри з 
предметами. Не можна примушувати дитину самостійно 
гратись, якщо у неї в руках немає м‟яча, скакалки та ін. 
Тому в кожному класі має бути набір необхідного спор-
тивного інвентарю з врахуванням числа учнів для актив-
ного відпочинку на динамічному занятті.  

Прогулянки у кінці навчального дня розглядаємо як 
додатковий резерв часу для проведення щоденних само-
стійних ігор і спортивних розваг на відкритому повітрі. 
Активна прогулянка, як і заняття фізичною культурою, 
сприяє вирішенню важливих оздоровчих і виховних зав-
дань. Прогулянку доцільно проводити з 16 до 18 години. 
Половина цього часу, відведена на рухливі ігри і спор-
тивні розваги, доповнює добовий об‟єм рухів на 30–40%.  

Змістом активної прогулянки можуть бути ігри, ре-
комендовані для години фізичної культури, які розучу-
ються на уроках фізкультури, спонтанні рухливі ігри, що 
виникають в колективі дітей, і спортивні розваги, які 
доповнюють основний зміст активної прогулянки. Цікаві 
й корисні пішохідні прогулянки за межі школи, напри-
клад в сусідній парк, на стадіон.  

Заняття фізичними вправами на прогулянці прово-
диться з урахуванням інтересів дітей. Їм надається віль-
ний вибір рухливих ігор і спортивних розваг. Проте, 
враховуючи малий руховий досвід, недостатньо сформо-
вані інтереси, класний керівник або вихователь повинні 
керувати рухами дітей: в першу чергу стимулювати їх 
рухову активність, допомагаючи в організації ігрового 
колективу та у виборі відповідних ігор і вправ, контро-
лювати фізичне навантаження, стежити за самопочуттям 
школярів під час заняття фізичними вправами. Рухова 
активність учнів на прогулянці може бути не лише малої 
та середньої інтенсивності, як це рекомендується під час 
рухливих ігор на перервах, але й значною по фізичній і 
емоційній інтенсивності (при цьому необхідно мати на 
увазі, що діти до кінця дня бувають дуже втомлені). Ви-
хователь повинен так організувати заняття фізичними 
вправами, щоб ігри з високою інтенсивністю передували 
іграм з середньою та низькою інтенсивністю. Під час 
прогулянки необхідно використати дитячі конструкції 
на шкільному майданчику. Взимку у безвітряну погоду 
при температурі до – 22° рекомендуємо утеплювати одяг 
і скорочувати тривалість прогулянки.  

Секційна робота з фізичної культурі з учнями почат-
кових класів – це додаткові заняття фізичними вправа-
ми, які проводяться в режимі продовженого дня. Позак-
ласна робота в школі, сприяє залученню дітей до занять 
фізичними вправами, формуванню стійкого інтересу до 
цієї форми роботи. У цих заняттях беруть участь усі ба-
жаючі діти Як відомо, позакласна робота сприяє оздоро-
вленню дітей, корекції функціональних відхилень в пос-
таві, фізичному розвитку, з віком згладжує відставання в 
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розвитку рухової функції, допомагає у боротьбі з надмі-
рною вагою. Заняття в секціях повинні проводитися не 
більше двох разів на тиждень. Для здорових учнів в 
школі можна організувати роботу секції рухливих ігор з 
м‟ячем. Їх проведення доступне та цікаве дітям. У секції 
учні вчаться володіти м‟ячем, підкорятися правилам 
ігор, коректно взаємодіяти в колективі гравців. Цілесп-
рямовано здійснюється процес виховання завзятості, 
сміливості і волі дітей. Секція рухливих ігор допомагає 
надалі вибрати до душі спортивні ігри. Окрім рухливих 
ігор з м‟ячем, заняття в секції можуть включати ходьбу в 
різному темпі, біг, стрибки, метання різних предметів, 
загальнорозвиваючі вправи, рухливі ігри у поєднанні з 
бігом, стрибками, перешикуваннями, прості естафети. 
Тривалість заняття в секції рухливих ігор з м‟ячем скла-
дає 40–60 хв. Чергування різних фізичних вправ і рухли-
вих ігор повинно передбачати організацію відпочинку 
після проведення інтенсивних ігор. Після проведення 
ігор і вправ з високою інтенсивністю необхідно плану-
вати вправи і ігри з середньою та низькою інтенсивністю.  

Для учнів початкових класів доцільно організувати 
секцію гімнастики, де в комплекс вправ включені досту-
пні дітям елементи з основної гімнастики, художньої 
гімнастики, акробатики, загально розвиваючі і вільні 
вправи, гімнастичні стрибкові вправи.  

Секція гімнастики особливо сприяє формуванню в 
молодших школярів інтересу до певних рухів, видів фі-
зичних вправ, а надалі – до видів спорту. У секції дітей 
знайомлять з азами гімнастичних вправ: з доступними 
вільними вправами (з предметами і без предметів), з 
вправами на гімнастичних снарядах (низькій колоді, 
стінці, лавці, сходах), на яких засвоюють навички ходь-
би на вузькій опорі, лазіння, висів, упорів, стрибків. Зна-
чне місце в заняттях займають ходьба, біг, танцювальні 
кроки, стрибки, загальнорозвиваючі вправи з предме-
тами і без предметів (стоячи, сидячи, лежачи на підлозі), 
рухливі ігри з перешикуванням і стрибками, кидками і 
ловінням м‟ячів різного діаметру, ігри з фіксацією ста-
тичних положень, подоланням перешкод. 

Велике значення для росту і розвитку молодших 
школярів мають заняття в секції плавання. Вони прово-
дяться систематично (1–2 рази в тиждень) і суттєво під-
вищують опірність організму до захворювань, підтри-
мують розумову працездатність на оптимальному рівні, 
яка не знижується навіть до кінця навчального року. 
Механічна дія води, температура якої нижча темпера-
тури тіла, а також своєрідні умови дихання і особливості 
рухів під час плавання здійснюють позитивний вплив на 
організм дитини. Плавання не лише сприяє оздоров-
ленню, загартуванню організму дітей, але й зміцнює їх 

нервову систему. Тому чим раніше дитина почне пла-
вати, тим більшу воно принесе користь дитячому органі-
зму. Заняття плаванням особливо сприятливі для розви-
тку м‟язової системи. Вони удосконалюють серцево-
судинну систему, обумовлюють хороший розвиток ди-
хальної мускулатури, внаслідок вдиху і видиху у воду 
покращують рухливість грудної клітки. При плаванні 
вага тіла не тисне на незміцнілий ще в цьому віці хребет. 
Тому плавання робить коригуючий вплив на форму-
вання дитячої стопи, є засобом профілактики плоскосто-
пості. Заняття плаванням створюють умови для вихо-
вання дисциплінованості, сміливості, волі сприяють 
розвитку вміння взаємодіяти в незвичних умовах. Сек-
ційні заняття плаванням в ранньому віці можуть в пода-
льшому допомогти дитині визначити своє місце в спорті. 

Велике значення у фізкультурно-оздоровчій роботі з 
молодшими школярами мають заняття в секціях загаль-
ної фізичної підготовки для учнів з відхиленнями в пос-
таві та дітей, які мають надмірну вагу I і II ступенів. 
Такими відхиленнями в стані здоров‟я страждають 
відповідно до 30 і 15% учнів 6–10 років. Тому при пла-
нуванні занять значне місце відводиться плаванню.  

Висновки. Отже, виконання усього об‟єму фізкуль-
турно-оздоровчих заходів при навчанні учнів початко-
вих класів сприяє компенсації недостатньої рухової ак-
тивності, підвищує рівень розвитку і моторну зрілість дітей. 
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Постановка проблеми. Постать д-ра Олександра 

Тисовського (1886–1968) насамперед асоціюється із дія-

льністю найбільшої та найстарішої української скаутсь-

кої організації «Пласт» [1]. С. Наклович у прощальній 

промові, виголошеній 5 квітня 1968 року на могилі 

О. Тисовського (пластовий псевдонім Дрот), оцінюючи 

життєвий доробок цього громадського діяча, педагога, 

вченого й «великого виховника молоді» вказував, що 

«він створив діло, яке буде записане золотими буквами в 

нашій історії, він створив Пласт. Але й колиби поза Пла-

стом він нічого більше б не створив, то це вже величезне 

діло і його ідеї, будуть жити вічно серед нашої моло-

ді» [2].  

О. Тисовський розробив унікальну виховну систему 

Українського Пласту, як позашкільної організації дітей 

та молоді для «патріотичного гарту, фізичного і мораль-

ного виховання та самовиховання» [3, с.3210]. Проте, 

його педагогічні інтереси не обмежувалися виключно 

справами пластової організації. Він залишив по собі ни-

зку публікацій, що стосувалася проблем виховання 

українських дітей та молоді у шкільному та позашкіль-

ному середовищі.  

Основним джерелом для аналізу означеної теми є на-

укові публікації О. Тисовського, розміщені у науково-

педагогічному журналі «Наша Школа» та у педагогіч-

ному часописі «Світло».  

Мета роботи – проаналізувати погляди О. Тисов-

ського на проблеми шкільного та позашкільного 

виховання дітей та учнівської молоді у Східній Галичині 

у першій третині ХХ ст.  

Виклад основного матеріалу. О. Тисовський у 

статті «Уваги про вихованє молодїжи (З приводу вве-

дення у школах т.зв. клясових громад)» [4] зазначав, що 

батьки та педагоги, повинні змінити дотеперішнє «звер-

хнє» ставлення до молоді та розпочати працю над своїми 

власними помилками («похибками»). Він пробував «ви-

числити» й перелічити ці «похибки» та «факти», які, на 

його думку, заважали старшому поколінню «добре ви-

ховувати» дітей та молодь. Звертаючись насамперед до 

вчителів, О. Тисовський наголошував, що: «коли дехто 

злегковажить собі условини фізичного розвою хлопця, 

придавить живу вдачу, не подбає щоб у нїм розвивалась 

бистроумність, необережно скартає цїкавість, не узває 

порадности, не похвалить старанности, власною недба-

лостю хочби в якихсь дрібничках обнизить в його очах 

вартість стараня, неестетичностю власного одягу, неко-

ректностю в захованю товариських форм, неперебірчи-

востю висловів оправдає посередно бруд, неохарність, 

ґбуроватість, некультурність ученика, легкодушно зроб-

леним закидом викличе недовірє ученика до поваги мо-

ральної сили, або байдужностю чи неосторожним знео-

хоченєм до молодечих ідеальних поривів пригасить в 

ученику бажанє чогось гарнїйшого, висшого, ліпшого», 

то не має ніякого морального права засуджувати чи да-

вати оцінку молоді [4, с.205].  

Іронізуючи над різноманітними «доказами» на ко-

ристь того, що «теперішна молодїж» є «здичілою» й 

тому потребує «давнїйших» покарань, О. Тисовський 

закликав, якнайшвидше, відмовитися від такого «примі-

тивного» та «неінтеліґентного» думання. Те, вказував 

педагог, що учнівська молодь нерідко є «фізично слаба, 

лїнива тїлесно й умово, знеохочена не то до науки а вза-

галі до житя, непорядна, недбала, нечиста, неморальна, 

безідейна», є насамперед наслідком «різного роду про-

махів», «недогляду», «похибок» з боку батьків, педагогів 

та громадськості [4, с.205].  

О. Тисовський вважав, що кожен «інтеліґентний» пе-

дагог, який працює із учнівською молоддю та прагне 

усунути «шкільні хиби», зобов‟язаний чітко усвідомлю-

вати, що «при вихованю треба тямити про все рівноча-

сно», тобто «усувати хиби не поодиноко, лиш всї нараз» 

і «кождий учасник з осібна мусить тямити про цїлість і 

кождий мусить вміти точно лучити льоґічною звязию 

свою власну участь з успіхом працї всїх» [4, с.206]. 

У статті «Виховання перед школою для школи» [5], 

О. Тисовський детально зупиняється на теорії і практиці 

шкільного («масового») виховання, яке, на його думку, є 

«сурогатом» справжнього, індивідуального виховання. 

«Масове» виховання, стверджував він, викликане на-

самперед недовір‟ям соціуму до виховного хисту й 

вміння більшості родин. Воно, на його думку, умотиво-

ване загальним суспільним благом – «збереження мате-

ріальної і духовної культури народу», а оскільки немає 

певності у тому, що всі громадяни розуміють вагу цього 

питання, то суспільство вимушене дбати про інституції, 

школи та виховні заклади, які давали б дітям необхідну 

У статті на основі окремих сюжетів із публікацій, вміщених на сторінках галицьких педагогічних 
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О. Тисовського на проблему шкільного та позашкільного виховання українських дітей та учнівської молоді 
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кількість «образування і виховання». Проте, як і кожен 

«сурогат», школи мають свої недоліки («хибні сторони») 

у порівнянні із «первісною виховною інституцією», 

якою є родина, та батьківський дім. 

Акцентуючи увагу на важливості родинного вихо-

вання та навчання, О. Тисовський наголошує, що сім‟я 

аж ніяк не може замінити шкільної освіти. Природнім 

обов‟язком сім‟ї, стверджував він, є передусім організа-

ція дошкільного виховання дитини таким чином «щоби 

школа в своїй масовій виховній праці не потребувала 

боротися з хибами, яких сама не спричинила і які вже 

потім запізно направляти» [5, с.2]. 

Для виконання таких завдань, вказував О. Тисов-

ський, родина, а передусім батьки, повинні оволодіти 

новітніми педагогічними методами виховання, для того 

«щоби не допустити до утревалення таких елементів 

характеру, що їх пізніше годі буде безслідно викорінити 

а рівночасно дати дитині такий засіб життєвого досвіду, 

який зберігби її перед деяким шкідливим діланням масо-

вого виховання у школі» [5, с.2]. 

Важливими елементами родинно-сімейного дошкіль-

ного виховання, на думку педагога є: «здоровля», «пос-

лух», «замилування до порядку і чистоти», «чистих і 

гарних початків рідної мови», «поєдинчого але щироко й 

ніжного способу висловлювати свої гадки», «живого 

заінтересування окруженням, ніжностичувств, відчу-

вання краси» [5, с.2]. 

О. Тисовський вказує, що дитина, яка «не плекана в 

достаточнім, свобіднім руху на отвертому, чистому, здо-

ровому воздусі, на ясному світлі, не гартована мірно на 

зміни воздуха, сипляюча в душних або задимлених тю-

тюновим димом комнатах, змушена разом зі старшими 

пізно лягати спати а зате пересипляючи здорові свіжі 

ранішні години, невідповідно або мало живлена, зло-

чинно поєна алкогольними напитками хоч би в малій 

скількості, носить в собі потім зароди незлічимих фізич-

них і психічних недуг і брак відпорности, що його зна-

чно збільшає довге годинне висиджування у школі, хоч 

би й дуже гігієнічно уладженій» [5, с.2]. Сама система 

шкільної освіти, твердить дослідник, вибудувана таким 

чином, щоб «насильно втовкати в мозок знання вікової 

без упину зростаючої культури людства» й тому, таку 

«наругу» без шкоди для здоров‟я може витримати лише 

«направду здоровий молодий організм». Тому, родина 

зобов‟язана докласти максимум зусиль, щоб забезпечити 

необхідні умови для повноцінного фізичного й психіч-

ного розвитку дитини в передшкільному віці та дати їй 

«як найбільший запас здоровля, щоби вона змогла 

школу «перебути» [5, с.2]. 

Необхідною складовою повноцінного сімейного до-

шкільного виховання, вважав О. Тисовський, що значно 

пришвидшить та полегшить дитині процес адаптації у 

школі, є навчання «чистих і гарних початків рідної 

мови» та вміння «висловлювати свої звичні думки» [5, 

с.3]. На жаль, вказував О. Тисовський, розмовна мова 

значної кількості дошкільнят є перенасиченою мовними 

«хибами», що є дзеркальним відбиттям «хиб» мови ба-

тька або матері. У шкільному віці, це знаходить свій 

прояв у перекручуванні слів, окремих понять, вживан-

ням вуличного жаргону й нецензурної лайки, яка «мимо 

всіх найліпших зусиль школи» глибоко вкорінюється у 

лексикон дітей та залишає «значні сліди навіть у дорос-

лих потім інтеліґентних осіб» [5, с.3]. Але найбільш 

прикрим є той факт, наголошує О. Тисовський, що ці 

мовні «хиби» дітей стають загалом великим «нещастям 

для культури українського народу» і напряму призво-

дять до її знищення. 

Ще однією значимою «прикметою» родинно-сімей-

ного дошкільного виховання є прищеплення дитині 

«живого заінтересування окруженням, ніжности чувств, 

відчування краси» [5, с.3]. 

Багато уваги приділяв О. Тисовський характеристиці 

такого елементу родинно-сімейного виховання, як за-

своєння моральних цінностей, етичних норм взаємин 

між людьми, виховання культури поведінки. Дитина, 

твердив він, яка прибуває до школи без «призвичаєння 

до послуху й без замилування до порядку є наче тим 

зернятком піску, яке дісталося межи триби машини. Чим 

більше зерняток, тим більше машина скрегоче, спиню-

ється, вкінці – стає» [5, с.3]. Школа, вказував О. Тисов-

ський, має у своєму розпорядженні цілий арсенал «кар» 

та «клясифікацийних нот», але, «ні кари ні двійки не є 

научанням ні вихованням» [5, с.3]. Школа має право і 

мусить вимагати від дітей дотримання дисципліни, оскі-

льки це є передумовою «масового научання», але «від-

звичаювати дитину привчену до непослуху і непорядку 

тоді, коли на послухові і порядкови вже мається оперти 

масове научання, нераз зовсім неможливо, бо за піз-

но» [5, с.3]. 

На жаль, наголошував О. Тисовський, батьки нерідко 

мали хибні уявлення щодо своєї ролі у процесі вихо-

вання дітей. Вони вважали що виховання – це насампе-

ред завдання школи та вчителів. Буває, вказував дослід-

ник, що впадають і в іншу крайність – використовують 

антипедагогічні форми і методи виховання, такі як: при-

ниження, фізичні покарання, авторитарну вимогливість 

тощо. Загалом, підкреслював він, і одні й другі не розу-

міють, що від рівня їхньої моральної культури, устремлінь 

й сповідуваних цінностей, сімейних виховних традицій, 

досвіду соціального спілкування залежить подальший 

розвиток особистості дитини та її моральне становлення. 

Така педагогічна некомпетентність батьків, на думку 

О. Тисовського, не тільки призводить до «загроженої 

будучності» дитини, «спокою і доброї слави дому», а й 

створює «виховну» загрозу для дітей з інших сімей, які 

навчатимуться з ними в одній школі – «дім, що занедбує 

чувства дитини в перших хвилях їх розвою, кривдить не 

тільки свою власну дитину, але й ті всі шкільні діти, на 

які лихий примір поділає, хоч би самою своєю появою» 

[5, с.3]. Діти, які були «позбавлені дому» і «повноцін-

ного домашнього виховання», стверджував О. Тисовський, 

при переважаючому «чисельному відношенню», прий-

шовши до школи, негативно впливатимуть на «добре 

виховані одиниці», які «потонуть серед маси», що зна-

чно утруднить навчальний процес, та зведуть нанівець 

виховні впливи педагогів школи. Наслідком цього мо-

жуть стати «крадежі, обманства, злобні пакости, без-

соромні діла і т. п., які нераз лучаються в найгарніших 

школах» [5, с.3]. 

Висновок. О. Тисовський вважав, що «хиби» дошкі-

льного виховання та педагогічна некомпетентність значної 

частини батьків, часто є тими чинниками, які негативно 
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впливають на психологічний, фізичний та моральний 

стан українських дітей та зумовлюють проблеми у сис-

темі шкільного та позашкільного виховання дітей та 

молоді учнівського віку. 
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Постановка проблеми. Територія Закарпаття  

             відноситься до сейсмонебезпечної зони, в якій 

можуть відбутися відчутні місцеві землетруси періодич-

ністю 2–6 землетрусів в рік. Кількість невеликих підзем-

них поштовхів на території Закарпатського внутріш-

нього прогину протягом року вимірюється десятками. 

Необхідно відмітити тривалий період сейсмічного зати-

шшя щодо відчутних місцевих землетрусів. В липні 

2015 року на території Тячівського району Закарпатської 

області зареєстровано кілька десятків місцевих землет-

русів, в тому числі 6 відчутних населенням регіону. Та-

ким чином, протягом 4.5 років відчутних землетрусів в 

Карпатському геодинамічному полігоні не відбулося, що 

підвищує ризик погіршення екологічного стану регіону. 

Протягом тривалого періоду на території Закарпаття 

проводяться комплексні геофізичні спостереження на 

режимних геофізичних станціях Карпатського відді-

лення та Відділу сейсмічності Карпатського регіону Ін-

ституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Ви-

конуються вимірювання серії параметрів геофізичних 

полів в регіоні: магнітного поля Землі, електромагнітної 

емісії, радіоактивного фону середовища. Також прово-

дяться спостереження за варіаціями параметрів метеоро-

логічного, гідрологічного та астрофізичного станів регі-

ону. За результатами наукових досліджень в регіоні 

відмічено певні особливості сейсмотектонічних проце-

сів, зокрема гідрологічний аспект геодинамічного стану. 

Дослідження сучасних горизонтальних рухів кори, вив-

чення зв‟язків геофізичних полів та просторово – часо-

вого розподілу місцевої сейсмічності вказали на їх взає-

В статті представлено результати вивчення взаємозв‟язку варіацій параметрів геофізичних полів 

в Закарпатському внутрішньому прогині за 2019 рік. Актуальність проведених досліджень викликана 

сейсмічністю регіону та відсутністю на протязі тривалого часу реєстрації відчутних місцевих 

землетрусів. Тривалі геофізичні спостереження в Закарпатті відмітили вплив факторів на динаміку 

протікання сейсмотектонічних процесів в регіоні. Зокрема виявлено гідрологічний аспект 

геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину: вплив інтенсивних атмосферних опадів 

на гідрологічний стан регіону-підвищення рівня води в свердловинах та річках водного басейну 

Закарпаття. Також виявлено зв‟язок сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного 

розлому із динамічними процесами гідрологічного стану регіону. За результатами комплексних 

геофізичних спостережень в Карпатському геодинамічному полігоні відмічено: інтервали динамічних 

процесів геофізичних полів та підвищена місцева сейсмічність співпадають. Таким чином, 

гідрологічний фактор підвищення місцевої сейсмічності очевидний, що було підтверджено 

результатами геодинамічних, гідрологічних та сейсмологічних спостережень в Закарпатті в 

2019 році.  

Ключові слова: сейсмічна активність, атмосферні опади, гідрологічний стан, землетруси, 

атмосферні опади, сучасні горизонтальні рухи кори, Оашський глибинний розлом, деформограф.  
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мозв‟язок [1-15]. Одним із найважливіших аспектів 

геодинамічного стану регіону є гідрологічний аспект, 

землетруси відбуваються в інтервалах інтенсивних рухів 

кори, викликаних атмосферними опадами, підняттями 

рівнів води у місцевих водоймах. Важливо продовження 

вивчення варіацій гідрологічного стану регіону та його 

впливу на геологічні процеси.  

Метою роботи є вивчення зв‟язку сейсмічності регі-

ону із сучасними горизонтальними рухами в зоні Оаш-

ського глибинного розлому, вклад параметрів гідрологі-

чного стану в геодинамічний стан регіону. Для вирішення 

задач пов‟язаних із поставленою метою проведено дос-

лідження варіацій параметрів сучасних рухів кори, прос-

торово-часового розподілу місцевої сейсмічності, пара-

метрів метеорологічного та гідрологічного стану регіону 

за 2019 рік. При вивченні рухів кори використано кіне-

матичні характеристики та порівняно із динамікою ат-

мосферних опадів. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз варіацій атмо-

сферних опадів в регіоні за 2019 рік. Режимна геофізи-

чна станція «Тросник» (РГС «Тросник»).  

На режимній геофізичній станції « Тросник» Карпат-

ської дослідно-методичної геофізичної партії Відділу 

сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики 

ім. С.І. Субботіна НАН України НАН України прово-

дяться комплексні геофізичні спостереження, які вклю-

чають в себе вимірювання параметрів метеорологічного 

та гідрологічного стану, варіацій величин геофізичних 

полів. При дослідженні характеристик гідрологічного 

стану проведено вимірювання атмосферних опадів на 

РГС «Тросник». На території Закарпаття функціонують 

деформометричні станції, на яких вимірюються змі-

щення верхніх шарів земної кори. Інформацію про сейс-

мічний стан регіону отримано, аналізуючи сейсмологічні 

спостереження, що проводяться за допомогою сучасних 

цифрових сейсмометрів. Всі геофізичні станції, розта-

шовані на території Закарпаття та пункт спостереження 

«Королеве» проводять сейсмічні спостереження, охоп-

люючи всі сейсмонебезпечні зони регіону. В роботі 

представлено результати геофізичних спостережень за 

2019 рік на території Закарпатського внутрішнього 

прогину.  

Показано розподіл атмосферних опадів за 2019 рік 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Атмосферні опади на РГС «Тросник» за 2019 рік. Закарпатський внутрішній прогин. 

За 2019 рік на території регіону зареєстровано опади 

величиною: 558 мм. Ця величина в двічі менша за річний 

баланс в даному регіоні, минулий 2018 рік характерний 

опадами величиною: 600 мм. В 2010 році на території 

Виноградівського району випало 1100 мм атмосферних 

опадів. Наступні роки характерні поступовим зменшенням 

кількості атмосферних опадів, в 2012 році зареєстровано 

найменшу річну кількість атмосферних опадів: 275 мм. 

2013–2019 рр. – це роки, характерні меншими річними 

атмосферними опадами. З графіка видно – інтенсивність 

опадів припадає на декілька часових інтервалів. Порів-

няно кінематику рухів кори та варіації параметрів гідро-

логічного стану за 2019 рік (рисунок 2). Сучасні горизо-

нтальні рухи кори в Карпатському регіоні вимірюються 

на режимних геофізичних станціях та пунктах деформо-

метричних спостережень, розташованих на різних геоло-

гічних структурах регіону: Берегівському горбогірї, в 

зоні Оашського глибинного розлому. На Берегівському 

горбогірї функціонувала деформометрична станція «Бе-

регове-1», розташована в штольні на горі біля 

с. Мужієве, Берегівського району Закарпатської області. 

Тут реєстрували сучасні горизонтальні рухи земної кори 

за допомогою двох деформометрів базами 11 та 22 мм. 

За результатами деформометричних спостережень на 

початку 80-х років відмічено стиснення порід в близько 

широтному напрямку та розширення в близько меридіо-

нальному напрямку. На початку 90-х років минулого 

століття змонтовано два деформометри розташованих у 

взаємно перпендикулярних напрямках, базами відпові-

дно: 6 м та 24.5 м на режимній геофізичній станції «Бе-

регове». За результатами деформометричних спостере-

жень на пункті деформометричних спостережень 

«Берегове-2» було відмічено розширення в перпендику-

лярному напрямку до простирання Карпат та стиснення 
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в напрямку їх протягання. Для вивчення характеру гео-

динаміки регіону в центральній частині Закарпаття в 

1999 році було створено пункт деформометричних спо-

стережень «Королеве» в штольні гори в смт Королеве, 

Виноградівського району, Закарпатської області. В што-

льні змонтовано горизонтальний деформометр базою 

24.5 м, азимут якого становить 80º. Особливістю дефор-

мометра було його розташування в зоні Оашського гли-

бинного розлому. За результатми деформометричних 

спостережень на ПДС «Королеве» було відмічено інтен-

сивне розширення земної кори в напрямку E-W, на від-

міну від результатів отриманих на деформометрах Бере-

гівського горбогіря. Деформограф на ПДС «Королеве» 

безперервно працює до цих пір, результати спостере-

жень відмітили особливості та характеристики сучасних 

горизонтальних рухів в Закарпатському внутрішньому 

прогині. Величина вікових ходів на деформометричних 

станціях Закарпаття знаходилася в інтервалі сучасних 

рухів кори в Карпато-Балканському регіоні за досліджу-

ваний період (кінець 20 ст., початок 21 ст.). Важливість 

деформометричних спостережень в регіоні викликана 

зв‟язком інтенсивних рухів кори та проявів сейсмічності 

Закарпатського внутрішнього прогину. Актуальність 

геофізичних спостережень в сейсмонебезпечних регіо-

нах також викликана тим, що в періоди інтенсивних ру-

хів кори та зміни характеру рухів кори спостерігаються 

активізація сейсмічності та акумуляція пружно-дефор-

мованої енергії. Таким чином, вивчення періодичностей 

сейсмічності регіону викликано вивчення сучасних го-

ризонтальних рухів кори. Проведені геофізичні спосте-

реження в Карпатському регіоні показали на зв‟язок 

гідрогеологічного стану та сейсмотектонічних процесів. 

Зокрема було відмічено гідрологічний аспект сейсмотек-

тонічних процесів в Закарпатському внутрішньому про-

гині. Якщо на території регіону за добу реєстрували ін-

тенсивні опади, величина яких вимірювалась місячними 

нормами атмосферних опадів, то відбувалося підняття 

рівня води в навколишніх річках, річці Тисі. Підняття 

рівня води в свердловинах та річках супроводжувалося 

динамічними рухами кори, реєстрованими в зоні Оашсь-

кого глибинного розлому. Спостерігають перерозподіл 

геомеханічної енергії, який за певний інтервал відміча-

ється проявом інтенсивних сейсмічних подій, в основ-

ному відчутними місцевими землетрусами. Методологі-

чний аспект дослідження полягає в побудові часового 

розподілу атмосферних опадів за 2019 рік, виміряних на 

РГС «Тросник», проведено порівняння із динамікою 

сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського 

глибинного розлому. Вивчався зв‟язок отриманих ре-

зультатів із просторово-часовим розподілом місцевої 

сейсмічності регіону. Сейсмічними станціями розташо-

ваними на території Закарпатського внутрішнього прогину 

зареєстровано 116 місцевих землетрусів, також необхідно 

відмітити, що за 2019 рік тут не відбулося жодного 

відчутного місцевого землетрусу. Враховуючи періодич-

ність сейсмотектонічних процесів в регіоні, така тенденція 

в сейсмічності, актуалізує дослідження зв‟язків геофі-

зичних процесів в сейсмонебезпечних регіонах України. 

Представлено часовий розподіл атмосферних опадів та 

характер динаміки рухів кори за 2019 рік (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Атмосферні опади (крива синього кольору) та сучасні рухи кори (крива червоного кольору) в 2019 році. 

Атмосферні опади на протязі року розподілені в 

трьох основних інтервалах: початок року та кінець, се-

редина року, коли опади інтенсивніші. Відмічено корот-

кочасні інтервали часу протягом яких інтенсивні опади 

супроводжуються швидкими рухами кори в зоні Оашсь-

кого глибинного розлому. Тому виділяються періоди 

інтенсивних рухів кори, подібно до періодів підвищених 

величин атмосферних опадів. 

Представлено просторово-часовий розподіл місцевої 

сейсмічності (рисунок 3). 
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Рис. 3. Місцева сейсмічність (діаграма червоного кольору), рухи кори (крива синього кольору)  

атмосферні опади (чорного кольору) за 2019 рік 
Інтенсивні опади супроводжуються інтенсивними 

рухами кори; інтенсивні рухи кори в свою чергу супро-
воджуються проявом місцевої сейсмічності. Таким чи-
ном, геофізичні спостереження за 2019 рік підтверджують 
виявлений раніше гідрологічний аспект сейсмотектоніч-

них процесів в сейсмонебезпечних регіонах. Проведено 
дослідження зв‟язків геофізичних полів в місячному 
діапазоні величин. 

Представлено розподіл атмосферних опадів в місяч-
них діапазонах (рисунок 4). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Атмосферні опади в 2019 році (місячні величини). РГС «Тросник». 

 
Відмічено 3 максимуми на графіку залежності місяч-

них опадів від часу за 2019 рік. Найбільша кількість ат-
мосферних опадів зареєстрована в інтервалі 4–7 місяця. 

Розглянуто комплексний аналіз сейсмічності та гідроло-
гічного стану за 2019 рік (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Сейсмічність регіону (діаграма сірого кольору),  

атмосферні опади (діаграма сірого кольору) за 2019 рік. Закарпатський внутрішній прогин 
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Атмосферні опади в регіоні та їх динаміка супрово-
джується підвищенням місцевої сейсмічності. Відмічено 
подібність кривих спостережуваних величин атмосфер-
них опадів та часового розподілу місцевої сейсмічності. 

Відмічено зв‟язок гідрологічного та геодинамічного 
стану за 2019 рік в Закарпатському внутрішньому про-
гині (рисунок 6).  

 
Рис. 6. Рухи кори (крива зеленого кольору), варіації атмосферних опадів (крива синього кольору),  

сейсмічність регіону (крива червоного кольору. 2019 рік. Закарпатський внутрішній прогин 
 

Атмосферні опади супроводжуються інтенсивними 

рухами кори, які в свою чергу знаходяться в одному 

часовому інтервалу з періодами підвищення сейсмічно-

сті в регіоні. Інтенсивні опади викликають розширення 

порід, в місячному діапазоні – стиснення порід супрово-

джується розрядкою напружено-деформованого стану 

порід. Модель геофізичного стану регіону: інтенсивні 

атмосферні опади викликають інтенсивні рухи кори, які 

можуть бути джерелом розрядки місцевих землетрусів. 

Висновки. За період 2015–2019 рр. сейсмічність ре-

гіону залишається підвищеною-реєструються щорічно 

сотні місцевих землетрусів. Проте слід відмітити відсут-

ність сильних відчутних місцевих землетрусів за дослі-

джуваний період. Цей факт актуалізує продовження 

вивчення зв‟язку геофізичних полів в періоди 

інтенсивності сейсмотектонічних процесів. Кількість 

атмосферних опадів за 2019 рік в центральній частині 

Закарпатського внутрішнього прогину становить 

558 мм. В 2019 році продовжувалися розширення порід 

величиною +6.4 х10
-7
. Місцева сейсмічність представ-

лена 116 місцевими землетрусами малого енергетичного 

класу. Аналіз результатів геофізичних спостережень 

відмітив зв‟язок гідрологічного стану регіону із геоди-

намічним станом в умовах відсутності відчутних місце-

вих землетрусів. Таким чином, в зв‟язку із тривалим 

періодом відсутності прояву відчутних землетрусів 

актуально продовження вивчення впливу факторів на 

протікання сейсмотектонічних процесів для отримання 

картини геодинамічного стану регіону. 
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HYDROLOGICAL FACTORS OF INFLUENCE ON GEODYNAMIC PROCESSES  
IN THE CARPATHIAN REGION 

The article presents the results of studying the relationship between variations in the parameters of geophysical fields in 
the Transcarpathian internal depression for 2019. The urgency of the research is due to the seismicity of the region and the 
lack of registration of significant local earthquakes for a long time. Long-term geophysical observations in Transcarpathia 
noted the influence of factors on the dynamics of seismotectonic processes in the region. In particular, the hydrological aspect 
of the geodynamic state of the Transcarpathian inland depression was revealed: the influence of intense precipitation on the 
hydrological state of the region-increase of water level in wells and rivers of the Transcarpathian water basin. The connection 
of modern horizontal movements of the crust in the zone of the Oash deep fault with the dynamic processes of the hydrological 
state of the region is also revealed. According to the results of complex geophysical observations in the Carpathian 
geodynamic landfill it is noted: the intervals of dynamic processes of geophysical fields and increased local seismicity 
coincide. Thus, the hydrological factor of increasing local seismicity is obvious, which was confirmed by the results of 
geodynamic, hydrological and seismological observations in Transcarpathia in 2019. 

Key words: seismic activity, precipitation, hydrological condition, earthquakes, precipitation, modern horizontal 
movements of the crust, Oash deep fault, deformer. 
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Постановка проблеми. Невичерпним джерелом 

інноваційних ідей удосконалення системи підготовки 

вчителів іноземних мов в Україні у відповідності з вик-

ликами глобалізаційної сучасності є врахування прогре-

сивного зарубіжного досвіду, який уможливлює відна-

ходження оптимальних шляхів оптимізації вітчизняної 

практики педагогічної освіти. Доцільним в контексті 

означеної проблеми є дослідження досвіду підготовки 

вчителів-філологів у США. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей іншо-

мовної педагогічної освіти США у цілісному підході. 

Виклад основного матеріалу. Досягненню повноти і 

глибини аналітичних даних сприяло уточнення супрові-

дних критеріїв освітньої системи США, а саме заклади 

вищої освіти, що здійснюють підготовку вчителів-філо-

логів, рівні й ступені вищої освіти, галузі знань і спеціа-

льності, освітні програми, стандарти, якість освітньої 

діяльності та освітніх послуг, атестація здобувачів педа-

гогічної освіти, управління, законодавча база, організа-

ція прийому до ЗВО, форми навчання, тривалість нав-

чання, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти, підходи до форму-

вання змісту програм підготовки вчителів ІМ, практич-

ний компонент, самостійна робота, учасники освітнього 

процесу. 

Законодавча база системи педагогічної та іншомовної 

освіти формується федеральним урядом актами Кон-

гресу «Кодекс законів США» (United States Code) (розділ 

34), регулюючись на підставі наступних законодавчих 

актів й урядових постанов: Закон «Про вищу освіту» 

(1965), до якого приблизно кожні 5 років вносяться поп-

равки й доповнення, Розділ ІІ Закону «Про вищу освіту», 

«Підвищення якості педагогічної праці», Розділ ІV «Мі-

жнародні освітні програми», доповнення до цього зако-

ну – «Піднесення міжнародної та іншомовної освіти» 

(2019), Закон «Про освіту в інтересах національної обо-

рони» (1958), Закон «Про освіту дорослих» (1966), Закон 

«Про неперервну освіту» (1976), Закон «Не залишимо 

жодної дитини без уваги (2001), Закон «Про перспек-

тиви вищої освіти» (2008), Закон «Всі студенти досяг-

нуть успіху» (2015). 

У США реалізовується низка релевантних урядових 

програм, спрямованих на удоцільнення галузі іншомов-

ної освіти: «Програма покращення знань іноземних мов 

молоддю заради національної безпеки» (2006), «Націо-

нальні цілі освіти 2000», «Цілі 2000: закон про освіту 

Америки», «Перегони до вершини» (2009). В цілому у 

США відсутня загальнонаціональна мовна освітня полі-

тика. «Кодекс законів США» та Конгрес не регламенту-

ють і не контролюють сферу діяльності вищої освіти, 

окрім деяких соціальних аспектів, однак федеральний 

уряд бере безпосередню участь у визначенні прерогатив 

і стратегічних напрямів розвитку освітньої політики. 

Основоположними принципами керування системою 

вищої освіти у США є децентралізованість та автоном-

ність менеджменту. Управління ґрунтується на засадах 

філософії Джеферсона Т. про обмеженість федерального 

втручання у сферу вищої освіти. Управління освітньою 

системою здійснюється на штатному й муніципальному 

рівнях незалежно від федерального уряду. Ступінь конт-

ролю владних органів штатів у сфері освіти над діяльні-

стю ЗВО варіюється від контрольованого, частково кон-

трольованого та автономного статусу освітніх установ. 

Департамент Освіти США не наділений повноважен-

нями регулювати освітню діяльність ЗВО та визначати 

освітню політику штатів. Водночас, шляхом фінансових 

видатків федеральний уряд намагається спрямовувати 

вектор реформування освітньої системи відповідно до 

національних освітньо-політичних настроїв. Система 

управління педагогічної підготовки включає низку про-

фесійних неурядових організацій, профспілок, акредита-

ційних агенцій, основними функціями яких є укладання 

освітньо-нормативної документації, освітніх стандартів, 

моніторинг й оптимізація якості іншомовної та педагогі-

чної освіти, стимулювання науково-творчої діяльності 

педагогічного корпусу та ін. 

У США розроблення стандартів вищої освіти розпо-

чато у 1946 році. 48 із 50 американських штатів підтри-

мують рух за стандартизацію в освіті, де стандарти під-

готовки вчителів і навчання учнів є узгодженими [1]. 

Структура професійних педагогічних стандартів є три-

компонентною: стандарти акредитації програм підгото-

У статті розглянуто сучасну систему іншомовної педагогічної освіти в США у структурно-
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критеріїв, а саме заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку вчителів-філологів, рівні й ступені 

вищої освіти, галузі знань і спеціальності, освітні програми, стандарти, якість освітньої діяльності та 
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вки вчителів, стандарти ліцензування в штатах (для по-

чаткуючих учителів), стандарти сертифікації і визнання 

досягнень педагогічних працівників (для вчителів зі 

стажем від трьох років і більше). 

Стандарти акредитації програм підготовки вчителів 

ІМ формуються і затверджуються незалежними профе-

сійними організаціями: стандарти фахової підготовки 

вчителів ІМ, а також сфери іншомовної освіти розроб-

ляються Американською радою з викладання іноземних 

мов (ACTFL), Національною радою з акредитації педа-

гогічної освіти (NCATE). Стандарти професійного роз-

витку початкуючих учителів, ліцензування вчителів зі 

стажем 1−3 роки формуються і реалізовуються Міжшта-

тним консорціумом підтримки та оцінки молодих учителів 

(INTASC). Моніторинг професійного розвитку вчителів 

ІМ здійснюється Національним комітетом професійних 

педагогічних стандартів (NBPTS). В основу стандартів 

покладено визначення компетентностей, якими повинен 

володіти вчитель-філолог на кожному кар‟єрному етапі. 

Наразі стандарти розробляються спільними діями науко-

вців, практикуючих педагогів і виносяться на суспільне 

обговорення, цим самим здобувши визнання і прихиль-

ність професійної спільноти. 

У США якість освітньої діяльності та освітніх послуг 

визначається на підставі акредитації, що встановлюється 

незалежними професійними агенціями: Радою з акреди-

тації підготовки педагогів (the Council for the Accreditation 

of Education Preparation ACTFL/CAEP), Радою з акре-

дитації педагогічної освіти (Teacher Education Accreditation 

Council TEAC), Радою з акредитації вищої освіти (Council 

for Higher Education Accreditation CHEA). Остання увій-

шла до складу CAEP у 2014 році. Основною метою 

акредитації є забезпечення належної якості вищої освіти. 

Її сновними функціями є: 1) оцінювання якості освітніх 

програм ЗВО; 2) створення культури сталого вдоскона-

лення якості наукової та освітньої діяльності ЗВО, зрос-

тання стандартів якості; 3) залучення до процедури 

оцінювання співробітників ЗВО (професорсько-викла-

дацького складу, адміністрації та ін..); 4) установлення 

критеріїв професійної сертифікації і ліцензування та 

оптимізація курсів, які здійснюють відповідну підго-

товку [2]. 

Заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку 

вчителів-філологів у США, представлені наступними 

типами: докторські/дослідницькі університети, магістер-

ські коледжі й університети, бакалаврські коледжі, асо-

ційовані коледжі, профільні установи вищої освіти та 

общинні коледжі [3]. За формою власності розрізняють 

державні, приватні, релігійні (комерційні, некомерційні) 

ЗВО, причому приватні комерційні установи мають кі-

лькісну перевагу. 

ЗВО з найбільшою кількістю присвоєних дипломів 

учителя ІМ станом на 2017 рік є наступні: 1) Уні-

верситет Джорджії − 9,49%; 2) Університет Південного 

Місісіпі − 9,18%; 3) Університет Аляски Енкорідж − 

7,91%; 4) Мічіганський університет − 4,75%; 5) Клів-

лендський державний університет − 4,43%; 6) Міжнаро-

дний університет Флориди − 3,8%; 7) Університет 

Ратгерс у Новому Брунсвіку − 3,8%; 8) Державний 

університет Пенсильванії − 3,48%; 9) Університет Баф-

фело − 2,22%; 10) Вашингтонський університет – кампус 

Сієтла 1,9%. Спеціалізовані коледжі: 1) Університет 

Карлоса Абізу в Маямі – 2,51%; 2) Міжнародний 

Інститут Мідлбері в Монтереї – 1,81%; 3) Коледж 

Конкордії в Муергеді – 1,02% [4]. У 69% від загальної 

кількості освітніх програм освітній процес здійснюється 

за традиційною освітньою моделлю, тоді як у 31% − за 

альтернативною. 

У США підготовка вчителів ІМ здійснюється на всіх 

рівня вищої освіти, а саме на першому − бакалаврському 

або переддипломному рівні (undergraduate level), дру-

гому – магістерському або випускному рівні (graduate 

level), третьому – освітньо-науковому або докторському 

рівні (postgraduate level). Транзитарним рівнем, що веде 

до здобуття вищої філолого-педагогічної освіти, є асис-

тент учителя (associate‟s degree). Здобувачі іншомовної 

педагогічної освіти також мають змогу одержати додат-

ковий сертифікат учителя ІМ на базі бакалаврського або 

магістерського рівня. Ступені вищої філологічної освіти 

представлені у такій прогресії: асистент або асоціат, ба-

калавр, магістр, доктор філософії, подвійний ступінь із 

поєднанням ступенів бакалавра і магістра або магістра і 

доктора філософії. 

Документи, що посвідчують право особи здійсню-

вати професійну діяльність у галузі іншомовної освіти в 

США, включають: 

1) Диплом про вищу освіту: бакалавр/магістр наук з 

викладання ІМ (Bachelor/Master of Science in Language 

Teaching); бакалавр/магістр мистецтв з викладання ІМ 

(Bachelor/Master of Arts in Language Teaching); бака-

лавр/магістр мистецтв/наук іншомовної освіти (Bache-

lor/Master of Science/Arts in Foreign Language Education); 

бакалавр/магістр мистецтв/наук у галузі викладання ні-

мецької/іспанської/французької/англійської та ін. як іно-

земної (Bachelor/Master of Science/Arts in Teaching 

German/Spanish/French/English to Speakers of Other 

Languages etc). 

2) Ліцензію або сертифікат: первинна сертифікація 

(Initial Certification), яка засвідчує право здобувача вищої 

філолого-педагогічної освіти обіймати педагогічні поса-

ди; вторинна сертифікація проводиться регулярно для 

гарантування належного компетентнісного рівня вчи-

теля ІМ та його професійного розвитку. 

У США до галузі знань «іноземні мови, літератури і 

лінгвістика», код ССР16, належать напрями: 16.01 – лін-

гвістика: 16.01 − лінгвістика, порівняльна лінгвістика, 

дослідження споріднених мов; 16.0101 – іноземні мови 

та літератури, загальне вивчення; 16.0102 – лінгвістика; 

16.0103 – переклад; 16.0104 – порівняльна література; 

16.0105 – прикладна лінгвістика. Підгрупами вище пере-

лічених спеціальностей є: іноземні мови (африканські 

мови, літератури і лінгвістика, східно-азіатські мови, 

слов‟янські, балтійські, албанські мови, германські 

мови, сучасна грецька мова, південно-азіатські, іранські, 

перські, романські мови, мови американських індіанців, 

семітські, класичні, кельтські мови, південно-східні 

азійські мови і мови Австралії/Тихого океану, тюркські, 

кавказькі, центральні азійські мови, американська мова 

жестів [5]. Спеціалізацією, за якою провадиться іншомо-

вна педагогічна освіта в американських університетах є 

«освіта вчителів ІМ» (Foreign Language Teacher Education). 

Наведемо приклади освітніх програм: підготовка вчите-
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ля іспанської/німецької/французької мови; викладання 

англійської/французької/або двох мов як другої або іно-

земної мови. Типами освітніх програм і спеціальностей, 

за якими організовано педагогічну освіту є наступні: із 

основною спеціальністю (major), із додатковою спеціа-

льністю (minor), із правом здійснювати означену профе-

сійно-педагогічну діяльність (endorsement), комбіновані 

(joint degree programs), подвійні (dual degree programs), 

подвійні основні спеціальності (double major), сертифі-

катні програми (certificate programs). 

Оцінювання є наскрізним елементом підготовки вчи-

телів ІМ в університетах США, передбачаючи вхідне, 

поточне й сумативне оцінювання навчальних досягнень 

студентів; набуття компетентності здійснювати науково-

дослідницьку діяльність; контроль за якістю навчально-

професійної діяльності супервізорами і менторами під 

час педагогічної практики. важливий елемент атестації – 

оцінювання іншомовної комунікативної компетентності, 

яка є підставою допуску до психолого-педагогічного 

компонента освітньої програми; підсумкове оцінювання, 

як доступ до педагогічного компонента програми підго-

товки вчителів ІМ; оцінювання, як підстава доступу до 

основної фази педагогічної практики (teacher internship). 

Ліцензування в ході атестації здійснюється в наступ-

них формах: а) фаховий психолого-педагогічний іспит; 

б) іспит зі спеціальності; в) педагогічне портфоліо. Здо-

бувачі вищої освіти можуть претендувати на кілька ви-

дів ліцензій, що уповноважують особу провадити про-

фесійно-педагогічну діяльність залежно від вимог штату. 

Для прикладу, у Канзасі розрізняють кілька видів 

ліцензій, а саме: однорічна ліцензія без можливості по-

новлення – видається здобувачам вищої освіти, які ще не 

склали фахового іспиту; професійна ліцензія (зі строком 

валідності до п‟яти років) видається педагогічним пра-

цівникам, які пройшли первинну атестацію/ліцензування 

і освітню програму з підготовки менторів; ліцензія про 

визнання професійної довершеності (строк валідності 

10 років) видається на підставі процедури сертифікації. 

Визначення переліку і вимоги до процедури ліцензу-

вання відбувається на штатному рівні [6]. 

У США не існує узгодженої системи вимог доступу 

абітурієнтів до закладів вищої освіти. Умови зараху-

вання визначаються на штатному рівні або ЗВО в залеж-

ності від типу управління, встановленого органами влади 

штату. Прийом на навчання для здобуття ступеня бака-

лавра здійснюється на підставі врахування середнього бала 

атестата про середню освіту, транскрипт (перелік шкіль-

них дисциплін), середній бал за вивчення ІМ, стандарти-

зоване вступне випробування, тестування після заверше-

ння школи ACT (American College Testing) або SAT (тест 

академічних здібностей), стандартизоване вступне вип-

робування для оцінювання базових знань і вмінь, фахове 

випробування з ІМ, рекомендаційні листи, есе, виклад 

особистої філософії, інтерв‟ю. Зарахування на навчання 

відбувається два або три рази на рік [7, с.5]. Прийом на 

навчання для здобуття ступеня магістра відбувається на 

основі наявності ступеня бакалавра зі спорідненої спе-

ціальності, транскрипту (перелік вивчених дисциплін), 

середнього бала успішності та рекомендаційних листів. 

У США розрізняють денну (full-time), заочну (part-

time), дистанційно-мережеву (online) та гібридну (поєд-

нує мережеву та кампусну) форми здобуття вищої 

освіти. Освітній процес організований за наступними 

формами: навчальні заняття, самостійна робота, прак-

тика та моніторинг успішності. Основними видами за-

нять є лекція, практичне і семінарське заняття, індивіду-

альна консультація з дорадником, воркшоп, індивідуальні і 

колаборативні форми роботи. Лекційними формами є 

класичні, дискусійні, аналітичні, консультаційні, презен-

таційні. Дидактичними підходами до організації освіт-

нього процесу є колаборативне навчання, інтегроване 

навчання, поєднане онлайнове і традиційне навчання 

(blended learning), кооперативне навчання, самонав-

чання, навчання в групах і парах, мікровикладання, 

кейс-метод, метод проєктів, групове викладання, симу-

ляція професійної діяльності, дослідження в дії, диску-

сійні групи, рефлексивний менторінг [8].  

Підготовка вчителів-філологів відбувається за та-

кими основними моделями як:  

1) традиційна і альтернативна;  

2) тренувальна, освітня, розвивальна;  

3) рефлексивна, техніцистична, критична; 

4) науково-дослідницька, теоретико-філософська, 

мистецько-ремісницька; 

5) паралельна, послідовна. 

У США обсяг освітньої складової для здобуття сту-

пеня бакалавра становить 120−130 кредитів тривалістю 

4 роки, магістра − 30−45 кредитів (1−2 роки), сертифіка-

тних програм − 12−30 кредитів (1 рік), доктора філосо-

фії – 60–120 кредитів (2−3 роки навчання). На підгото-

вку дисертації відводиться до 5 років. 

У США комплектування змісту освітніх програм 

здійснюється в парадигмі професійних компетентностей, 

представлених у відповідних документах стандартів, які, 

своєю чергою, визначаються концептуалізацією галузе-

вого наукового знання та практичного досвіду (wisdom 

of practice) з урахуванням соціального замовлення, пот-

реб й інтересів кандидатів на педагогічні посади, гро-

мад та ін. Структура змісту освітніх програм включає: 

а) теоретичний і практичний компонент; б) обов‟язкові 

для вивчення й елективні дисципліни; в) загальноосвітні, 

предметно-орієнтовані (лінгвістичні) і професійно-орієн-

товані (психолого-педагогічні) блоки дисциплін. На рівні 

магістратури найпоширенішими дисциплінами є методика 

викладання ІМ, лінгводидактика, наукове дослідження, 

оцінювання в іншомовній освіті, застосування інформа-

ційних технологій у навчанні ІМ, укладання курикулу-

мів і планування освітнього процесу. У доборі змісту 

освітніх програм ураховуються індивідуальні потреби й 

здібності здобувачів, особливо на другому і третьому 

рівнях вищої освіти. Відтак, студенти навчаються за 

індивідуальною освітньою траекторією. 

Практична підготовка має першорядне значення у 

системі підготовки вчителів ІМ в університетах США, в 

умовах якої відбувається консолідація теоретико-прак-

тичних основ, здобутих у ході навчання, всебічне озна-

йомлення з освітнім середовищем, шкільними умовами, 

специфікою роботи вчителя ІМ, застосування теоретич-

них знань у практиці викладання ІМ, формування світо-

глядної професійної позиції. Виділяють два основні 

етапи шкільної педагогічної практики: польова, що ґру-

нтується на спостереженні та клінічна, базована на прак-
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тиці у викладанні. Практична підготовка здійснюється у 

трьох напрямах: 1) як елемент навчальних курсів, а та-

кож мовна практика за кордоном; 2) шкільна педагогічна 

практика; 3) введення у професію або педагогічна інтер-

натура після здобуття диплома про вищу освіту. 

Практичний компонент регламентується стандартами 

підготовки вчителів ІМ. Організаційними моделями 

шкільної педагогічної практики є рефлексивна, суперві-

зорська і колаборативна. Основними дидактичними під-

ходами є спостереження, розроблення планів-конспектів 

занять, написання рефлексивних журналів, семінарські 

заняття, які супроводжують педагогічну практику, фор-

мування портфоліо, самооцінювання, читання фахової 

літератури, укладання зразка практики у викладанні 

(Teaching Work Sample), конференція (обговорення ходу 

практики за участю супервізора, ментора і практиканта), 

відеозапис власних уроків як інструмент для рефлексії і 

самооцінювання, відвідування професійних заходів, 

кейс-метод і деякі інші (на підставі вивчення 14 ком-

плектів документів). Принципами, на які спирається 

практичний компонент, є професійної релевантності, 

когерентності, колаборації, диверсифікованості, послі-

довності, неперервності, автономності. 

У США на самоосвіту виноситься 60−70% кредит-

ного обсягу освітніх програм. Забезпеченню ефективно-

сті самостійної роботи служить значна інформатизація 

освітнього процесу ЗВО, персоналізація, індивідуаліза-

ція й диференціація освітнього середовища, автоном-

ність студентів при створенні індивідуальних освітніх 

траєкторій і відповідні дидактичні підходи.  

Учасниками освітнього процесу програм підготовки 

вчителів-філологів у США є наукові, науково-педагогі-

чні і педагогічні працівники (тільки на першому і дру-

гому курсах бакалаврату), студенти і ментори, які беруть 

участь у шкільній педагогічній практиці та інші фахівці 

галузі іншомовної освіти.  

Модернізація сфери іншомовної педагогічної освіти 

США відбувається шляхом регламентування вимог до 

компетентнісного рівня педагогічного корпусу в освітніх 

стандартах, запровадження системи підзвітних заходів, 

ліцензування й сертифікації педагогічних працівників, 

імплементування процедур оцінювання ефективності 

професійно-педагогічної діяльності, вдосконалення осві-

тніх програм фахової підготовки і розвитку вчителів ІМ, 

забезпечення кваліфікованого супроводу початкуючих 

педагогів на етапі входження у професію та ін. 

Висновки. Особливості функціонування іншомовної 

педагогічної освіти США зумовлюються об‟єктивними 

потребами американського суспільства, прогресом нау-

кової думки, державною освітньою й мовною політи-

кою, а також загальносвітовими глобалізаційними про-

цесами. Структура системи іншомовної педагогічної 

освіти утворена підпорядкованою, взаємозв‟язаною ме-

режею закладів освіти (університети, коледжі, наукові 

центри, центри професійного розвитку і т. і.), профіль-

них галузевих організацій, дорадчих органів, управлін-

ських органів, органів акредитації, які покликані забез-

печувати повноцінне функціонування системи підготовки 

вчителів-лінгвістів. Виявлено сучасні тенденції функці-

онування системи іншомовної педагогічної освіти у 

США (стандартизація сфер іншомовної і педагогічної 

освіти, компетентнісно-базована парадигма педагогічної 

освіти, орієнтація на забезпечення якості освітніх пос-

луг, професійно-педагогічної діяльності і т. і., імплемен-

тація системи звітності у педагогічній освіті і вимог до 

компетентності вчителів ІМ, диверсифікованість форм 

здобуття вищої освіти й освітніх програм, персоналізація. 
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Постановка проблеми. Протягом багатьох століть 

наш багатостраждальний народ бореться за свою куль-

туру, за свою незалежність, за своє право бути народом, 

який має власну мову, власну територію мешкання, 

власний історико-культурний досвід, національний ха-

рактер і ментальність. Безперечним є той факт, що на 

переломних етапах історії загострюється самосвідомість 

народу, зростає інтерес до своїх витоків, свого коріння, 

своєї культури – всього того, що характеризує його са-

мобутність. Підвищення інтересу до власного націо-

нально-культурного «Ми» спостерігається насамперед у 

тих країнах, які стали незалежними в недалекому мину-

лому, або ж виборюють свій суверенітет сьогодні [1]. 

Проблема патріотичного виховання в загальному 

контексті соціального неспокою в Україні сьогодні є 

однією з найгостріших. Виховання громадянина-патріота, 

відданого своїй Батьківщині, відповідального, – є запо-

рукою гарантованого мирного і щасливого майбутнього 

для всього українського суспільства.  

Зміст патріотичного виховання конкретизовано в На-

ціональній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ 

столітті, Стратегії національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016–2020 роки в умовах розвитку 

української державності [7]. 

Наш час кардинально відрізняється від минулого, 

тому що зараз переважають інші цінності, ідеали, пра-

вила життя в суспільстві. Змінилось і ставлення людей 

до Батьківщини. На жаль, зміни полягають у тому, що 

для сучасної молоді знівельовано значення патріотизму, 

як однієї з цінностей нашого народу. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризу-

ється недостатніми знаннями дітей про історію країни, 

міста, про національні традиції та особливості життя 

свого народу. Неможливо любити і пишатися тим, про 

що нічого не знаєш. Саме тому патріотичне виховання 

сьогодні має бути стрижнем усієї навчально-виховної 

роботи, оскільки необхідно виховати особистість, яка 

має почуття гордості за свою країну, сумлінно виконує 

громадські обов‟язки, усвідомлює соціальні проблеми 

країни та українського народу, любить рідних і близьких 

людей.  

Почуття патріотизму починає складатися вже в до-

шкільному віці, коли діти пізнають навколишню дійс-

ність, набувають знань і практичного досвіду. Яскраві 

емоційні враження, позитиві приклади поведінки збага-

чують емоційну сферу особистості, залишають слід у 

свідомості дитини на все життя.  

Патріотичне виховання на сучасному етапі має бути 

спрямоване, насамперед, на формування патріотичних 

почуттів – любові та поваги, перш за все, до матері, своєї 

сім‟ї, дитячого садочка, міста, країни, на прилучення до 

національної культури свого краю. Виховання високих 

патріотичних почуттів вимагає цілеспрямованої послі-

довної роботи в закладі дошкільної освіти. 

Мета статті – розкрити зміст роботи закладів дошкі-

льної освіти з виховання почуття патріотизму в дітей 

дошкільного віку в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Серед класиків педа-

гогічної науки до цієї проблеми звертались Я. Комен-

ський, Г. Сковорода, К. Ушинський, А. Дістервег, 

С. Русова, Я. Корчак, А. Макаренко, В. Сухомлинський 

та інші. У своїх працях видатні педагоги висвітлювали 

актуальні для свого часу проблеми розвитку патріотич-

них почуттів як складової частини національної системи 

виховання, висували ідею виховання «свідомого» гро-

мадянина, патріота своєї країни. 

Теоретичні та практичні напрацювання питань патрі-

отичного виховання дітей дошкільного віку знайшли 

відображення у працях О. Сухомлинської, І. Беха, 

О. Вишневського, Н. Гавриш, Г. Гончарука, Ю. Завалев-

ського, О. Захаренка, О. Каплуновської, О. Костянтинової, 

К. Крутій, В. Кузя, Л. Кузьмук, О. Лещенко, М. Стель-

маховича, Н. Майбороди, А. Ситченка, Т. Степанової, 

К. Чорної, П. Щербаня. У працях зазначених авторів 

наголошується, що патріотизм є однією з найважли-

віших рис кожного дорослого громадянина. Сучасні на-

уковці А. Богуш, Л. Калуська, О. Красовська, М. Кривоніс, 

В. Цимбалюк доводять, що вже в дошкільному віці в 

результаті систематичної роботи в дитини формуються 

елементи усвідомлення громадянства, культурно-ціннісні і 

морально-патріотичні основи особистості.  

Н. Гавриш, К. Крутій визначають патріотизм як одне 

з найглибших почуттів, гордість за матеріальні й духовні 

досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання 

зберігати її характерні особливості, культурні надбання. 

Готовність захищати інтереси свого народу [1, с.2]. 

З психологічної точки зору, на думку І. Беха, 

О. Киричука, Н. Михальченко, «особистісна цінність 

У статті окреслено проблематику патріотичного виховання підростаючого покоління в сучасних 

умовах розвитку державності України та в сучасних закладах дошкільної освіти. Охарактеризовано 

напрями та форми виховання почуття патріотизму у дошкільників. Розкрито суть та необхідність 

проведення занять, виховних заходів з метою виховання почуття патріотизму. Обгрунтовано вагомість 

застосування відеозанять та активної діяльності. 
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почуття патріотизму генерується стійким переживанням 

любові людини як до найближчого, так і до віддаленого 

середовища, в якому вона перебуває і яке є для неї зна-

чущим» [2, с.4]. 

На думку О. Каплуновської, початковим етапом у 

формуванні патріотичних почуттів є накопичення дітьми 

соціального досвіду життя в найближчому оточенні 

(сім‟ї, вулиці, місті, селі), прилучення до його культури, 

родинних традицій. Тож, любов до Вітчизни в наймоло-

дших вихованців починається з любові до родини і рід-

ного дому [3, c.8].  

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку заро-

джуються на їхньому інтересі до найближчого оточення – 

сім‟ї, батьківського дому, рідного міста, яке вони бачать 

щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов‟язаним 

з ними.  

Проте приклад дорослих має важливе значення для 

виховання патріотичних почуттів у дошкільників, оскі-

льки вони набагато раніше переймають певне емоційно-

позитивне ставлення, а засвоюють знання вже пізніше. 

За словами О. Каплуновської, «аби допомогти дітям 

трансформувати зовнішнє у внутрішнє, засвоїти патріо-

тичні ідеї як частину власного світогляду… дорослі самі 

повинні мати щирі патріотичні почуття» [3, c.8]. 

Сучасна система дошкільного виховання визначила 

головне завдання освіти: національно-патріотичне вихо-

вання дітей дошкільного віку засобами народознавства. 

Використання народознавчого матеріалу потрібне в різ-

них сферах життя дитини. Завдяки народознавству ма-

люки глибше відчувають, що знання про свій народ – це 

пізнання себе самого. Державним стандартом дошкіль-

ної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти, який 

реалізується програмами та навчально-методичним за-

безпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і 

науки України. Його мета – забезпечення життєвої ком-

петентності дитини, до змісту якої входить і поняття 

«бути громадянином своєї країни, патріотом свого 

народу» 

На сьогоднішній день основними напрямами патріо-

тичного виховання дітей дошкільного віку є: 

– формування уявлень про родину, близьке оточення; 

краєзнавство; 

– ознайомлення з явищами суспільного життя; 

– формування знань про історію країни, національні 

символи; 

– ознайомлення з традиціями і культурою свого на-

роду, святами; формування знань про людство. 

Виховання почуття патріотизму не повинно бути по-

верховим, показним, декларативним. Воно вимагає гли-

бокого емоційного переживання, усвідомлення, прийн-

яття його дитиною як найвищої цінності, засвоєння 

патріотичних ідей як частини власного світогляду. 

Дошкільний вік – найсприятливіший період вихо-

вання любові до малої Батьківщини, виховання патріо-

тичних почуттів, які дозволяють дитині вирости справ-

жнім громадянином своєї країни, патріотом, який цінує і 

береже історичну та культурну спадщину українського 

народу. Старший дошкільний вік є сприятливий для сис-

тематичного патріотичного виховання. Вважаємо, що 

патріотичне виховання старших дошкільників у закладі 

дошкільної освіти ефективно здійснюється комплексно 

на спеціально організованих заняттях, пронизувати всі 

види діяльності дітей, а також у повсякденному житті. 

Щоб сформувати в дошкільників активну громадян-

ську позицію, шанобливе ставлення до історичної та 

культурної спадщини рідного міста, держави, прагнення 

примножувати її багатства, необхідна цілеспрямована та 

систематична робота, яка реалізується в трьох напрямах: 

робота з дітьми, з батьками, методичний супровід. Усі ці 

напрями пов‟язані між собою. 

Шляхи виховання патріотичних почуттів дошкільни-

ків у сучасних умовах мають проходити через збага-

чення їхнього світогляду певними знаннями, накопи-

чення соціального досвіду життя у найближчому оточенні, 

формування уявлення про суспільні явища і події, залу-

чення до української культури, родинних традицій, ви-

ховання любові до Батьківщини і рідного дому.  

У закладах дошкільної освіти для виховання почуття 

патріотизму вихователі використовують різні форми 

роботи з дітьми, у проведенні яких активно беруть 

участь батьки. Добір форм виховання забезпечує: 

– прилучення дошкільників до культурної спадщини, 

усної народної творчості; 

– знайомство з сім‟єю, історією сім‟ї, родоводом, 

сімейними традиціями, з дошкільним закладом, райо-

ном, містом, його історією, видатними громадянами 

минулого і сучасності, культурними пам‟ятками; 

– проведення цільових спостережень за станом 

об‟єктів у різні пори року, організація сезонної трудової 

діяльності; 

– організацію творчої продуктивної, ігрової діяль-

ності дітей. 

Серед форм патріотичного виховання дітей дошкіль-

ного віку М. Кривоніс та О. Дроботій визначають: 

– тематичні свята: «День прапора», «День Незалеж-

ності», «День міста»; 

– спортивно-патріотичні ігри-змагання; 

– екскурсії околицями міста «Мій район», «Моя ву-

лиця»; 

– відвідування пам‟ятних місць; 

– оформлення народознавчих міні-музеїв у групах; 

– виставка малюнків дітей і батьків «Моя рідна 

Україна!»; 

– ігровий практикум за участю батьків; 

– ділова гра для педагогів «Сторінками історії 

України»; 

– педагогічна конференція для педагогів та батьків 

«Патріотичне виховання»; 

– читання художньої літератури відповідної тематики; 

– зустрічі з учасниками бойових дій [6, с.12]. 

Процес пізнання малої Батьківщини реалізується в 

предметно-наочній, активній формі, коли дитина безпо-

середньо вступає в контакт з оточуючим світом. Батьки 

можуть надати неоціненну допомогу у знайомстві з 

рідним краєм, наприклад, під час прогулянок та екс-

курсій за маршрутами, запропонованими вихователями. 

Можна спільно з дітьми провести дослідницьку краєзна-

вчу діяльність з подальшою презентацією її результатів, 

важливо також надати фотографії, відеоматеріали для 

демонстрації на тематичних виставках.  

Сьогодні в закладах дошкільної освіти існують музеї, 

присвячені предметам українського побуту, українським 
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іграшкам, українському живопису і виробам. Проводя-

ться заняття, виховні заходи, на яких діти розповідають 

про військові подвиги своїх родичів, читають вірші, 

присвячені Україні. Також відзначаються національні 

свята, такі як: Різдво, Великдень і Масляна. Все це до-

помагає дітям побачити і почати розуміти культуру 

України, її історію, відчути гордість за свій народ і свою 

країну. Факти життя країни, з якими ознайомлюють ді-

тей, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм 

дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ. 

Спільної участі з дітьми у громадських справах.  

На жаль, для формування в дітей уявлень про 

Україну, її різноманітну природу та культуру зазначених 

форм роботи недостатньо. В умовах сьогодення вихова-

телі часто стикаються з тим, що традиційні форми робо-

ти не завжди дають очікуваного виховного ефекту, тому 

вони змушені запроваджувати в освітній процес нові 

форми реалізації національно-патріотичного виховання 

дітей.  

У роботі з дошкільниками можна проводити відеоза-

няття (перегляд телевізійних пізнавальних програм, 

професійних та любительських зйомок, які відбивають 

природні ландшафти, культуру, побут і традиції україн-

ців); віртуальні екскурсії за допомогою інтерактивної 

презентації. Також це можуть бути комбіновані, компле-

ксні заняття (наприклад, «Народознавство + аплікація», 

«Дитина у довкіллі + малювання»); використовують 

читання та обговорення творів художньої літератури 

(оповідань, казок, легенд, віршів). Форма проведення 

занять повинна бути ігровою. 

Дітей потрібно якомога раніше залучати до історії рі-

дної країни, міста. Така необхідність продиктована ду-

ховно-моральними проблемами в нашому суспільстві. 

Чим більше дошкільники будуть знати про рідний край, 

тим більше будуть його любити. У зв‟язку з цим у за-

кладі дошкільної освіти пропонується організовувати 

заняття-навчання екскурсоводів, на яких діти опанову-

ють мистецтво описової розповіді, проводяться екскурсії 

по експозиціях міні-музеїв, презентації дитячих робіт, 

оформлення ігрових приміщень. Вихователі можуть 

організувати виходи в музеї свого міста.  

Нетрадиційними формами організації роботи з патрі-

отичного виховання дітей дошкільного віку є спільна 

пошукова діяльність дошкільників, батьків і виховате-

лів. Педагоги збирають матеріали з газет, журналів і 

створити альбом «Цікавинки»; організувати випуск ди-

тячої газети, що містить інформацію про життя дитячого 

освітнього закладу з різних тем. Зустрічі з цікавими 

людьми, миколаївськими художниками, людьми різних 

професій розширюють уявлення дітей про сучасний світ. 

Дошкільникам пропонується перегляд коротких доку-

ментальних фільмів: «Маленьке місто, але історія – ве-

лика», «Природа рідного краю», «Мої домашні улюбле-

нці». Виховуючи любов до рідного міста, педагоги 

формують у дітей розуміння того, що воно – частинка 

Батьківщини, оскільки у всіх містах, великих і малих, є 

багато спільного.  

З метою формування інтересу до людей різних про-

фесій, виховання шанобливого ставлення до них, пропо-

нуємо провести екскурсії до школи, на пошту, в магазин, 

поліклініку, аптеку, бібліотеку. Такі екскурсії допома-

гають дітям познайомитися з функціями і роботою різ-

них закладів та організацій, формують у дошкільників 

уявлення про різні потреби людей, про те, хто і як 

піклується про мешканців міста. Важливо відзначити, 

що вся робота ефективна лише за умови активної 

взаємодії дітей з дорослими (вихователями та батьками). 

У закладах дошкільної освіти виховання патріотич-

них почуттів у дітей здійснюється під час різноманітної 

активної діяльності дітей. Для цього використовуються 

різні форми роботи, як-от:  

– бесіди з використанням творчих та індивідуальних 

завдань, актуалізації досвіду дітей; 

– систематичні екскурсії по відомих місцях рідного 

краю, відвідування музеїв, виставкових залів (реальна 

екскурсія або віртуальна – за допомогою інтерактивної 

презентації); 

– організоване спостереження за навколишньою дій-

сністю, поєднане з читанням художніх творів, слуханням 

музики, розгляданням картин, малюванням, милуванням 

рідною природою; 

– трудова діяльність дітей – участь у благоустрої до-

вкілля та заходах з охорони природи; 

– відзначення державних та народних свят, 

пам‟ятних дат; 

– використання українського фольклору в діяльності 

дітей; 

– образотворча діяльність – ознайомлення малят з 

народним декоративно-вжитковим мистецтвом, побу-

том, одягом; 

– участь у благодійних проектах («Допоможи вете-

рану», «Допоможи захиснику України»). 

Зазначені форми роботи сприяють формуванню ша-

нобливих стосунків сім‟ї та вихователів, прояву розу-

міння, терпимості і тактовності у вихованні патріотичних 

почуттів у дітей, дозволяють батькам ближче познайо-

митися з виховним та розвивальним середовищем зак-

ладу дошкільної освіти і групи, з системою роботи вихо-

вателя. Використання різноманітних форм патріотичного 

виховання дошкільників, спільні зусилля вихователів і 

членів сім‟ї забезпечують інтеграцію патріотичного 

виховання у всі види дитячої діяльності. 

Оскільки основи патріотизму закладаються в сім‟ї, 

тому до освітнього процесу вихователі активно залуча-

ють батьків вихованців. В інформаційних куточках для 

батьків, на сайті закладу дошкільної освіти бажано що-

місяця виставляти тематичну інформацію; залучати ба-

тьків до випуску газети «Новини з усіх куточків Укра-

їни». На сайті закладу дошкільної освіти пропонуємо 

розміщувати інтерактивну вікторину для батьків та дітей 

на знання народних традицій, дитячих художніх торів, 

мистецтва України, діяльності видатних українських діячів.  

Завданням закладів дошкільної освіти є залучення 

батьків вихованців до активної участі в освітньому про-

цесі, долучення до організації та проведення виховних 

дитячих соціально значущих заходів. Батьки не повинні 

бути лише гостями на виховних заходах, спостерігачами 

за успіхами своїх дітей, вони мають безпосередньо 

впливати на формування дітей власним досвідом та при-

кладом. 

На жаль, патріотизм не передається у спадок і йому 

неможливо навчити. Його можна тільки сформувати, 
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прищепити і розвинути. І починати робити це потрібно з 

самого раннього віку. 

Висновки. Таким чином, є необхідність і важливість 

виховання почуття патріотизму, любові до рідного міста 

в дітей дошкільного віку. Виховання патріотичних по-

чуттів у дітей дошкільного віку буде більш ефективним, 

якщо його формування здійснювати в закладах дошкіль-

ної освіти не тільки через розповіді і вірші, а включати 

дітей в активну практичну діяльність (наприклад: орга-

нізовувати тематичні свята і розваги). Для ефективного 

виховання патріотичних почуттів у дітей використову-

ють різні форми і методи роботи з дітьми, їхніми бать-

ками. Серед методів і форм патріотичного виховання 

пріоритетна роль належить активним методам, що ґрун-

туються на взаємодії, спрямовані на самостійний пошук 

істини і сприяють формуванню критичного мислення, 

ініціативи і творчості. У наш час виховання патріотич-

них почуттів стає основою розробки теорії і практики 

виховної взаємодії дорослих і дітей, створення єдиного 

інтегрованого соціокультурного простору закладу до-

шкільної освіти і сім‟ї. Систематична і цілеспрямована, 

скоординована робота з дошкільниками та їхніми бать-

ками, побудована на щирому патріотизмі самих педаго-

гів, здатна забезпечити формування вищих моральних 

почуттів, до яких належить почуття патріотизму.  
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EDUCATION OF FEELING OF PATRIOTISM IN PRESCHOOL CHILDREN IN MODERN PRESCHOOL 

EDUCATION INSTITUTIONS 

The article outlines the problems of patriotic education of the younger generation in the modern conditions of development 

of the statehood of Ukraine and in modern preschool institutions. The directions and forms of education of patriotism in 

preschoolers are characterized. The essence and necessity of conducting classes, educational activities in order to cultivate a 

sense of patriotism are revealed. The importance of the use of deductions and active activities is substantiated. 
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Постановка проблеми. Важливого значення у 

методичній підготовці майбутнього вчителя трудового 
навчання та технологій набуває навчально-методичне 
забезпечення, що, у свою чергу, обумовлює необхідність 
вдосконалення системи навчально-методичного забезпе-

чення методичної підготовки майбутніх учителів трудо-
вого навчання та технологій. Окремі аспекти зазначеної 
проблеми розкриваються в наукових працях і дослі-

дженнях І. Андрощук, Г. Данилової, О. Жорнової, 
О. Жорнової, В. Радкевич та інших. Зокрема. О. Жор-
нова та О. Жорнова [4, с.30] вважають, що науково-
методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів, 

має відтворювати логіку формування готовності майбу-
тніх педагогів та її змістове наповнення до професійно-
педагогічної діяльності, і разом з іншими компонентами 

освітнього процесу утворювати науково-теоретичну й 
концептуальну єдність професійної підготовки вчителя. 

Г. Данилова [1], зазначає, що суть науково-методич-

ного забезпечення як педагогічної категорії, полягає в 
забезпеченні професійної педагогічної взаємодії суб‟є-
ктів освітньої діяльності, умовами якої є добровільність і 
партнерство, визначальними ознаками – особистісний і 

професійний розвиток педагогів, а результатом – нова 
якість професійної діяльності учителів, що виявляється у 
професійній компетентності. 

У своєму дослідженні В. Радкевич вказує, що «нав-
чально-методичне забезпечення є оптимальною систе-
мою навчально-планової документації, навчальної і ме-

тодичної літератури, дидактичних і технічних засобів на-
вчання, засобів діагностування та контролю навчальних 
досягнень учнів, що забезпечує якість професійної підго-
товки та надає їй фахового й особистісного спрямування, 

сприяє інтенсифікації самостійної роботи учнів» [3, с.315]. 
Цієї думку також дотримується і І. Андрощук [6]. 

На жаль, у наукових дослідженнях ще не достатньо 

повно висвітлено питання навчально-методичного за-
безпечення саме методичної підготовки майбутніх учи-
телів трудового навчання та технологій. 

Мета статті – охарактеризувати види і структуру 

навчально-методичного забезпечення методичної підго-
товки майбутніх учителів трудового навчання та техно-
логій як чинника підвищення якості фахової підготовки 

майбутнього педагога. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень про-

блеми науково-методичного забезпечення підготовки майбу-

тніх педагогів (І. Андрощук, Г. Данілової, О. Жорнової, 
О. Жорнової, В. Радкевич та інших) надав можливість 
визначити, що науково-методичне забезпечення методич-
ної підготовки має відповідати певним вимогам, серед яких:  

– врахування динаміки розвитку суб‟єктів освітнього 
процесу;  

– наявність потенціалу інструментального характеру;  
– індивідуалізація та гнучкість;  
– використання діагностичних і корекційних засобів;  

– урахування динаміки формування і розвитку мето-
дичної компетентності майбутнього вчителя трудового 
навчання та технологій. 

Навчально-методичне забезпечення методичної під-

готовки майбутніх учителів трудового навчання та тех-
нологій розглядається нами як сукупність нормативних 
документів, матеріалів наукового, навчального, методи-

чного характеру, що якісно описують зміст підготовки, 
визначають її структуру й результат та визначають осо-
бливості перебігу освітнього процесу із врахуванням 

сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти. 
У відповідності із нормативними документами щодо 

організації навчального процесу у закладах вищої освіти, 
до навчально-методичного забезпечення належить: 

Метою статті є характеристика видів і структури навчально-методичного забезпечення 

методичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій як чинника підвищення 

якості фахової підготовки майбутнього педагога. В статті навчально-методичне забезпечення 

методичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій розглядається як 

сукупність нормативних документів, матеріалів наукового, навчального, методичного характеру, що 

якісно описують зміст підготовки, визначають її структуру й результат та визначають особливості 

перебігу освітнього процесу із врахуванням сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти. У 

відповідності із цим дається характеристика таким складовим навчально-методичного забезпечення, як 

навчальна програма, навчально-методичний комплекс, навчальний посібник. Методологічними та 

теоретичними основами дослідження є праці науковців, які досліджують проблеми підготовки 

майбутніх вчителів у вищих педагогічних закладах освіти. Обґрунтованість отриманих результатів 

забезпечується використанням загальнонаукових і специфічних методів: теоретичного узагальнення, 

абстракції, діалектичного аналізу, систематизації і порівняння, системного підходу. 

Ключові слова: вчитель трудового навчання та технологій, методична компетентність, методична 

підготовка, навчально-методичне забезпечення, навчально-методичний комплекс, навчальна програма, 

навчальний посібник, схема-конспект. 
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– навчально-методичний комплекс спеціальності 
(стандарт вищої освіти зі спеціальності; освітня (освіт-
ньо-професійна) програма підготовки фахівця відповідного 
рівня; структурно-логічна схема формування професійної 
компетентності фахівця; навчальний план; робочий нав-
чальний план; інформаційний пакет спеціальності (ката-
лог курсу); наскрізна програма практичної підготовки; 
програма підсумкової атестації на відповідному рівні 
вищої освіти, тематика кваліфікаційних робіт (дипломних 
проектів, робіт); методичні вказівки до виконання ква-
ліфікаційних робіт; 

1. навчально-методичний комплекс дисципліни (нав-
чальна та робоча програми навчальної дисципліни, їх 
опис; підручники та навчальні посібники, конспекти 
лекцій, електронні освітні ресурси, тощо; електронний 
навчально-методичний комплекс дисципліни; методичні 
рекомендації для проведення лабораторних, практичних 
чи семінарських занять; тематика курсових проектів 
(робіт) та методичні рекомендації до їх виконання; засо-
би контролю знань із навчальної дисципліни; методичні 
рекомендації з організації самостійної роботи студентів; 
тематика і зміст індивідуальних завдань тощо. [8, c.299]. 

Аналіз стану навчально-методичного забезпечення 
підготовки майбутніх учителів трудового навчання та 
технологій дозволив визначити: 

2. відсутність єдиного діючого стандарту підготовки 
за спеціальністю 014.10 «Середня освіта. Трудове нав-
чання та технології»; 

3. автономність закладів вищої освіти призвела до 
того, що кожний з них здійснює діяльність щодо розро-
бки власних освітньо-професійних програм підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання та технологій; 

4. брак підручників, навчальних посібників, практи-
кумів із професійно орієнтованих дисциплін, засобів 
діагностики результатів навчання, у яких би була пред-
ставлена компонента міждисциплінарності, наскрізності 
і концентричності методичної підготовки. 

Спираючись на особистісно розвивальну та компете-
нтнісну парадигму освіти, враховуючи стан розроблено-
сті навчально-методичного забезпечення для підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання та технологій і 
необхідність представлення в ньому компоненти міжди-
сциплінарності, наскрізності і концентричності методич-
ної підготовки, нами було зроблена спроба розробки систе-

ми навчально-методичного забезпечення, яка спиралась 
на наступні документи навчально-методичного характеру: 

1. освітньо-професійну програму підготовки здобу-
вачів І рівня вищої освіти (бакалаврський рівень) за спе-
ціальністю 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та 
технології»; 

2.навчальні плани підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 014.10 «Середня освіта. Трудове 
навчання та технології» за першим та другим рівнями 
вищої освіти; 

Система навчально-методичного забезпечення роз-
роблялася відповідно до методології і дидактичних 
принципів, сформульованих у авторській концепції ме-
тодичної підготовки майбутніх учителів трудового нав-
чання, що сприяє якісному відбору навчального матері-
алу і логічній побудові освітнього процесу та забезпечує 
високий рівень методичної підготовки майбутніх фахів-
ців освітньої галузі «Технології». 

У відповідності до обґрунтованого нами принципу 
наскрізності і концентричності методичної підготовки 

система навчально-методичного забезпечення методич-
ної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання 
та технологій, в якій відображене конкретне змістовне 
наповнення його фахової підготовки, складається з нав-
чально-методичних комплексів дисциплін: 

1. «Педагогіка», що містить навчальну і робочу про-
грами дисципліни та її опис; конспекти лекцій; елект-
ронний навчально-методичний комплекс дисципліни, 
розміщений в Мооdlе та Е-методичному кабінеті; навча-
льний посібник «Педагогіка в схемах, таблицях, комен-
тарях»; методичні рекомендації до виконання самостій-
ної роботи студентів; засоби контролю (кейси, тести для 
поточного та підсумкового контролю, запитання для 
самоконтролю та підготовки до іспиту, екзаменаційні 
білети, завдання на комплексну контрольну роботу); 
засоби візуалізації навчальної інформації (мультимедій-
ні презентації, схеми-конспекти лекцій, опорні схеми); 

2. «Історія педагогіки», що містить навчальну і робо-
чу програми дисципліни та її опис; конспекти лекцій; 
електронний навчально-методичний комплекс дисцип-
ліни, розміщений в Мооdlе, Е-методичному кабінеті; 
навчальний посібник «Історія педагогіки в схемах, таб-
лицях. ілюстраціях», методичні рекомендації до вико-
нання самостійної роботи студентів; засоби контролю 
(тести для поточного та підсумкового контролю, запи-
тання для самоконтролю та підготовки до заліку, тестові 
завдання підсумкової контрольної роботи; завдання 
комплексної контрольної роботи); засоби візуалізації 
навчальної інформації (мультимедійні презентації, 
схеми-конспекти лекцій, опорні схеми); 

3. «Теорія і методика виховної роботи», що містить 
навчальну і робочу програми дисципліни та її опис; нав-
чальний посібник «Методика виховної роботи в понят-
тях, схемах, таблицях, коментарях»; конспекти лекцій; 
електронний навчально-методичний комплекс дисцип-
ліни, розміщений в середовищі Мооdlе та Е-методич-
ному кабінеті, методичні рекомендації до виконання 
самостійної роботи студентів; засоби контролю (тести 
для поточного та підсумкового контролю, запитання для 
самоконтролю та підготовки до заліку, тестові завдання 
підсумкової контрольної роботи; завдання комплексної 
контрольної роботи); засоби візуалізації навчальної ін-
формації (мультимедійні презентації, схеми-конспекти, 
опорні схеми); методичні розробки виховних заходів; 

1. «Теорія і методика трудового навчання», що міс-
тить навчальну і робочу програми дисципліни та її опис; 
навчальний посібник «Теорія і методика трудового нав-
чання та технології в поняттях, схемах, таблицях, ілюст-
раціях»; конспекти лекцій; електронний навчально-
методичний комплекс дисципліни, розміщений середовищі 
Мооdlе та Е-методичному кабінеті; тематику самостійної 
роботи студентів; засоби контролю (тести для поточного 
та підсумкового контролю, запитання для самоконтролю); 
засоби візуалізації навчальної інформації (мультимедійні 
презентації, схеми-конспект, опорні схеми); інструкційні 
та технологічні картки; портфоліо засобів навчання і 
контролю з варіативних модулів програми трудового 
навчання; розгорнуті конспекти уроків з трудового нав-
чання, проекти на виготовлення виробів; 

2. Авторський курс «Сучасні педагогічні технології в 
методичній підготовці майбутнього вчителя трудового 
навчання та технологій», де міститься робоча програма 
дисципліни та її опис; конспекти лекцій; електронний 
навчально-методичний комплекс дисципліни, розміще-
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ний в Мооdle та Е-методичному кабінеті; методичні ре-
комендації до проведення практичних занять та самос-
тійної роботи студентів; засоби контролю (кейси, тести 
для поточного й підсумкового контролю, запитання для 
самоконтролю та підготовки до заліку); засоби візуалі-
зації навчальної інформації (мультимедійні презентації, 
схеми-конспекти, опорні схеми). 

Важливою складовою навчально-методичного ком-
плексу є навчальна і робоча програми, що розробляється 
для кожної дисципліни та має забезпечувати ефективну 
взаємодію учасників освітнього процесу. 

У Енциклопедії освіти зазначено, що «навчальна 
програма нормативної дисципліни є складовою держав-
ного стандарту вищої освіти, що визначає місце кожної 
дисципліни в системі підготовки фахівців, мету її вив-
чення, зміст навчального матеріалу, основні форми ор-
ганізації навчання та методи контролю» [2, с.536]. У 
навчальній програмі здійснюється конкретизація цілей 
підготовки фахівців, визначається зміст та структура 
конкретної навчальної дисципліни навчального плану та 
її взаємозв‟язки з іншими дисциплінами. 

Здійснюючи діяльність з розробки навчальних і ро-
бочих програм, ми керувалися принципами науковості, 
систематичності, наступності, зв‟язку теорії з практи-
кою, концентиричності та наскрізності методичної під-
готовки. Нами було розроблено програми навчальних 
дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія і 
методика виховної роботи», «Сучасні педагогічні техно-
логії у методичній підготовці майбутнього вчителя тру-
дового навчання та технологій».  

Навчальна програми містять наступні розділи: вступ; 
мета і завдання дисципліни, основні компетентності і 
результати навчання згідно з вимогами освітньої (освіт-
ньо-професійної) програми; інформаційний обсяг дис-
ципліни з розподілом за змістовними модулями; реко-
мендована література (базова та допоміжна); інформаційні 
ресурси; методи навчання; форма підсумкового контро-
лю успішності навчання; система оцінювання. 

Робоча програми містять наступні розділи: опис нав-
чальної дисципліни; мета і завдання дисципліни; основні 
результати навчання і компетентності згідно з вимогами 
освітньої (освітньо-професійної) програми; програму 
навчальної дисципліни з розподілом на модулі; струк-
туру навчальної дисципліни; теми лекційних, практич-
них (лабораторних) занять та самостійної роботи студе-
нтів; теми і зміст індивідуального завдання; методи 
навчання; засоби оцінювання; розподіл балів, які отри-
мують студенти; рекомендована література (базова та 
допоміжна); інформаційні ресурси. 

Відповідно до кожної з розроблених нами навчаль-
них програм, зазначених навчально-методичних компле-
ксів, розроблено конспекти лекційних занять, методичні 
рекомендації до проведення практичних (лабораторних 
робіт) і самостійної роботи студентів, засоби контролю й 
унаочнення, що також представлені в електронному на-
вчально-методичному комплексі відповідних дисциплін, 
розміщеному в Moodle та Е-методичному кабінеті. Вони 
є важливими компонентами навчально-методичного ком-
плексу кожної навчальної дисципліни та являють собою 
систему дидактичних засобів навчання, що забезпечують 
ефективну реалізацію освітніх завдань з відповідної 
дисципліни та професійної підготовки фахівця загалом. 

Відповідно до змісту програм навчальних дисциплін, 
розроблено і впроваджено в процес підготовки майбут-

ніх учителів освітньої галузі «Технології» такі навчальні 
посібники: «Педагогіка в поняттях, схемах, таблицях, 
коментарях» [5], «Методика виховної роботи в поняттях, 
схемах, таблицях, коментарях» [7], «Теорія і методика 
трудового навчання та технології в поняттях, схемах, 
таблицях, ілюстраціях» [11], «Тестові завдання з педаго-
гіки та історії педагогіки» [10], «Тестові завдання з тео-
рії та методики трудового навчання», які побудовано на 
основі системного, діяльнісно-компетентнісного та між-
предметного підходів. Особливістю цих посібників є 
структурована форма подання інформації – навчальний 
матеріал викладено у вигляді опорних схем. Така форма 
навчального матеріалу дає змогу відтворювати логіку 
побудови навчального матеріалу; визначати навчальні 
проблеми і розв‟язувати проблемні ситуації; студентам 
краще осмислювати й запам‟ятовувати навчальний ма-
теріал із врахуванням взаємозв‟язків між основними 
поняттями; встановлювати зв‟язок теоретичних знань із 
практикою; зосередити увагу на головних положеннях у 
навчальному матеріалі. Під час розробки посібників ми 
враховували не лише дидактичні принципи подання на-
вчального матеріалу, а й логіку побудови навчального 
матеріалу та взаємозв‟язки між його складовими. 

Використання схем, ілюстрацій у процесі вивчення 
дисциплін загальнопедагогічного і методичного харак-
теру дає змогу підвищити пізнавальну активність студе-
нтів у якісному засвоєнні навчального матеріалу, вико-
ристовувати його в практичній діяльності, в значному 
ступені підвищити інтенсивність освітнього процесу і, 
як наслідок, більше уваги приділити розгляду тем і пи-
тань дисципліни, які мають дискусійний характер. Зау-
важимо, що, розробляючи посібники такого типу, ми 
керувалися принципами науковості, наступності, наоч-
ності, інтегрованості, концентричності та наскрізності 
методичної підготовки. 

Посібник «Педагогіка в поняттях, схемах, таблицях, 
коментарях» [5] спрямований на реалізацію теоретико-
методологічних засад підготовки майбутнього вчителя 
трудового навчання та технологій до педагогічної діяль-
ності і сприяє більш ефективній організації самостійної 
роботи студентів з відповідної дисципліни. Навчальний 
матеріал у посібнику викладено таким чином, щоб сфор-
мувати у студентів власне бачення освітніх проблем та 
напрямів їх розв‟язку, застосування методів та засобів 
навчання та виховання з урахуванням специфіки уроків 
трудового навчання. Кожний розділ містить тестові зав-
дання для самоконтролю. У посібнику також є глосарій. 

Навчальний посібник «Історія педагогіки в схемах, 
таблицях та ілюстраціях» [9]. Навчальний матеріал у 
посібнику викладено таким чином, щоб сформувати у 
студентів власне бачення історико-педагогічних про-
блем та напрямів їх розв‟язку, застосування методів та 
засобів навчання та виховання з урахуванням специфіки 
уроків трудового навчання. Кожний розділ посібника 
містить тестові завдання для самоконтролю. В посібнику 
також є розділ «Історія педагогіки в персоналіях», в 
якому наводяться біографічні дані педагогів минулого та 
сучасності, які зробили великий внесок в розвиток педа-
гогічної теорії і практики, в розвиток трудового навчан-
ня і виховання. 

Навчальний посібник «Методика виховної роботи» [7] 
спрямований на реалізацію теоретико-методичних засад 
виховної роботи в контексті методичної підготовки та 
організацію самостійної роботи студентів з відповідної 
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дисципліни й розкриває суть, зміст та особливості вихо-
вання; форми, методи і напрями виховної роботи, їх 
характеристику; особливості та етапи планування й про-
ектування виховного процесу; особливості організації 
позанавчальної виховної роботи; функції та обов‟язки 
класного керівника; методику організації учнівського 
колективу; суть та етапи самовиховання, особливості його 
здійснення; сутність та особливості підготовки і прове-
дення різноманітних форм організації виховної роботи; 
сутність і особливості методики трудового виховання. 

Для забезпечення зворотного зв‟язку викладача зі 
студентами та самоконтролю, кожний розділ посібника 
містить тестові завдання для самоконтролю. Посібник 
містить також глосарій та додаткові матеріали: схеми та 
програми написання характеристик на учня та учнівсь-
кий колектив, схема аналізу виховних заходів, зразки 
позаурочних виховних проектів, окремі розділи посіб-
ника «Орієнтовний зміст виховання в національній школі». 

Посібник «Теорія і методика трудового навчання та 
технології в поняттях, схемах, таблицях, ілюстраціях» 
[11] спрямований на реалізацію теоретико-методологіч-
них і методичних засад педагогічної діяльності вчителя 
трудового навчання та технологій і дозволяє ефективно 
організувати самостійну роботу студентів з відповідної 
дисципліни, також представлені світлини видатних пос-
татей трудового навчання минулого, фотодокументи, 
ілюстрації. Навчальний матеріал у посібнику викладено 
таким чином, щоб сформувати у студентів власне ба-
чення освітньої проблеми та напрямів її розв‟язку, під-
ходи до ефективного застосування всієї сукупності ме-
тодів та засобів на уроках трудового навчання. Належне 
місце в посібнику відведено методиці організації і здійс-
нення проектно-технологічної діяльності учнів на уроках. 

Посібник містить глосарій, а також наводяться біог-
рафічні дані багатьох педагогів минулого (Д. Беллерс, 
А. Вержбицький, М. Касаткін, О. Саломон, В. Форма-
ковський та інші) і науковців сучасності (В. Мадзігон, 
Г. Терещук, В. Сидоренко, Д. Тхоржевський та інші) які 
зробили значний внесок в розвиток теорії і методики 
трудового навчання та виховання. 

Розробка основного тексту навчального посібника пе-
редбачала: визначення результатів навчання з дисципліни, 
обсягу знань, які необхідно засвоїти студенту; встанов-
лення міжпредметних зв‟язків між знаннями, які необхідно 
опанувати, і тими, які отримав студент під час вивчення 
загальнопедагогічних дисциплін; визначення логічної по-
слідовності викладу навчальної інформації та її структуру-
вання на розділи і теми та відповідне їх оформлення; скла-

дання тестових завдань як самоконтролю, так і з метою 
встановлення зворотного зв‟язку викладача зі студентами. 

З метою більш ефективного формування у майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій когнітивного 
й діяльнісного компонентів методичної компетентності, 
нами було розроблено та впроваджено в освітній процес 
авторський курс «Сучасні педагогічні технології в мето-
дичній підготовці майбутнього вчителя трудового нав-
чання та технологій». Доцільність його розробки та 
використання зумовлена необхідністю введення нових 
технологій у методичну підготовку учителів трудового 
навчання та технологій, що сприяють формуванню про-
фесійних знань, умінь студентів у контексті нових вимог 
до педагогічної професії, залученню здобувачів вищої 
освіти до їх самостійного опанування новітніх знань в 

галузі методичної підготовки. У цілому курс «Сучасні 
педагогічні технології в методичній підготовці вчителя 
трудового навчання та технологій» є логічним продов-
женням методичної підготовки вчителя трудового нав-
чання та технологій, в основі якого знаходиться педаго-
гіка і теорія та методика трудового навчання, які є 
провідними у системі професійно-педагогічної підгото-
вки майбутніх фахівців освітньої галузі «Технології». 
Навчальний курс покликаний сприяти оволодінню май-
бутніми учителями трудового навчання та технологій 
новітніми теоретичними та методичними знаннями, 
формувати у них педагогічне мислення, навчити майбу-
тніх фахівців аналізувати педагогічну дійсність. У ньому 
висвітлено суть понять «методична підготовка», «сучасні 
педагогічні технології», «інформаційні технології», 
«дистанційне навчання», «змішане навчання», розкрито 
сутність сучасних педагогічних технологій.  

Розробляючи авторський курс «Сучасні педагогічні 
технології в методичній підготовці майбутнього вчителя 
трудового навчання та технологій» ми керувалися сис-
темним, технологічним та діяльнісно-компетентнісним 
підходами.  

З метою забезпечення своєчасного зворотного зв‟язку 
після вивчення кожного змістового модуля і по завер-
шенню вивчення всього курсу передбачається виконання 
студентами тестових завдань. Крім цього, тестовий 
контроль сприяє не лише відтворенню у здобувачів вищої 
освіти навчальної інформації, а й формуванню у них 
вміння її систематизувати, аналізувати і узагальнювати. 

Розробляючи зміст практичних занять, ми керувалися 
принципами науковості, наступності, зв‟язку теорії з 
практикою, концентричності та наскрізності методичної 
підготовки. Структура оформлення практичних робіт 
складається: з мети; питань теоретичного характеру, 
необхідних для виконання практичного завдання; завдань 
для самостійної роботи під час підготовки до практичного 
заняття, завдань практичного характеру; літератури для 
опрацювання; методичних вказівок щодо послідовності 
виконання роботи. 

З метою підвищення ефективності процесу загально-
педагогічної і методичної підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання та технологій, розвитку їхнього логіч-
ного мислення, творчої активності доцільно використову-
вати засоби візуалізації навчальної інформації (схеми-
конспекти, опорні схеми). Розробляючи їх, ми керувалися 
принципами наступності, наочності та інтегративності. 

Важливою складовою навчально-методичного забез-
печення методичної підготовки майбутніх учителів тру-
дового навчання та технологій є програма та методичні 
рекомендації до проведення педагогічної (виробничої) 
практики, що ґрунтується на системному, діяльнісно-
компетентнісному, міждисциплінарному підходах. У 
програму проходження цього виду практики закладено 
реалізацію таких принципів методичної підготовки учи-
телів: науковості, зв‟язку теорії з практикою, особистіс-
ної орієнтації, наскрізності та концентричності методич-
ної підготовки, саморозвитку особистості студента. 

Програма та методичні рекомендації до проведення педа-
гогічної (виробничої) практики мають наступну структуру:  

– вступ, де дається загальна характеристика педагогі-
чній (виробничій) практиці, визначається її мета і завдання;  

– організація проведення педагогічної практики, форми 
і методи контролю за її результатами;  
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– зміст педагогічної практики, конкретизований кален-

дарним планом її проходження та завдання, що спрямо-

вані на формування основних видів загальнопедагогічних 

та методичних умінь;  

– звітність за результатами проходження педагогічної 

практики;  

– додатки (зразок титульного аркушу звіту, форма 
індивідуального плану проходження практики, щоденника 

практики; орієнтовні схеми аналізів уроків та виховних 

заходів; завдання, що спрямовані на формування основ-

них видів методичних умінь). 
Висновки. Таким чином, навчально-методичне забезпе-

чення загальнопедагогічної і методичної підготовки май-

бутніх учителів трудового навчання та технологій 

органічно поєднує системний, особистісно-орієнтований, 

діяльнісно-компетентнісний, міждисциплінарний підходи 

та інтерактивні технології навчання і дає змогу в цілому 

підвищити ефективність їх фахової підготовки, а також 

сприяє розвитку творчої особистості готової до безперер-

вного професійного самовдосконалення. 
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EDUCATIONAL-METHODICAL SUPPORT OF THE METHODICAL TRAINING OF THE FUTURE 

TEACHERS OF THE LABOR TRAINING AND TECHNOLOGIES  

The goal of the article is the characteristics of types and structure of the educational-methodical support of the future teachers 

of labor training and technologies as the reason of the improvement of quality of the future pedagogue‟s training. Within the 

article the educational-methodical training is considered as the complex of the regulatory documents, scientific, educational, 

methodical materials which describe the content of training, determine its structure and result and determine the peculiarities of 

the educational process, taking into account modern tendencies of the development of the pedagogical education. According to 

this it is given the characteristic of such components of the educational-methodical support as: educational program, educational-

methodical complex, educational textbook. The methodological and theoretical fundamentals basis for the research are the works 

of scientists who study problems of training of future teachers at higher pedagogical educational institutions. The validity of the 

received results is provided by the implementation of the general scientific and specific methods: theoretical generalization, 

abstraction, dialectical analysis, systematization and comparison, systematic approach. 

Key words: teacher of labor training and technologies, methodical competence, methodical training, educational-

methodical support, educational-methodical complex, educational textbook, educational program, scheme-syllabus. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі інфор-

маційних технологій, значна частина людського життя 

проходила у віртуальному просторі. Діяльність в Інтер-

нет середовищі, включаючи спілкування та обмін інфор-

мацією, було цілісним процесом і невід‟ємною складовою 

життя молодого покоління. Для них Інтернет – середовище 

є носієм інформації та культури. Пандемія COVID-19 

спричинила значні зміни у всіх сферах життєдіяльності 

людства та території всього світу. Інформаційні техно-

логії активно використовувалися у повсякденному, про-

фесійному, а отже і освітньому житті більшістю людей 

планети ще до пандемії COVID-19. Однак, перед освітя-

нами постала проблема швидкого адаптування до умов 

пандемії, організація якісного викладання, засвоєння 

слухачами знань, формування програмних результатів 

дисциплін технічного та творчого спрямування, адже 

кінцевою метою є якісна підготовка майбутніх інженерів, 

архітекторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

розвитку і впровадження дистанційного навчання в 

Україні, розкриті в статті 1, автором висвітлено осно-

вні проблеми організації дистанційної форми навчання. 

Ефективність дистанційного навчання безпосередньо 

залежить від тих викладачів, хто веде роботу зі студен-

тами в Інтернет-просторі. Технічна проблема виникає в 

зв‟язку з недостатністю технічних комунікаційних мож-

ливостей користувачів, відсутністю або невеликою шви-

дкістю Інтернет-доступу, відсутністю або дорожнечею 

програмних засобів, та навіть відсутністю персональних 

комп‟ютерів у студентів, які проживають у сільській 

місцевості. В статті 2 відображено взаємодію «студент-

студент», однак запропоновані дії: вхідний форум для 

самопрезентації, обговорення проблематики дисципліни, 

очікування від навчання та інші., робота в модульному 

середовищі знаходять ефективне відображення при ви-

вченні дисциплін економічного та гуманітарного спря-

мування. Автор 3 статті вважає, що дистанційне навча-

ння, будучи одним з компонентів в системі безперервної 

освіти, є самостійною, новою формою отримання освіти. 

Наявність і розвиток засобів комп‟ютерних і телекому-

нікаційних технологій ініціюють появу нових форм ор-

ганізації навчання в інформаційно-освітньому середо-

вищі дистанційної освіти. Нинішнє покоління зростає у 

цифровому світі, цифрове середовище для них є цілком 

природним для отримання та обміну інформацією. Тому, 

здобувачі вищої освіти не вважають проблемою навча-

тися дистанційно, а навпаки, переважна більшість зазна-

чають, що це новий і цікавий досвід. 

Мета статті. Визначити переваги та недоліки викла-

дання низки дисциплін технічного та творчого спряму-

В статті відображено досвід викладання викладачами кафедри основ проектування Хмельницького 

національного університету інженерних та архітектурних дисциплін в умовах карантину. Наведено 

переваги та недоліки дистанційної освіти. Підкреслено складності виконання інженерних, геодезичних та 

творчих робіт. Наводяться аргументи, які засвідчують про неможливість досягнення якісних показників 

при викладанні низки дисциплін творчого спрямування. Вказані недоліки при проведенні занять в умовах 

карантину, які можна буде уникати в випадку проведення підготовчих заходів (якісне модульне 

середовище, топографічні карти в відповідних форматах і т.п.) 

Ключові слова: освіта, викладання, дистанційні технології, пандемія COVID 19, освітній процес, 

інженерні спеціальності. 
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вання в умовах карантину під час пандемії COVID-19. 

Надати рекомендації та зробити висновки щодо органі-

зації дистанційної форми навчання для дисциплін інже-

нерного та архітектурного спрямування.  

Виклад основного матеріалу. Освітня діяльність в 

закладах вищої освіти організована таким чином, що 

використання дистанційних технологій як допоміжного 

засобу, допоміжного навчального ресурсу можливе ло-

кально в різних сферах діяльності навчального закладу: 

освітній діяльності; управлінській діяльності; методич-

ній роботі, психологічній роботі та ін. Необхідність зас-

тосування комп‟ютерної техніки в освітньому процесі 

регламентовано нормативно-правовою базою. Відпові-

дно до закону про освіту в статті 1 зазначено, що «осві-

тня діяльність – діяльність суб‟єкта освітньої діяльності, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію 

освітнього процесу у формальній та/або неформальній 

освіті…» [4].  

Організація навчального процесу в Хмельницькому 

національному університеті активно включала розробки, 

які надавались з дисциплін в модульному середовищі 

університету [5], а наявність електронного документоо-

бігу дозволяла не тільки надавати доступ учасникам 

освітнього процесу до інформації щодо успішності, роз-

кладу занять, а й стала головним джерелом передачі ін-

формації в умовах пандемії. Розроблені графіки здачі 

контрольних точок та оновлені джерела інформації були 

додатково розміщені в існуючих курсах в модульному 

середовищі Moodle. Однак, специфіка викладання різних 

дисциплін заставляла викладачів використовувати не 

тільки онлайн проведення занять за розкладом, а й вико-

ристовувати відео зйомки проведення лабораторних 

робіт (рис.1), використання фото знімків, написання ко-

ментарів та нанесення виправлень до графічних робіт.  

Для організації проведення лабораторних робіт з ди-

сципліни «Гідравліка та приводи мехатронних систем» 

попередньо була зняті відео, які були продемонстровані 

у режимі конференції ZOOM. Після перегляду лаборато-

рної роботи, студенти заповнювали протоколи дослі-

джень та надсилали викладачу на перевірку, використо-

вуючи такі ресурси як модульне середовище Moodle, 

додаток – месенджер Viber або електронну пошту ви-

кладача. Для захисту лабораторних робіт необхідно було 

пройти тестування за даною темою роботи, що ще раз 

підтвердило необхідність створення якісних курсів дис-

циплін у модульному середовищі університету. 

    

 

 

 

 

Рис.1. Лабораторна робота з дисципліни «Гідравліка та приводи мехатронних систем» 

 у режимі конференції ZOOM 

Виникали труднощі з виконання ескізів деталей та 

розробки складального креслення машинобудівних вуз-

лів з натури (рис.2). Ця тема є інтегральною у вивченні 

дисципліни «Інженерна та комп‟ютерна графіка», так, як 

знання, отримані при вивченні нарисної геометрії, прое-

кційного креслення, інженерної графіки, надають мож-

ливість виконувати перші конструкторські розробки. 

Тому в умовах дистанційної освіти, нами було прийнято 

рішення внести зміни у порядок викладання тем «Скла-

дальне креслення індивідуального вузла» та «Деталю-

вання складального креслення». Викладання теми «Де-

талювання складального креслення» перед «Ескізування 

деталей індивідуального вузла» дозволило ознайомити 

на відеоконференціях слухачів із низкою різних склада-

льних одиниць, пояснити принципи конструювання на 

існуючих складальних кресленнях вузлів, виконати кре-
слення деталей вузлів, що спонукало розумінню принципів 

створення конструкторської документації від існуючого 

складального креслення вузла до його деталювання. 

Саме такий вид робіт, а саме, деталювання розробленого 

складального креслення і є роботою конструктора-

початківця, що в створених умовах і було використано. 

Для якісних пояснень необхідно було проводити до-

даткові конференції, що, в випадку технічних проблем, 

займало і час, і не завжди студент розумів викладача, 

зазвичай такі питання швидко розв‟язувалися під час 

аудиторних практичних занять та очних консультацій, 

викладач досягав своєї мети швидко і якісно. Однак, в 

умовах, які склалися, аналіз надісланих робіт нами про-

водився не тільки в переписках між студентом і викла-

дачем, а й в онлайн режимі. Такий підхід дозволяв про-

водити аналіз помилок, які були продемонстровані на 

екрані, що дозволяло вже іншим студентам їх не допус-

кати (рис.3).  
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Така демонстрація аналізу типових помилок в 

індивідуальних роботах в режимі онлайн конференцій 

була більш продуктивною, ніж опрацювання помилок в 

аудиторії під час індивідуальних консультацій. На 

рисунку 3 наведено аналіз помилок в роботах студентів 

спеціальностей «Архітектура та містобудування» (дис-

ципліна «Нарисна геометрія та будівельне креслення», 

тема «Тіні плоских фігур» та студентів інженерних 

спеціальностей (дисципліна «Інженерна та комп‟ютерна 

графіка, тема «Різьбові з‟єднання деталей»). 

 

  
Деталі вузла Виконаний ескіз та деталь Переписка щодо створення специфікації 

 

Рис.2. Послідовність виконання завдання з інженерної графіки 
 

 

 

 

 

 

Рис.3. Аналіз помилок в студентських графічних роботах на відео конференції 
 

Викладання комп‟ютернї графіки та виконання лабо-

раторних робіт в графічному редакторі Solid Works не 

викликало б проблем, якби студенти мали відповідні 

технічні умови для роботи на домашніх комп‟ютерах. 

Слід відзначити, що Хмельницький національний уні-

верситет, внаслідок домовленостей з корпораціїю 

SolidWorks, став першим і єдиним центром в Україні, де 

студенти мають можливість  не тільки пройти офіційну 

сертифікацію професійного рівня: Certified SolidWorks 

Professional, а й є власниками 500 ліцензійних версій 

SolidWorks для самостійної роботи на домашніх 

комп‟ютерах. Таку можливість організації самостійної 

роботи ми маємо з травня 2010 року з  оновленням нада-

них версій. Лабораторні заняття з комп‟ютерної графіки 

проводилися в режимі онлайн, що дозволяло демон-

струвати виконання лабораторних робіт, відповідати на 

запитання щодо індивідуальної роботи студентів (рис.4). 
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Рис.4. Демонстрація виконання лабораторних робіт на відео конференції з комп‟ютерної графіки 
 

Проблеми з виконанням індивідуального завдання 

виникли при викладанні тем з дисципліни «Основи гео-

дезії». Визначення географічних та прямокутних коор-

динат, визначення віддалей за картою, відповідно 

розв‟язання прямої та оберненої геодезичних задач для 

розроблених завдань за існуючими картами викликало 

цілу низку незручностей. Карти фотографували, що не 

завжди було якісно виконано, відповідно працювати з 

таким матеріалом було важко, як студентам, так і пере-

віряючому викладачу. Для якісного опрацювання таких 

завдань потрібно наперед надати матеріали (карти), за 

якими проводиться виконання завдань, або мати відпо-

відну базу з електронних карт та технічні умови для їх 

роздрукування. Практичних навиків роботи з геодезич-

ними приладами набували за допомогою відео роликів, 

що також є оглядово і не надає необхідних практичних 

навичок( Рис.5). 

   

 

Рис.5. Дисципліна «Основи геодезії» в режимі відео конференцій 
 

Запланована геодезична практика, яка проводилась 

після завершення теоретичного курсу вивчення дисцип-

ліни в звичайних умовах, тепер вимагає зміни плану 

практики та доповнення практичними роботами, які не 

вдалося якісно провести із-за умов карантину. Так, тра-

диційну травневу лабораторну роботу із застосуванням 

геоінформаційних технологій, яку проводили з допомо-

гою інженерів-геодезистів міста Хмельницького Кушні-

рук Івана Івановича та Ромашко Олександра Васильо-

вича (ТОВ «АТЛАС БІЗНЕС ГРУП», рис.6), перенесли 

на період навчальної практики, проведення якої плану-

ється за умов послаблення карантину. Адже, надзви-

чайно важливим і цікавим є перше знайомство студентів 

з приладами глобальної системи позиціювання та ін-

шими сучасними засобами для виконання геодезичних 

робіт. Саме робота безпосередньо з приладами надає 

можливість детально ознайомитися з квадрокоптерми, 

приладами приймачів GPS, зрозумілими стають особли-

вості комп‟ютерної обробки відзнятого матеріалу. 
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Рис.6. Лабораторна робота із залученням інженерів-геодезистів міста Хмельницького до карантину 
 

Особливі складнощі в організації проведення занять 

виникли для студентів спеціальності «Архітектура та 

містобудування» при викладанні в режимі онлайн твор-

чих дисциплін – архітектурної графіки, основ архітекту-

рної композиції, архітектурного проектування, рисунку, 

живопису та кольорознавства.  

Студенти фотографували і надсилали свої роботи 

(рис.7), викладач робив зауваження та надсилав рекоме-

ндації в письмовій формі. Ця операція викликала суттєві 

труднощі, так як виконання робіт подібної складності 

вимагає терпіння, безпосереднього контакту викладач-

студент, під час якого у викладача була можливість не 

тільки звернути увагу на ту, чи іншу помилку, неточ-

ність, а й продемонструвати власноруч технічний при-

йом моделювання форми з урахуванням лінійної та пові-

тряної перспективи, фактури зображуваних предметів, 

або кольорових нюансів рефлексів при виконанні, на-

приклад, натюрморту тощо. Найефективнішим, у цьому 

випадку, є особиста демонстрація педагогом-майстром 

технології отримання того чи іншого кольору за рахунок 

змішування кольорів та здійснення лесирування, техніки 

кольоро-тональної розтяжки тощо. Що стосується архі-

тектурної графіки, то необхідно зауважити, що велика 

точність побудовчих операцій та надзвичайно тонкі лінії 

архітектурних креслень робить неможливим онлайн-

керування формуванням у студентів архітектурно-графі-

чних навичок і виховання чутливості зорової системи до 

тонкої архітектурно-графічної культури та виробленні 

врешті-решт відчуття пропорцій та поваги до високої 

точності архітектурних креслень. Якраз індивідуальність 

архітектурно-освітнього процесу зробило неможливою 

заочну форму навчання на архітектурних спеціальнос-

тях, яка існує в університетах усього світу. 

Формування архітектора пов‟язане перш за все з ви-

хованням просторового мислення. Як дитина (немовля) 

пізнає світ спочатку орально, а потім через тактильні 

відчуття, так архітектор пізнає архітектурну форму через 

обмірювання і виконання обмірних креслень. Тому об-

мірна практика у студентів архітектурної спеціальності є 

надзвичайно важливою складовою архітектурно-освіт-

нього процесу. В обмірних роботах, зазвичай, задіяні 

щонайменше три студента, двоє на рулетці і один веде 

кроки, обмірні ескізи. Тому в умовах карантину немож-

ливо проводити цю практику з дотриманням соціальної 

дистанції. Що в свою чергу унеможливлює формування 

програмних результатів спрямованих на практичну 

складову. 

Ще більш переконливо виглядає неможливість про-

ведення онлайн-занять з архітектурного проектування. 

Зазвичай таке заняття проходить у формі співбесіди ви-

кладач-студент, коли студент демонструє викладачу у 

своїх ескізних начерках своє бачення функціонального 
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процесу на основі життєвого досвіду і який реалізується 

у запропонованих ним планувальних і образних схемах, 

які не можна насильно відкинути, а необхідно м‟яко і 

аргументовано поступово формувати у студента нову 

ідеологію життєвих процесів, нового архітектурного 

простору. Така співбесіда не супроводжується пропози-

ціями педагога нормативного характеру, а розміркову-

ванням, як зробити архітектурний простір більш комфо-

ртним у відповідності з принципом найменшої дії та 

вимогами ергономіки. Під час спілкування педагог ви-

конує швидкі начерки планувальних композицій, перс-

пективні зарисовки, які підкріплюють його аргументи. 

Тому треба бути готовими до значного зниження якості 

архітектурної освіти в університетах і коледжах України. 

  
Римсько-дорійський арковий портик. Робота з 

архітектурної графіки студентки 1 курсу спеціальності 

«Архітектура та містобудування» Балагурчик 

Олександри 

Господарська будівля в смт Старобельськ Харківської 

області. Робота студента 1 курсу спеціальності «Архітек-

тура та містобудування» Лапінського Богдана 

  
Перспектива римсько-дорійського аркового портика. 

Кольорова відмивка. Робота студентки Олександри 

Кухарчук.  

Чорно-біла відмивка фасаду римсько-дорійського 

аркового портика. Робота студентки Олександри 

Кухарчук. 

  
Чорно-біла відмивка фасаду церкви в Нискеничах.  

Робота студента Данила Гуменюк 

Церква – фортеця в Сутківцях Хмельницької області.  

Робота студентки Діани Савельєвої 
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Роботи Даніїла Гуменюка (справа) та Олександри Кухарчук з дисципліни «Основи архітектурної композиції». 

Площинна композиція. 

  
Курсова робота з дисципліни  

«Основи архітектурної композиції». Площинна композиція 

Екзаменаційна робота студентки Діани Савельєвої  

на тему «Я щаслива» 

Рис.7. Роботи студентів спеціальності «Архітектура та містобудування»,  

виконані в період дистанційної освіти 
Освітній процес з приходом пандемії COVID-19 на-

був нового формату. Як показали практики, формат 
отримання освіти з використанням технології дистан-
ційного навчання можуть проводитися із здобувачами 
освіти в синхронному або асинхронному (опанування 
матеріалом з розривом в часі) режимі. Необхідною умо-
вою успішної організації роботи було в короткі терміни 
стати готовим технічно та морально переформатувати 
викладання дисциплін, а саме отримання навчальних 
матеріалів, спілкування між суб`єктами дистанційного 
навчання під час навчальних занять, забезпечення пере-
дачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації тощо. 

Наступним викликом для учасників освітнього про-
цесу є доступ до Інтернету. Не у всіх викладачів та й 
студентів є можливість навчатись дистанційно. Є люди 
які під час епідемії COVID-19 вирішили тимчасово пе-
ребратися з міста у село щоб уникнути інфікування. Але 
не у всіх селах є доступ до Інтернету, відсутні зони пок-
риття, в районних центрах часті перебої зі світлом та 
Інтернетом. 

Для науково-педагогічного складу це не просто но-
вий досвід провести навчальне заняття, практичне чи 
майстер-клас, провести нараду з використанням дистан-

ційних технологій, це суттєво новий виклик реалії, оскі-
льки в усіх цих типах взаємодії величезну роль відіграє 
зворотній зв‟язок з аудиторією, яка дозволяє в реальних 
умовах миттєво зчитувати реакцій аудиторії, її емоції і 
від того залежать наступні кроки, дії. Адже під час на-
вчального заняття (в синхронному режимі) виключені 
мікрофони щоб зняти зайвий шум, відключені камери, 
щоб звільнити трафік, ці всі складові не дозволяють зро-
зуміти на скільки усвідомлений матеріал, в яких момен-
тах є прогалини, що необхідно пояснити додатково.  

Разам з тим пандемія Covid 19 показує, що такий фо-
рмат навчання та спілкування цілком можливий. В 
цьому випадку стрімкий розвиток набула інформаційно-
цифрова компетентність. Це певною мірою залежить від 
викладача, його особистісних якостей, тому що саме від 
їх рівня залежить розвиток інформаційної компетентно-
сті слухачів [6]. 

Висновок. Основною опорою в організації освіт-
нього процесу в умовах карантину в Хмельницькому 
національному університеті було розроблене модульне 
середовище Moodle. Однак, для отримання якісних 
знань з низки творчих дисциплін, наявність потужного 
модульного середовища не є достатнім. Складнощі, які 
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виникали при викладанні дисциплін інженерного спря-
мування, також пов‟язуємо з відсутністю, як прямого 
контакту викладач-студент, так і неможливістю прове-
дення практичних та лабораторних занять з використан-
ням відповідного обладнання. Тому в майбутньому пот-
рібно вміло поєднувати переваги онлайн викладання 
матеріалів та надання практичних навичок в лаборатор-
них умовах та на практиці. Також потрібно враховувати 
технічні проблеми, які створюють слухачам різні умови 
для сприйняття інформації (відсутність інтернету, відпо-
відного програмного забезпечення тощо) 
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Outlines of the problem. The phenomenon of 

sustainable development, as an attempt to conceptualize one 

of possible and most desirable directions for the further 

progress of human civilization, has been the subject of 

academic discussions for almost forty years now. 

Implementing the principles of long-term harmonious 

development – that is, one that does not threaten the future, 

the one that does not happen at the expense of the coming 

generations and the one that combines three separate vectors – 

economic, social and environmental – is one of the key tasks 

of the humankind development in the 21
st
 century. And 

especially it is the task for education, especially higher 

education, for it is the factor that can create a human 

personality capable of living and acting in a world of 

sustainable development. Such guidelines have found its 

most explicit expression in the UN Resolution 

“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development” adopted in September 2015. The fourth of the 

seventeen goals outlined in that document is dedicated to 

education: “Ensure inclusive and equitable quality education 

and promote lifelong learning opportunities for all” [16, 

p.14]. However, a closer analysis leads to the conclusion that 

education, including higher education, is a factor that could 

and should promote the fulfillment of almost all other goals 

as well, from achieving social justice and economic well-

being for all the people to ensuring sustainable consumption 

and nature management, – as far as education is able to lay 

out the foundations for appropriate behavior among 

graduates of HEIs. Already in the 1990s, A. Cortese has 

noted that role of higher education institutions in achieving 

the goal of sustainable development is critical, albeit 

sometimes being overlooked: “Higher education institutions 

bear a profound moral responsibility to increase the 

awareness, knowledge, skills and values needed to create a 

just and sustainable future... They have the unique freedom 

to develop new ideas, comment on society, and engage in 

bold experimentation, as well as contribute to the creation of 

new knowledge” [4, p.1112].  

In fact, the translation of political mottos and 

declarations unto the education practices is not at all an easy 

task, considering the amount of Weltanschauung background 

involved in realizing the goal of forming a new kind of 

human personality professing the values of the culture of 

sustainability. Traditionally, investigators in the field of 

philosophy of education refer rather to practices exercised by 

European and North American universities, – however, as 

stated by the Japanese historian Syuntaro Ito, author of the 

concept of “ecological revolution”, implementing ecological 

notions would require a certain critique of „Eurocentrism‟ [8, 

p.5-12], which also stresses the importance of education 

reforms for the change in social strategies. The „ecological 

footprint‟ of the way of life peculiar to the developed 

countries of our world achieved quite a dangerous level – 

and if other countries would follow it, that threatens us with 

ecological catastrophe. Such a threat makes it necessary to 

investigate more closely the practices in ecological and 

sustainable education the exits in the most populated 

countries, like China. The works of Ka Ho Mok prove the 

great potential of East Asia in the current trends of education 

reforms [10]; also, as demonstrated by a team of 

international analysts led by A. Ryan, sustainable 

development initiatives in the region of Asia-Pacific 

generally coincide with global trends, but show significant 

progress in the aspect of higher education [13, p.108]. That 

enables us to consider the analysis of the ways of 

implementing the ideas of sustainable development in higher 

education in Asia one of the most actual and insufficiently 

covered topics in philosophy of education, and particularly 

that of China as the biggest country of the region. 

The aim of the paper is to conduct a philosophical 

investigation of the way ideas of sustainable development 

are being implemented in reforming higher education system 

in China as one of the leading countries in the contemporary 

world as a whole and in the East Asia region in particular. 

The layout of the main material. In terms of the level 

of development of its higher education system, China (PRC) 

currently holds leading positions in the world. For example, 

the statistics published in September 2019 reveal that the 

share of the population of the relevant age receiving higher 

education has grown since the proclamation of the People‟s 

The article is dedicated to the analysis of the current trends in implementing the ideas of sustainable 

development, which is aimed at combining social, economic and environmental vectors of the progress of human 

civilization, in the system of higher education in China. It is demonstrated that the Chinese higher education is 

currently undergoing its transformation from hyper-centralization of the Modernity age to non-linear „centralized 

decentralization‟ that allows greater autonomy to HEIs. The article analyses several national-level programs that 

include imperatives of sustainable development in higher education, as well as effective practices of institutions of 

realizing the ideas of „green university‟ with effective management of natural resources aimed at achieving 

sustainability. 

Key words: sustainable development, higher education, education in China, environmental education, green 

university, campus culture. 
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Republic of China seventy years ago from 0.26% to 48.1% 

[2]. In the near future, the share is expected to exceed 50%, 

and in 2020 alone it is planned to issue diplomas to 8.74 

million graduates of higher education institutions (HEIs), 

their number own being about three thousand. Of the latter, 

62 are among the top 500 universities in the world (the 

position that is second only to the United States) [1], with 

the government constantly improving and controlling 

quality, which could be vulnerable in China‟s higher 

education, given its widespread nature. 

Apparently, looking at such figures, it may seem that 

China is still experiencing a period of „massification‟ of 

higher education peculiar to the age of Modernity, while 

other countries and educational systems (mostly European) 

have already reached the stage of „post-massification‟, and it 

is difficult to speak of personal and humanistic intentions of 

higher education in China considering the traditionally low 

importance of the individual against the background of 

almost total state control we had seen in recent Chinese 

history. If we turn not to the official Chinese sources, but to 

the responses of international employers‟ corporations, we 

can notice certain shortcomings of Chinese higher education – 

at least, that the mid-late 2000s. In particular, it is noted that 

Chinese HEIs graduates are highly disciplined and 

hardworking, they are well prepared theoretically – but they 

lack practical skills and independent, critical thinking: 

characteristics that are fully consistent with the tradition of 

centralized education in the 20
th
 century, with all its 

disadvantages and advantages, well known in Ukraine as 

well. For example, it is claimed that a Japanese outsourcing 

IT company, while reviewing the applications of 1,200 

graduates from Xian‟s six best technical universities, found 

only 7 that were suitable and meeting the required 

professional qualifications [12]. 

However, even among such critics, no one denies the 

huge potential of Chinese higher education, which is able to 

overcome these growing pains. Since the 1980s, educational 

reforms in China have been somewhat slow but steadily 

moving in the right direction, such as decentralization, 

diversification, and proliferation, in stark contrast to the 

hypercentralization of the Mao era. It was at this time that 

the country‟s first private free economic zones, the Minban 

(民办 – literally: „people‟s‟, „public or „self-governing‟ 

institutions) emerged – as reported, due to lack of adequate 

financial and manpower resources, these minban higher 

education institutions were set up without campus, funding, 

and teachers [10, p.104]. And the government, which since 

the early 1950s, when Chinese higher education largely 

followed the style and structure of Soviet universities, has 

not always been willing to give up its administrative 

functions in favor of such institutions; according to Chinese 

author J. Lin: “Private [minban] higher education in China 

has been a contested terrain with regard to control and 

autonomy. Private universities are calling for the loosening 

of government controls. Government officials argue that the 

private sector requires rigorous supervision and control” [9, 

p.17]. 

In general, such a contradictory trend is referred to as 

“centralized decentralization”: on the one hand, free 

economic zones are now given greater autonomy, but on the 

other hand, they still remain subject to strict regulation to 

ensure quality and accountability. However, despite the 

relatively small share of private universities in higher 

education in China, the emergence and relatively successful 

development of private education allows researchers to 

argue that the transition from party authoritarianism to 

university autonomy has now become a fact [6]. 

However, in a country with a difficult demographic 

situation, numerous unresolved social problems and a 

significant share of unemployment among freelance 

graduates, i.e. in a country whose economic well-being is 

still in its infancy, environmental problems are not given as 

much attention as in the West. According to Kelsie 

Defrancia, the sheer pace of China‟s economic growth 

makes establishing a sustainable development strategy a 

difficult task, and one which requires a standardized, 

localized system to measure and manage sustainability in 

order to seriously assess progress [5]. As an example of an 

attempt to form such a system, which has appeared in 2018, 

we can cite a series of reports called 《中国可持续发展蓝皮书》

(„China Blue Paper on Sustainable Development‟) and the 

China Sustainable Development Indicator System [3], which 

assess the development of cities and provinces based on the 

newly developed system of economic, social and 

environmental indicators (the first issue of this document 

was released in November 2018, and the second one – in 

August 2019). Despite the great importance of education 

stated among these indicators (in particular, the level of its 

funding by local authorities), not much could be said in 

relation to our topic, that is to the practices of defining 

higher education strategies for sustainable development. 

However, the China‟s global strategy for the 

development of education in the 21
st
 century has been rather 

profoundly manifested in the plan adopted by the Central 

Committee of the Communist Party of China in February 

2019:《中国教育现代化2035》(“Modernization of education in 

China – 2035”) [17]. That document does reflect China‟s 

efforts to implement the UN Resolution “2030 Agenda for 

Sustainable Development” based on the tradition of its own 

culture and its own approach to the education development. 

The year 2035 was chosen because it is by this time that the 

19
th
 Party Congress of 2017 has been planned to modernize 

the whole society on socialist principles (“socialism with a 

Chinese face”). According to Xiong Bingqi, deputy director 

of The 21
st
 Century Education Research Institute in Beijing, 

and Chu Zhaohui, senior researcher at the National Institute 

of Education Sciences, the areas of Chinese education 

development strategies are delegating the central authority‟s 

power to local authorities and schools and expanding 

schools‟ right to function independently, overcoming the 

educational imbalances between urban and rural students, 

and reducing excessive academic workload faced by 

students and overcoming academic corruption and 

misconduct [15]. 

“Modernization of China‟s education – 2035” formulates 

eight main imperatives of education reforms, among which 

we should be single out those that promote sustainable 

development of human society as well as personal growth: 

“Pay more attention to morality, first of all pay more 

attention to comprehensive development”; “Pay more 

attention pay to lifelong learning”, “Pay more attention to 

student education according to their abilities”, “Focus on 
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integration and development and pay more attention to 

creation and exchange” [18], – and other imperatives of 

education reforms also include adherence to party 

leadership, compliance with Chinese traditions, persistent 

service to people and insistence on reforms and innovations. 

Among the ten strategic goals of modernization of 

education, there are the development of high-quality 

education with Chinese features – by educating ideals and 

beliefs, moral and aesthetic education (task two), achieving 

equality in education at all levels (task four), accelerating 

educational reforms under informatization, including the 

development of „smart campuses‟ and computerized 

platforms of administration and service (task eight) [17]. 

As for the practices of individual Chinese higher 

education institutions, in addition to (or in contrast to) 

national-level programs, their analysis is somewhat difficult 

due to the lack of representation of the vast majority of them 

online and/or in English. However, some such practices are 

described in the research papers of the teaching staff of the 

respective institutions. For example, Shandong University in 

Jinan was the subject of a case study and a place for 

interviewing students on the implementation of the concept 

of a „green university‟ focused on the principles of 

sustainable development. Particular attention here is paid not 

only to the contents of the disciplines taught, but also to the 

practices of energy efficiency in campuses (there are six 

campuses in this institution), with increasing social 

responsibility for environmental protection and the transition 

to renewable energy, food and other materials used in the 

activities of the university. Thus, the installation of a solar 

panel on the roof of a WC saves 700 tons of coal annually; 

electric lighting on the streets is operated by an automatic 

system that switches it on and off according to the level of 

natural illumination, and similar system indoors are based on 

voice activation or sensors that recognize the presence of 

students in the room; plants are planted on the roofs of 

libraries and laboratory buildings, both for landscaping 

campuses and for maintaining a constant comfortable indoor 

temperature. Free energy limits have been in place since 

2006: students, graduate students and doctoral students have 

to pay for exceeding the monthly limit of 5 kWh, 8 kWh and 

16 kWh, respectively. Of course, the academic side of the 

university life is following that trend as well: there are 

twenty or so courses on sustainable development taught to 

students of different faculties, such as “Energy and 

Environment”, “Clean Production and Circular Economy”, 

“New and Renewable Energy” etc.; such disciplines are 

mandatory for all students majoring in science and technology 

and for some students of humanities, arts and medicine. There 

are also ecological groups organized, as well as various 

environmental events held on relevant topics – from the 

celebration of World Water or Earth Days to the annual 

competition in saving energy and reducing emissions [11, 

p.485-486]. 

In fact, the culture of a campus is quite an interesting 

subject of investigation – and a very promising direction of 

modernization of education for sustainable development, 

which is not very well known in Ukraine due to excessive 

centralization and urbanization (in architectural sense) of 

domestic higher education. Chinese researcher Xi Shen 

argues in his article “Academic Culture and Campus Culture 

of Universities” that campus culture is a combination of 

various cultures on campus created jointly by all university 

person and accumulated in the long-term practice of school-

running. There are three main components of campus 

culture: first, it is material culture, in the form of the 

buildings themselves, the facilities and the environment; 

second, it is institutional culture that includes the system 

shared in common and the distinctive system, which refers to 

rule and regulation system, management and operation rule 

and restriction mechanism; and third, it is the most 

interesting component of all, spiritual culture, which 

includes values, ideology, psychological quality and 

aesthetic consciousness of a student who participates in the 

life of the campus. Spiritual culture is the core component of 

campus culture, and it influences academic culture as a 

whole, that refers to ethics of teaching and research (up to 

the principles of academic integrity), even to the 

Weltanschauung principles in general [14, p.62]. 

Conclusion. The short analyses conducted shows that 

Chinese higher education is still undergoing its 

transformation from Modernity, with its massification, linear 

methodology and standardization, to Post-Modernity, with 

its orientation on human individuality, non-linearity personal 

approach. A large country with many social and economical 

problems still unsolved has some troubles following the 

strict lines of environmental vector of sustainable 

development, and in that it resembles Ukraine that faces 

similar problems (rather unknown to the more developed 

countries in Europe and North America). Still, the 

development of higher education strategies in China shows 

great progress in such trends as „centralized decentralization‟ 

and long-term goal setting as for building an 

environmentally sound higher education with national 

features. Practices of Chinese HEIs that involve successful 

realization of the ideas of „green university‟ and the 

principles of „spiritual culture‟ of university campuses are 

especially worth noting when outlining strategies if 

implementing higher education for sustainable development 

in Ukraine, that could well serve as a topic for further 

investigations of the problem in question. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В КИТАЇ 

Статтю присвячено аналізу наявних тенденцій з упровадження ідей стійкого розвитку, спрямованого на 

поєднання соціального, економічного та інвайронментального (екологічного) векторів розвитку людства, в системі 

вищої освіти Китаю. Продемонстровано, що китайська вища освіта на даний момент здійснює перехід від 

гіперцентралізації доби Модерну до нелінійної «централізованої децентралізації», що надає більшої автономії ЗВО. У 

статті аналізується декілька програм національного рівня, що включають до себе імперативи стійкого розвитку у 

вищій освіті, а також ефективні практики закладів з реалізації ідей «зеленого університету» з ефективним 

використанням природних ресурсів, спрямованим на досягнення стійкості. 
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Постановка проблеми. Демократичний поступ 

суспільного життя супроводжується комплексним рефо-

рмуванням усіх його сфер, у тому числі й галузі освіти. 

Оновлення нормативного забезпечення – прийняття За-

конів України «Про освіту», «Про повну загальну сере-

дню освіту», запровадження концепції «Нова українська 

школа» – орієнтує управлінські процеси на демократи-

зацію, децентралізацію, становлення автономії закладів 

освіти, розвиток педагогіки партнерства, забезпечення 

суб‟єкт-суб‟єктної взаємодії, інтеграцію державних і 

громадських інституцій.  

Аналізуючи провідні наукові джерела, аналітичні ма-

теріали, нормативно-правову базу, практичний стан 

управління закладами загальної середньої освіти, слід 

зазначити, що на сьогодні розрізняють законодавчо уно-

рмоване державно-громадське та інноваційне громад-

сько-державне управління, положення якого висвітлені у 

наукових доробках Л. Калініної, С. Королюк, О. Онаць, 

О. Пастовенського. 

Разом із тим, у Національній доповіді про стан і пер-

спективи розвитку освіти в Україні (2016 р.) підкреслю-

ється, що «громадська участь в управлінні освітою порі-

вняно з державною є недостатньою. Багато зацікавлених 

в освіті сторін реально відсторонені від підготовки, при-

йняття та впровадження управлінських рішень і моніто-

рингу результатів. Громадська складова в управлінні 

освітою інституційно не розвинута, що не дає громадсь-

кості відповідально й ефективно впливати на стан осві-

тянських справ. Відтак, баланс державної і громадської 

складових у проголошеному державно-громадському 

управлінні освітою суттєво порушено» [1, с.18]. Таким 

чином, виникає необхідність модернізації традиційних 

підходів до управління закладами загальної середньої 

освіти, перерозподілу домінантних впливів державних і 

громадських інституцій на користь останніх. 

Мета роботи – обґрунтувати ключові маркетингові 

аспекти розвитку системи громадсько-державного 

управління в закладі загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Адміністративно-те-

риторіальна реформа децентралізації в Україні супрово-

джується високим суспільним запитом на якісні і досту-

пні публічні послуги, у тому числі, у галузі загальної 

середньої освіти. У зв‟язку із значним розширенням по-

вноважень громад дещо змінюється структура управ-

ління закладами освіти, саме об‟єднані територіальні 

громади, органи місцевого самоврядування будуть про-

гнозувати мережу закладів, здійснювати їх ресурсне за-

безпечення тощо. Таким чином, для закладів загальної 

середньої освіти необхідно віднайти таку модель управ-

ління, в якій би заклад освіти став культурним, освітнім, 

інформаційним, ресурсним осередком громади, а гро-

мадські структури, у свою чергу, сприяли його розвит-

кові. На наш погляд, саме система громадсько-держав-

ного управління перетворить заклад загальної середньої 

освіти у центр об‟єднаної територіальної громади. 

Проблематика громадсько-державного управління 

знайшла відображення у науковому доробку Л. Каліні-

ної, С. Королюк, О. Онаць, О. Пастовенського. 

На підставі аналізу наукових праць з‟ясовано, що си-

стема громадсько-державного управління закладом зага-

льної середньої освіти – це цілісність структурованих 

елементів, що поєднуються субординаційними та коор-

динаційними зв‟язками, взаємодія яких забезпечує відк-

ритість та інтегративний результат в досягненні соціа-

льно значущої мети визначеної громадсько-державними 

структурами. Метою системи громадсько-державного 

управління є реалізація соціального замовлення та задо-

волення потреб і запитів громадськості у рівному дос-

тупі до якісних освітніх послуг на основі взаємовпливу 

та консолідації зусиль державних і громадських суб‟єк-

тів управління із забезпеченням пріоритету останніх.  

До основних завдань системи громадсько-державного 

управління відносимо: демократизацію управління шляхом 

делегування повноважень, розвиток мережі колегіальних 

органів управління та самоврядування; вивчення, про-

гнозування та задоволення освітніх потреб і запитів гро-

мадськості; розвиток конкурентоспроможності закладу 

освіти та зміцнення матеріально-технічної бази через 

налагодження партнерських відносин з органами місце-

вого самоврядування, виконавчої влади, представника-

ми організацій, підприємств, бізнесу, громадськості; 

формування громадської активності учнівської молоді; 

забезпечення професійної мобільності педагогічних 

працівників. 

Стаття присвячена обґрунтуванню провідних маркетингових аспектів у контексті запровадження 

системи громадсько-державного управління в закладі загальної середньої освіти. У ході дослідження 

актуалізовано, що проголошена освітньою реформою демократизація галузі освіти потребує зміни 

традиційних підходів до управління, зокрема модернізації усталеного державно-громадського управління, 

активізації громадської складової, орієнтації на задоволення освітніх запитів стейкхолдерів та можливої 

його трансформації у громадсько-державне управління. 

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, управління, управління закладом загальної середньої 

освіти, громадсько-державне управління, маркетингове управління. 
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Теоретична складова системи громадсько-держав-

ного управління закладом загальної середньої освіти 

ґрунтується на нормативно-правовому забезпеченні; 

провідних наукових підходах, а саме: системному, сине-

ргетичному, кібернетичному, діяльнісному, середовищ-

ному, інформаційному, ситуативному; основних поло-

женнях стратегічного, інноваційного, адаптивного, пар-

тисипативного, маркетингового, та інформаційного видів 

управління; наукових закономірностях і принципах де-

мократичного управління [2, с.93-94]. 

Оскільки, в системі громадсько-державного управ-

ління провідна роль відводиться суб‟єктам громадського 

управління в освіті, то важливого значення у визначенні 

її методологічної основи набуває теорія маркетингової 

діяльності у сфері освіти, що спрямована на вивчення 

потреб громадськості, організацію роботи закладів зага-

льної середньої освіти з урахуванням особливостей те-

риторіальної громади, індивідуальних освітніх запитів 

здобувачів освіти, задоволення потреб громадян відпові-

дної території в здобутті загальної середньої освіти. 

Питання маркетингу в освіті розглядається в роботах 

таких авторів, як Б. Братанич, О. Боднар, Ф. Котлер, 

З. Рябова, Т. Сорочан, К. Фокс та інших. 

Забезпечення наукової керованості в інноваційному 

розвитку закладу загальної середньої освіти на ринку 

освітніх послуг, створення його позитивного іміджу за-

безпечує ефективне використання маркетингу в освіті. 

Маркетингове управління закладом освіти З. Рябова 

розглядає як соціальну технологію, сутність якої полягає 

у вивченні освітніх потреб (пропозицій) споживачів та їх 

формування у майбутньому, їх задоволення на основі 

надання і отримання освітніх послуг із метою розвитку 

особистості споживача, піднесення освіти як соціальної 

цінності та розробки стратегії закладу освіти [3, с.18]. 

За твердженням Ф. Котлера та К. Фокс, маркетингова 

орієнтація передбачає, що основними завданням закладу 

освіти є визначення потреб і бажань цільових ринків та 

задоволення їх завдяки розробці, комунікації, ціноутво-

ренню і постачанню споживачам відповідних програм і 

послуг [4, с.8]. 

Професором З. Рябовою ґрунтовно окреслені функ-

ції, принципи, форми і методи маркетингового управ-

ління в освіті. Розглянемо їх більш детально. Учена ви-

діляє такі маркетингово-зорієнтовані управлінські функції: 

інформаційно-аналітична, позиціонування, стратегічного 

планування, реалізації, контроль [5, с.9]. Принципами 

маркетингового управління закладами освіти вчена ви-

значає виконання маркетингово-зорієнтованих управлін-

ських функцій; застосування специфічного інструментарію 

маркетинг-мікс для прийняття науково обґрунтованого 

управлінського рішення на основі маркетингово-моніто-

рингової інформації; пріоритетності та максимальної 

задоволеності індивідуальних потреб споживачів освіт-

ніх послуг; маркетингової філософії управління (націле-

ності на ринок); кореляції з ринковою адаптивністю дія-

льності закладу освіти; конкурентності переваг закладу 

освіти; націленості на стратегічний результат діяльності 

закладу освіти; врахування специфіки освіти [5, с.379-

380]. Дослідниця пропонує такі етапи маркетингового 

циклу: проведення аналізу внутрішнього середовища 

(ресурсів) закладу (SWOT-аналізу); зовнішнього середо-

вища (можливості та загрози) закладу (PEST-аналіз); 

формулювання місії закладу; визначення мети (SMART), 

розробка стратегії діяльності закладу; побудова певної 

структури; розробка комплексу освітніх послуг; конс-

труювання системи моніторингу (контролю) [3, с.18]. 

З огляду на вищезазначене вважаємо, що мету і зав-

дання громадсько-державного управління закладом за-

гальної середньої освіти доцільно формувати на основі 

SWOT- і PEST- аналізу, які дають змогу актуалізувати 

зовнішні і внутрішні показники діяльності закладу зага-

льної середньої освіти, визначити можливості, загрози, 

сильні і слабкі сторони, політичні, економічні, соціоку-

льтурні та технологічні чинники впливу на розвиток 

закладу освіти.  

Стратегічна складова системи громадсько-держав-

ного управління включає розробку місії, візії, стратегії 

розвитку закладу загальної середньої освіти, яка, в свою 

чергу, регламентується на законодавчому рівні. Адже у 

Законі України «Про повну загальну середню освіту» [6] 

визначено, що керівник закладу освіти забезпечує роз-

роблення і виконання стратегії розвитку (стаття 37), що-

року звітує на загальних зборах (конференції) про її ви-

конання (стаття 38); піклувальна рада розробляє 

пропозиції до стратегії й перспективного плану розвитку 

закладу загальної середньої освіти, аналізує стан їх ви-

конання (стаття 41); педагогічна рада схвалює стратегію 

розвитку (стаття 40); засновник затверджує і фінансує 

стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти 

(стаття 37). Таким чином, учасники освітнього процесу 

та зацікавлені сторони беруть участь у стратегічному 

плануванні розвитку закладу загальної середньої освіти, 

що сприяє активній співпраці із суб‟єктами громадсь-

кого управління. 

Досліджуючи питання маркетингового контролю, 

доктор педагогічних наук О. Боднар визначає його про-

цесом аналізу та перевірки досягнутих результатів за-

кладу освіти відповідно до запитів споживачів освітніх 

послуг на основі критеріїв конкурентоспроможності на 

даному ринку та наводить приклади його змісту, а саме: 

оцінка впливу соціально-культурних об‟єктів мікрора-

йону на освітнє середовище закладу загальної середньої 

освіти; вивчення соціального статусу сімей, що мають 

дітей дошкільного віку, з метою допомоги їм у виборі 

закладу загальної середньої освіти; дослідження та кла-

сифікація потреб і запитів батьків у видах і якості освіт-

ніх послуг; формування соціальної та освітньої системи 

захисту дітей, які не відвідують заклади дошкільної 

освіти; залучення батьків до управління закладом зага-

льної середньої освіти, формування системи громадсь-

кого управління; виявлення факторів негативного впливу 

зовнішнього та внутрішнього освітнього середовища на 

поведінку учнів; перевірка рівня комфортності учнів у 

закладі освіти тощо [7, с.116-117]. 

Отже, здійснення маркетингового контролю у межах 

запровадження системи громадсько-державного управ-

ління дозволить визначити рівень реалізації соціально 

значущої мети, визначеної у спільній діяльності із гро-

мадськими структурами управління в закладі загальної 

середньої освіти. 

Таким чином, застосування маркетингових підходів 

до управління закладом освіти здійснюється субордина-
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ційними структурами через вивчення запитів і пропози-

цій споживачів освітніх послуг; аналіз ринку освітніх 

послуг; поточне коригування всіх напрямів роботи за-

кладу освіти відповідно до запитів ринку. Мета даного 

підходу – максимальне задоволення потреб громадян у 

рівному доступі до якісної освіти, впровадження держа-

вної освітньої політики шляхом реалізації соціального 

замовлення [8, с.17]. Саме тому дана концепція заслуго-

вує на увагу у процесі розвитку і становленні системи 

громадсько-державного управління закладом загальної 

середньої освіти. 

Вивчаючи проблематику громадсько-державного 

управління в закладі загальної середньої освіти, автором 

запропоновано критерії його ефективності, а саме: інфо-

рмаційна відкритість закладу освіти, маркетингова дія-

льність, дигіталізація освітнього процесу, стратегічне 

планування роботи закладу загальної середньої освіти, 

розвиток мережі органів громадського управління та 

самоврядування, зв‟язки з громадськістю, організація 

освітнього процесу на основі суспільних запитів, вико-

ристання ресурсів громадою, проєктна діяльність, фанд-

райзингова діяльність, краудфандинг у роботі закладу 

освіти, співпраця із закладами освіти, партнерство з під-

приємствами, установами, представниками бізнесу, реа-

лізація концепції громадсько-активних шкіл, якість осві-

тньої діяльності, моніторинг якості освіти, громадський 

нагляд (контроль), рівень задоволеності учасників освіт-

нього процесу та стейкхолдерів, відповідність організа-

ції освітньої діяльності суспільним запитам [9, с.166-

167]. Зупинимось більш детально на маркетинговій дія-

льності закладу загальної середньої освіти.  

Важливим у контексті даного дослідження є твер-

дження вітчизняних науковців з приводу того, що мар-

кетингова діяльність закладу освіти спрямована на ви-

вчення потреб споживачів освітніх послуг, задоволення 

їх за допомогою більш ефективних і продуктивних засо-

бів, ніж використовувані конкурентами, а також забез-

печення добробуту окремих споживачів і суспільства в 

цілому [10, с.282].  

До провідних аспектів маркетингової діяльності від-

носимо: розвиток комунікативної політики закладу 

освіти, дослідження ринку освітніх послуг, вивчення 

освітніх запитів і потреб громадськості, позиціонування 

закладу, презентаційну діяльність, створення позитив-

ного іміджу закладу загальної середньої освіти. Пропо-

нуємо деталізувати зазначені напрями маркетингової 

діяльності.  

Перш за все, на наш погляд, це формування ефектив-

ної комунікативної політики закладу освіти, тобто вста-

новлення необхідних мереж інформаційної взаємодії 

між стейкхолдерами.  

Як зазначають Ф. Котлер та Карен Ф.А. Фокс, до ти-

пових комунікаційних завдань навчального закладу на-

лежать: підтримка або зміцнення іміджу навчального 

закладу; побудова лояльності та підтримки випускників; 

залучення донорів; надання інформації про пропозиції 

навчального закладу; залучення потенційних студентів, 

заохочення їх до подання вступних заяв та до вступу у 

навчальний заклад; виправлення некоректної або непов-

ної інформації про навчальний заклад [4, с.399]. 

Отже, створення дієвої комунікативної політики 

сприятиме інформуванню громадськості про діяльність 

закладу освіти, розвиткові соціального партнерства, оці-

нюванні реальної ситуації на ринку освітніх послуг, 

створенню позитивного іміджу закладу, розширенню 

мережі класів та учнів. 

Також важливим аспектом маркетингової діяльності 

закладу загальної середньої освіти є дослідження ринку 

освітніх послуг. За твердженням З. Рябової, вивчення та 

аналіз ринку освітніх послуг та ринку праці відбувається 

через оцінювання й прогнозування ринку послуг і ринку 

праці – кількісні оцінювання попиту на послуги, що на-

дає заклад, аналізується динаміка останніх років кілько-

сті тих, хто навчається, запити на освітні послуги закла-

ду тощо; сегментацію ринку послуг і ринку праці – 

сегментування ринку відповідно до різних груп спожи-

вачів, тобто визначається цільова аудиторія – група спо-

живачів, якій пропонується та чи інша освітня послуга, 

враховується необхідне ресурсне забезпечення навчаль-

ного закладу для задоволення визначеної цільової ауди-

торії, а саме: якість програм і їх навчально-методичне 

забезпечення, кадрове забезпечення, наявність достат-

ньої матеріально-технічної бази тощо; аналіз споживачів 

відбувається на основі визначення характеристики ці-

льової групи, її потреб, уподобань для адаптації компле-

ксу освітніх послуг саме до них [11]. 

Тож, дослідження ринку освітніх послуг дозволяє 

здійснити оцінку попиту на освітні послуги, визначити 

потенційних споживачів, їх потреби та на основі цього 

формувати і поширювати пропозиції закладу освіти. 

Вивчення освітніх запитів і потреб громадськості – 

необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності 

закладу загальної середньої освіти, реалізація якої спри-

ятиме формуванню комплексу освітніх послуг на основі 

соціального замовлення. Здійснювати вивчення освітніх 

запитів можна шляхом бесід, анкетувань, опитувань, 

консультацій тощо. 

Позиціонування закладу освіти – один із засобів мар-

кетингового управління з метою досягнення конкурен-

тоздатності. За визначенням провідних дослідників, 

означає «процес створення та підтримки відмінної від 

інших позиції під кутом зору іміджу та пропозицій, за-

вдяки чому навчальний заклад займає окреме та цінне 

місце у свідомості цільової аудиторії» [4, с.261]. 

Вітчизняні дослідники також зазначають, що саме 

позиціонування є одним із сучасних методів посилення 

власних конкурентних позицій завдяки визначенню 

спрямованості усіх видів маркетингової активності ком-

панії та є основою для розробки стратегії просування 

товарів на ринку [12, с.5]. 

У наукових джерелах вчені виокремлюють чотири 

кроки успішного позиціонування: визначення іміджу 

навчального закладу серед представників ключових ри-

нків та цільових аудиторій, а також визначення того, як 

ключові споживачі сприймають позицію навчального 

закладу у порівнянні з конкурентами; вибір бажаної по-

зиції навчального закладу, яку можна досягти; вибір 

ретельно продуманих дій для досягнення бажаної пози-

ції; оцінка та контроль ефективності зусиль з позиціону-

вання [4, с.261-262]. 
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Презентаційна діяльність, на думку О. Почуєвої, 
«це – процес пошуку для навчального закладу такої рин-
кової позиції, продукту або послуги, яка буде суттєво 
відрізняти його від конкурентів. Ця діяльність здійсню-
ється з урахуванням конкретної цільової групи спожива-
чів, для якої створюються і пропонуються переваги та 
унікальність продукту. У межах цього процесу, за твер-
дженням дослідниці, будь-який заклад освіти має мож-
ливість презентувати себе, продемонструвати свою ін-
дивідуальність, що виявляється через певний стиль і 
набір якостей. Презентування як маркетингова стратегія 
допомагає закладам освіти зайняти вигідне становище у 
свідомості й психології професійного співтовариства та 
споживачів» [13]. 

Основними складовими презентаційної діяльності 
дослідниця виділяє: інформаційні матеріали (листівки, 
буклети, пам‟ятні матеріали, статті, рекламні ролики); 
PR-заходи (дні відкритих дверей, презентації, участь у 
спеціалізованих виставках, освітніх заходах), рекламна 
продукція (сувеніри: ручки, олівці, календарі, значки з 
емблемою школи) [13]. 

Перераховані вище заходи сприяють створенню по-
зитивного іміджу закладу загальної середньої освіти. 
Ученими доведено, що «імідж – це сума переконань, 
ідей та вражень, які людина має стосовно об‟єкта. Дос-
лідник прагне оцінити, наскільки знайомим та сприятли-
вим є імідж навчального закладу, а також – як саме різні 
групи оцінюють заклад за відповідними ознаками. Ви-
значивши характер сприйняття закладу освіти, адмініст-
рація повинна вирішити, чи є імідж позитивним та від-
повідним, або ж закладу необхідно провести зміни та 
вжити заходів щодо виправлення негативного чи спо-
твореного іміджу» [4, с.273]. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу конста-
тувати, що на сьогодні запроваджуються різні демокра-
тичні підходи до управління закладами загальної серед-
ньої освіти, зокрема державно-громадське і громадсько-
державне. Провідною відмінністю між ними є доміную-
чий вплив однієї із структур управління – громадської 
чи державної. 

У ході дослідження встановлено, що сучасний заклад 
загальної середньої освіти в умовах реформи децентра-
лізації повинен стати культурно-освітнім центром гро-
мади, що надаватиме якісні освітні, культурні, інформа-
ційні, ресурсні послуги, а громада у свою чергу 
сприятиме не тільки його функціонуванню, а й розвитку. 
Саме на таких засадах формується інноваційна система 
громадсько-державного управління закладами загальної 
середньої освіти, що ґрунтується, у тому числі, на прові-
дних аспектах маркетингового управління. 

Реалізація маркетингових підходів у процесі управ-
ління закладом загальної середньої освіти дозволить 
організовувати освітню діяльність відповідно до суспі-
льних запитів і потреб громадськості, досліджувати ри-
нок освітніх послуг, формувати стратегію розвитку за-
кладу освіти, комунікативну політику, запроваджувати 
презентаційну діяльність та сприятиме створенню пози-
тивного іміджу закладу освіти. 
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MARKETING COMPONENT OF THE SYSTEM OF PUBLIC GOVERNMENT  

IN THE INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

The article is devoted to the substantiation of the leading marketing aspects in the context of the introduction of the system 

of public administration in the institution of general secondary education. 

During the research it was actualized that the democratization of education proclaimed by the educational reform, requires 

a change in the traditional approaches to governance, including modernization of established public administration, activation 

of the public component, focusing on the satisfaction of the educational needs of stakeholders and its possible transformation 

into public administration. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах пере-

будови, реформування й модернізації української педа-

гогічної науки та освіти поряд із важливістю інтеграції 

вітчизняної освіти до європейського та світового освіт-

нього простору важливим і необхідним залишається 

збереження і збагачення власної ідентичності, українсь-

ких культурно-історичних традицій, відновлення істори-

чного досвіду діяльності навчальних закладів та окремих 

педагогічних персоналій, які творили українську школу 

в складних суспільних обставинах різного часу. 

Глибоке вивчення і творче переосмислення позитив-

ного навчально-виховного досвіду минулого не тільки 

збагачує сучасну педагогіку новими фактами й теорети-

чними положеннями, а й уможливлює прогнозування її 

майбутнього розвитку, адже розв‟язати сучасні освітні 

проблеми не можливо без знання того, як розвивалися 

теорія і практика освіти в минулому. 

Серед організаторів української освіти, які активно 

сприяли поширенню масової освіти, активно продуку-

вали педагогічні ідеї, цінність яких важлива й сьогодні, 

слід назвати О. Духновича та І. Ставровського, чия пас-

тирська та просвітницька діяльність, письменницький 

доробок, наукові педагогічні студії були важливим еле-

ментом та вагомим підґрунтям цілісної освітньої моделі 

українства ХІХ століття.  

Мета статті полягає в аналізі та обґрунтуванні пріо-

ритетних педагогічних ідей та просвітницької діяльності 

Олександра Духновича та Іоанна Ставровського.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи процес 

становлення поглядів вітчизняної педагогіки на процес 

виховання та освіти дітей та молоді в Україні, не можна 

не згадати імен відомих педагогів, суспільних та релі-

гійних діячів закарпатського краю Олександра Духно-

вича та Іоанна Ставровського. Їхні праці містять цінний 

матеріал щодо проблеми розвитку і природовідповід-

ного виховання дітей, формування у них духовності, 

обґрунтування важливості сімейного та шкільного вихо-

вання [1;2;3]. Їхні праці були важливим внеском у пе-

дагогічну науку того часу, залишаються вони актуаль-

ними і сьогодні. 

Зокрема, перу О. Духновича належать твори різних 

жанрів та напрямків, проте найбільшим його доробком є 

твори педагогічного характеру. Найвідомішою та найз-

начнішою працею педагога є його «Народна педагогія» 

[1]. Наукові положення цього твору стосуються проблем 

освіти, просвіти, духовності, природовідповідності, здо-

рового способу життя. 

У передмові зверненій до батьків, О. Духнович сфор-

мулював основні завдання сім‟ї щодо цілеспрямованого 

впливу на маленьких дітей: дати їм здоровий розум, до-

бру вдачу, науку, хист, працелюбність, любов до Бога і 

міцну волю. Всі ці якості повинні забезпечувати перші 

вихователі й наставники дітей – їхні батьки. Головним 

принципом виховання О. Духнович вважав принцип 

природовідповідності: «сили людські, тілесні і духовні, 

від природи дані, зберігати і вдосконалювати» [1, 7]. 

Перш за все педагог наголошує на важливості прави-

льного виховання дитини від самого її народження, 

оскільки вважає, що людина народжується на світ «не-

порочною», тобто без шкідливих звичок у широкому 

У статті проаналізовано педагогічні ідеї та просвітницьку діяльність О. Духновича та 

І. Ставровського – відомих педагогів, письменників, просвітників, громадських діячів ХІХ століття. 

Проаналізовано їхній науковий доробок крізь призму природовідповідності, освіченості, духовності 

особистості, її фізичного та духовного здоров‟я. З‟ясовано наукові позиції вчених у галузі навчання, 

виховання та розвитку дітей і молоді, обґрунтовано роль сім‟ї та школи в освітньому процесі, 

проаналізовано чинники виховання особисті на основі наукового доробку учених-просвітників. 
Ключові слова: О. Духнович, І. Ставровський, педагоги-просвітники, педагогічні ідеї, природовідповідність, 

чинники виховання, духовність, фізичне здоров‟я. 



  
115  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

сенсі цього слова. І від того, який спосіб життя обирає 

вона для себе, самостійно чи під впливом батьків, зале-

жить її майбутнє життя. 

Перебування дитини у здоровому в усіх відношеннях 

середовищі повинно стати, на думку О. Духновича, за-

порукою успіху життєвого шляху і корисності для сус-

пільства: «Посмотріте на дерево, рослоє в лісі: оно прек-

расно зросло і здорово єсть, но плод єго невкусен. Але 

закріпіте в молодий лісовий пень благородную віточку і 

привийте осторожно, то дерево, хотя от простого лісо-

вого кореня растущеє, будет ніжним уже і принесет бла-

городний плод і будет полезним хазяїну своєму» [1].  

Основними складовими особистості О. Духнович на-

зиває «єстество (натуру), науку й обичай». Під першим 

він розуміє спадковість, яку одержує людина від наро-

дження, проте не вважає її наріжним каменем форму-

вання особистості, оскільки без виховання «хотя і єстес-

твенними добродітельми і силами обдарений, будет 

неспособним і непотрібним, як земля, хотя лучшая, єли 

не работається, проізводить один токмо бур‟ян і пустую 

лободу» [1, 198]. З огляду на це О. Духнович наголошує 

на необхідності прищеплення молодій людині добрих 

звичок, духовності шляхом навчання та виховання. 

Останнє вважає він тим життєдайним джерелом, від чис-

тоти якого залежить добробут народу і суспільства. 

Найважливішою основою культури і виховання для 

дитини педагог вважає сім‟ю і вказує на те, що батьки 

несуть відповідальність за дії своїх дітей перед Богом і 

людьми і найактуальнішим їхнім завданням є турбота 

про добре виховання: «Посилайте їх приліжно до школи, 

гді они научаться страха Божія і разума... Что бо даш 

дитині твоєй обільніє, як доброє воспитаніє?...дай сину 

твоєму здоровий разум, дай єму добрий нрав, дай єму 

науку, способность, трудолюбіє, доброє серце, любов к 

ближнєму і Богу, заскіпи в душу єго страх Господинь, 

дай єму добрую волю, і уже дал єси єму багатство, кото-

роє ни черв не под‟їдаєт, ни вор не подкопиваєт, котороє 

і в біді, і нещасті останет с ним навіки...» [1, 199]. Цим 

автор наголошує на необхідності формування здорових, 

природовідповідних поглядів на життя, які ґрунтуються 

на гармонії людини з природою та самим собою.  

О. Духнович вважає, що спосіб життя батьків є запо-

рукою відповідного способу життя дітей і вказує, що 

початок цього процесу закладається з моменту зачаття 

дитини: «Плод здоровий будет, єсли родителі чада намі-

ренієм добрим плодять, то єсть, от законного брака, ибо 

слава чоловіку от честі отця єго зависит, безстиднії бо 

родителі і в безслав‟ї часдам своїм поношенія прино-

сять. От злоположенного бо кореня благая отрасль про-

зябнути не может» [2, 200]. З огляду на це, вважає педа-

гог, батьки, що хочуть народити дитину, повинні бути 

«здорові і розумні, не развращеннії, не сердитиї, не ви-

ном наполненниї, ибо искуством научаємся, что от п‟я-

них родителей рождається злочестивоє животноє, по 

прислові:» Із гнізда совйого нікогда не происходит соло-

вій, но всегда только ухатая сов» [2, 200]. 

Важливим інститутом освіти, просвіти, духовності, 

природовідповідності особистості покликана стати школа, 

зокрема учитель, як основний її представник. Спеціаль-

ний розділ «Педагогії» О. Духновича присвячений влас-

тивостям і обов‟язкам учителя. Автор визначає вміння та 

здібності учителя, які необхідні йому, щоб успішно здій-

снювати процес навчання та виховання дітей у школі. До 

них він відносить доброчесність, глибокі фахові знання, 

врівноважений характер тощо.  

У «Педагогії» О. Духнович вказує на важливість та 

потребу моральної і психологічної підтримки дитини з 

боку учителя, учнів, товаришів та батьків. Духовність, 

на думку педагога, є ліками для дитини: «Когда нікото-

рая дітина болізнуєт, то учитель в школі повелит всім 

ученикам молитися о болезнующем, і єсли хворота не 

єсть преємливая, і єсли не єсть заразливая, пошлет боле-

знующого пріятелей для увеселенія єго, но і сам такому 

приліжати будет поспішно і єго розвеселяти» [2, 206].  

Вказуючи на необхідність доброї освіти для повно-

цінного життя окремої особистості й народу вцілому, 

О. Духнович стверджує: «Родимці! Просвещеніє єсть 

нужноє для жизни народа, то узнати должно, ибо народ 

без просвещенія не может називатися народом. Такий 

народ мертвий єсть, в нем жизни ніт, і легко пропадаєт, 

як пчели без матери. Постарайтеся о просвещенії дітей 

ваших, ибо в тіх єсть будущность народа, будущность 

жизни!» [2, 207].  

У «Педагогії» автор аналізує основні засоби і форми 

виховання. Серед них найважливішими вважає народні 

ігри, танці, хороводи, фізичну працю, зимові розваги 

(санкування, ковзанки тощо). Вважає, що всі вони успі-

шно розвивають душевні і фізичні сили особистості. Для 

раціонального розгортання процесу виховання педагог 

радить дотримуватися принципів посильності та враху-

вання вікових й індивідуальних особливостей особисто-

сті: «позорствовати весьма на возраст, и на состав тела 

учеников... мудро да урядит малоє оное общество по 

правилам чистого естества» [2, 67]. 

Олександр Духнович був одним із перших вітчизня-

них педагогів, хто серйозно звернув увагу громадськості 

на проблеми здоров‟я дитини через фізичне виховання, 

дотримання гігієни життя та праці, формування широ-

кого кола гігієнічних навичок через впровадження 

цілого ряду засобів та форм тіловиховної діяльності та 

дотримання принципів врахування вікових та індивідуа-

льних особливостей, різниці між статями, якостями та 

рисами характеру і темпераменту.  

Педагог у своїх працях також детально аналізує роль 

кожного виховного інституту: сім‟ї, родини, школи, а 

також окремих особистостей, які відіграють вирішальне 

значення у становленні особистості: матері, батька, шкі-

льного вчителя. Це підтверджується тим, що у його «Пе-

дагогії» кожному названому вище напрямку визначено 

окремий параграф, де автор детально аналізує ті чи інші 

власні погляди на освіту, духовність, природовідповід-

ність життя людини і вказує на способи їх реалізації. 

Ще однією особливістю педагогічної творчості 

О. Духновича з огляду проблеми, що досліджується, є 

те, що педагог вперше серед вітчизняних педагогів ра-

дить активно використовувати позаурочний час для 

виховання. Окрім цього, доречним, на його думку, є ви-

користання для цього часу літніх і зимових канікул. 

Будучи добре ознайомленим з європейською традицією 

організації навчально-виховного процесу, О. Духнович 
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радить також активно запроваджувати школу круглого 

дня [1;2].  

Заслугою О. Духновича є також і те, що він з метою 

практичного використання у навчальному та виховному 

процесі ретельно вивчає і досліджує народні традиції та 

звичаї. Його найважливіша педагогічна праця через це 

дістала назву «Народної педагогії» [1]. Автентичний 

досвід, на думку дослідника, повинен бути якомога пов-

ніше використаний в освіті та вихованні. 

Також наголошуємо, що життєвий шлях і педагогічна 

спадщина відомого українського педагога – просвіти-

теля Іоанна Ставровського заслуговує пильної уваги 

науковців з точки зору дослідження багатьох проблем 

педагогіки, зокрема народної освіти, просвітництва, ду-

ховності, природовідповідності. Тривалий час наукові 

погляди вченого залишалися невідомими і недослідже-

ними та й сьогодні його праця «Педагогія» [3] є знайо-

мою лише вузькому колу науковців, хоч містить значний 

науковий потенціал і залишається актуальною через 

століття. 

Аналізуючи історію становлення теоретичного підґ-

рунтя української школи в історії вітчизняної педагогіч-

ної думки не можна не проаналізувати педагогічної спа-

дщини І. Ставровського з погляду. Подібно до 

О. Духновича, К. Ушинського, М. Пирогова та інших 

відомих українських педагогів І. Ставровський пильно 

вивчав особливості життя дітей та молоді, вважаючи, що 

добре здоров‟я, природовідповідність, широка освіта 

підростаючого покоління є тим підґрунтям, без якого 

розцвіт суспільства неможливий. 

Свої погляди на освіту, навчання, виховання і приро-

довідповідний розвиток педагог виклав у праці «Педаго-

гія». Вона була написана автором у 1846 році, проте з 

невідомих сьогодні причин не була надрукованою. Лише 

через 120 років науковий доробок І. Ставровського по-

бачив світ. Вважаємо її цінною для педагогічної науки і 

такою, що містить певний науковий потенціал, який 

може бути використаний педагогічною наукою і 

сьогодні. 

З огляду на дослідження слід зупинитися на тих по-

ложеннях «Педагогії» Ставровського І., які стосуються 

проблеми турботи про тілесне здоров‟я і зв‟язок його з 

духовним, природовідповідності виховання. Цим питан-

ням автор присвячує окремі частини своєї праці. Перша 

носить назву «Про розвиток сил тілесних» [3, 15]. У ній 

автор обґрунтовує необхідність розвитку тілесних сил 

людини і вказує на основні шляхи реалізації завдань 

тілесного виховання. 

І. Ставровський відзначає, що фізичне виховання 

особистості обов‟язково повинно пов‟язуватися з розу-

мовим, інакше праця педагога не буде ефективною. Сто-

совно фізичного розвитку, автор вказує на необхідність 

усунення перешкод на цьому шляху, закликає активно 

використовувати у вихованні дитини всі природні мож-

ливості, а також розумові здібності. Останні, на думку 

автора, дадуть можливість вихованцю збагатити свої 

знання щодо здорового, природовідповідного способу 

життя. У «Педагогії» автор відзначає, що вихователь 

повинен намагатися обов‟язково усунути дитячі недуги 

шляхом використання потенціалу фізичного виховання 

[3, 15]. У підручнику відзначається, що великою кори-

стю для майбутнього життя дитини є вміння самостійно 

розвивати і удосконалювати власні сили. 

Окремо І. Ставровський зупиняється на проблемі не-

обхідності усунення умов, які перешкоджають вихо-

ванню. Ними, на думку вченого, можуть бути: сам вихо-

ватель; особи, які оточують дитину; сам вихованець; 

речі, що оточують дитину. Негативним чинником вихо-

ватель, на думку педагога, виступає тоді, коли він вико-

ристовує різні неадекватні методи покарання, як фізич-

ного, так і психологічного чи морального. Особи, які 

оточують дитину, часто не сприяють природовідповід-

ному вихованню через власну некомпетентність в освіт-

ній справі. Часто дитина сама завдає шкоди власному 

здоров‟ю через незнання правил його збереження [3]. 

Педагог обґрунтовує шляхи, за допомогою яких ви-

хователь повинен реалізувати завдання духовного і тіле-

сного виховання. З огляду на те, що вихователь не може 

постійно знаходитися поруч із вихованцем, він має своїм 

завдання здійснювати просвітницьку діяльність серед 

дітей та молоді. Окрім цього, вихователь повинен зав-

жди бути прикладом і зразком у культурі, дотриманні 

моральності, справедливості тощо. 

У своїй праці І. Ставровський аналізує засоби і спо-

соби збереження здоров‟я дитини у різні вікові періоди. 

Глава друга присвячується деталізації природних засобів 

щодо зміцнення і збереження здоров‟я [3, 17-20]. До них 

автор відносить повітря, їжу, одяг, чистоту, купіль, ру-

ховий режим, відпочинок та сон. Окремо педагог аналі-

зує розвиток органів чуття. 

Третя глава «Педагогії» присвячена тілесним хворо-

бам і виснаженню дитячого організму. І. Ставровський з 

точки зору медицини та гігієни дає характеристику ос-

новних дитячих хвороб і вказує на шляхи запобігання їм. 

Висновки. З вищевикладеного можемо зробити ви-

сновок про те, що у середині та наприкінці ХІХ століття 

з‟являються вагомі наукові дослідження в галузі просві-

тництва, виховання, природовідповідності, плекання 

духовних і тілесних сил дитини. Ці праці мали приклад-

ний характер і були початком становлення наукового 

знання про розвиток дитини у його цілісності і систем-

ності, з опорою на індивідуальність і природовідповід-

ність освітнього процесу. 
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Постановка проблеми. На шляху інтеграції 

України до Європейського простору, переході до ринко-

вої економіки, що характеризується швидким зростан-

ням обсягу наукової інформації і високотехнологічним 

виробництвом, наше демократичне суспільство вимагає 

від школи значних змін у підготовці школярів до життя.  

Початок нового століття характеризується зміною 

освітньої парадигми. 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 завдан-

ня якісної професійної підготовки взагалі, педагогічної – 

зокрема.  

Визначення підходів до здійснення ефективної про-

фесійної діяльності та обґрунтування єдності теоретич-

них і практичних складових його підготовки, гуманісти-

чної спрямованості педагогічної професії розглядалися у 

наукових дослідженнях 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 напрацю-

вання відомих вітчизняних і зарубіжних математиків й 

методистів, які сприяли вирішенню проблем вдоскона-

лення 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.). 

Серед нагальних завдань, представлених у Концепції 

«Нової української школи» (2016 р.) та Державному ста-

ндарті початкової освіти (2018 р.), виокремлюються такі: 

уміння здобувати та переробляти інформацію, отриману 

із різних джерел; здатність до її застосовувати для інди-

відуального розвитку і самовдосконалення дитини через 

формування предметних і ключових компетентностей; 

розвиток логічного та критичного мислення, інновацій-

ність та ін. [1;2]. 

Саме тому, одним із важливих завдань вищої освіти є 

формування математичної грамотності та компетентно-

сті майбутніх учителів початкових класів. Без цього не 

можливо здійснювати перехід від пізнання зовнішньої 

сторони явищ до пізнання їх сутності, відображення в 

мисленні істотних властивостей і ознак. 

Останнім часом у математичній освіті відбулись сер-

йозні зміни: математичні моделі явищ природи, техніч-

них і економічних процесів стали більш повноцінними, 

точніше та глибше відображають природу речей. Завдя-

ки цьому, математика перетворилася з методу обчислень 

у метод досліджень. 

В останні роки підвищився інтерес вчених до про-

блеми формування математичної компетентності. Розві-

дки даної проблеми здійснили Я. Гаєвець, Н. Глузман, 

Л. Коваль, А. Коломієць, М. Левшин, Є. Лодатко, М. Ов-

чіннікова, С. Скворцова та ін. 

Більшість із названих дослідників однозначно зазна-

чають, що рівень математичної освіти залежить не 

тільки від теоретичної успішності вчителя початкової 

школи, який має бути добре обізнаним із системою ма-

тематичних понять, а практичної готовності до її форму-

вання в учнів. 

З огляду на висловлене, особливого значення набуває 

робота науково-педагогічних кадрів закладів вищої 

освіти України над пошуком ефективних підходів про-

фесійної підготовки педагогів для початкової ланки 

освіти.  

Проте залишається актуальною проблема форму-

вання математичної компетентності майбутніх фахівців 

початкової освіти.  

Метою дослідження є аналіз наукових підходів до 

розуміння математичної копетентності та визначення 

шляхів вдосконалення методики формування математи-

Автор приділяє значну увагу особливостям формування математичної компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти. 

У статті окреслено наукові підходи до розуміння математичної компетентності та розглянуто 

основні характеристики математичної культури та математичної грамотності.  

Серед актуальних проблем автор визначає шляхи вдосконалення, методики формування математичної 

грамотності та компетентності майбутніх вчителів загальноосвітньої школи І ступеню. 

Наголошується, що математична грамотність має важливе значення у готовності фахівців початкової 

освіти до професійної діяльності.  

Ключові слова: математична компетентність, математична культура, математична грамотність, 

професійна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти, заклади вищої освіти. 



  
119  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

чної грамотності та компетентності майбутніх фахівців 

початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу. Бурливий розвиток 

науки все більше загострює суперечності між обсягом 

накопичених людством знань і здатністю людини до їх 

засвоєння. Це викладає необхідність пошуків таких ме-

тодів та засобів навчання математики, які б дали змогу 

підвищити продуктивність навчальної діяльності та ак-

тивізувати пізнавальну діяльність [4]. 

Багато труднощів у засвоєнні математики виникають, 

по-перше, через невідповідність знань математичним 

поняттям; по-друге, через відсутність логічної послідов-

ності уведення загальних математичних понять у шкі-

льні курси; по-третє, спричинені непідготовленістю вчи-

теля до такого складного психологічного процесу, як 

формування математичних уявлень і понять, що висту-

пають фундаментом математичної грамотності. 

Враховуючи особливість математики як науки та на-

вчального предмета можна усвідомити, що основою 

вдосконалення методичної системи курсу математики 

може виступати математична культура, яка по відно-

шенню до математичної грамотності її системою більш 

високого порядку. 

У науково-методичних джерелах доволі часто мате-

матичну грамотність пов‟язують із математичною куль-

турою. 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 мате-

матика дуже корисна для точних і послідовних мірку-

вань. Він визначав математику й розумове виховання 

головними науками, які тренують розум та розвивають 

здатність міркувати. 

Спробуємо визначити основні характеристики тріади 

дефініцій «математична компетентність» – «математи-

чна грамотність» – «математична культура». Важливо 

визначити багатовимірність цього поняття, оскільки у 

вчених відсутнє стале його визначення, а різні вчені ви-

окремлюють різноманітні її компоненти (С. Гуцанович, 

В. Ілляшенко, В. Крутецький, Є. Лодаткао, О. Мельни-

ков, М. Чошанов та ін.). 

Математична культура (індивідуальна) – інтегральна 

характеристика особистості, яка у всій повноті на даний 

час фіксує здатність цієї особистості адекватно сприй-

мати доступну її розумінню математичну складову нау-

кової картини світу і вибудовувати у відповідності із 

цим сприйняття свою освітню, професійну, суспільну 

діяльність, творити свої морально-етичний та естетич-

ний ідеали. 

За переконанням Є. Лодатко математична культура є 

не лише певною сукупністю знань і навичок, а й певним 

видом мислення. Крім того, від розвитку математичної 

культури залежить ставлення суспільства до математич-

ної діяльності, а також поширення математичних знань у 

суспільстві [3]. 

Під «математичною грамотністю» найчастіше розу-

міють: 

– розпізнавання проблеми, що виникає у навколиш-

ній дійсності; 

– формулювання цієї проблеми мовою математики; 

– вирішення проблеми на основі використання мате-

матичних знань та методів; 

– формулювання та запис остаточних результатів ви-

рішення проблеми. 

Таким чином, математична грамотність педагога ви-

значає наявність необхідних знань та відомостей, вміння 

правильно застосовувати математичні терміни, вирішу-

вати математичні задачі та завдання.  

Ми також переконані, що не можна говорити про ма-

тематичну грамотну особистість, яка не володіє у доста-

тньому 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 математич-

ними знаннями і досвідом для майбутньої професійної 

діяльності. 

За переконанням С. Березіна, під математичною гра-

мотністю розуміють уміння правильно використовувати 

математичні терміни, наявність необхідних знань і відо-

мостей для виконання роботи (проблеми) у конкретній 

предметній області [4]. 

Такий підхід підтримує О. Чашечнікова, проте на її 

думку дане поняття має також складатися не лише із 

термінологічної грамотності, а й правильної математич-

ної мови (усної та письмової), обчислювальної та графі-

чної культури [7]. 

Даний факт ми вважаємо особливо важливим, оскі-

льки він дозволяє нам структурувати математичну гра-

мотність як самостійну складову математичної культури 

майбутнього вчителя. 

Крім того, важливо визначити трансформацію по-

няття «математична грамотність»: у сучасному змісто-

вому наповненні переважають дієві математичні знання, 

уміння та здатність їх використовувати з метою задово-

лення зростаючих потреб мислячих, креативних і заціка-

влених у зростанні якості життя громадян XXI сторіччя. 

Це, в свою чергу, є доказом, що математична грамот-

ність є складовою математичної компетентності педагога. 

Разом з тим, використання терміну «математична 

грамотність» дозволяє перенести оволодіння відповід-

ними знаннями та уміннями, що визначаються програ-

мами загальноосвітніх шкіл, до його результатів в праг-

матичному розумінні, тобто до здатності (студентів / 

школярів) використовувати математичні знання в різно-

манітних ситуаціях, наближених до реалій життя. Крім 

того, в майбутньому – це потреба у технологічній, інфо-

рмаційній грамотності тощо, розвиток яких значною 

мірою обумовлений саме рівнем практичної математич-

ної підготовки членів суспільства в цілому.  

Важливо зауважити, що відповідно до нового Держа-

вного стандарту початкової освіти основною метою 
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освітньої галузі «Математика» є формування в учнів 

математичної компетентності на рівні, достатньому для 

забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успіш-

ного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у 

процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуаль-

ного розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам‟яті, куль-

тури мислення та інтуїції [2].  

Розв‟язання цього завдання вимагає від закладів ви-

щої освіти, що здійснюють підготовку фахівців початко-

вої освіти формування у них математичної компетентно-

сті як складової загально-професійної компетентності. У 

цьому випадку остання виступає системою більш висо-

кого порядку. В свою чергу, математична компетент-

ність є складовою математичної культури педагога, а 

остання – чинником його загальної культури. Це визна-

чено характером професійної діяльності вчителя, яка 

охоплює його культуру; знання науки, на який базується 

навчальний предмет та методики навчання цієї науки. 

Математична грамотність складається з фундамента-

льних математичних ідей та математичної компетентно-

сті. Математична компетентність є основою математичної 

грамотності. Математична компетентність визначається 

рівнями навчальних досягнень, для яких суттєвим є на-

буття математичних умінь [5]. 

До математичних умінь належать уміння: математи-

чного мислення; математичного аргументування; мате-

матичного моделювання; постановки та розв‟язування 

математичних задач; презентації даних; оперування ма-

тематичними конструкціями; математичні спілкування; 

використання математичних інструментів, що, в свою 

чергу, є засобами математичного моделювання [6]. 

Таким чином, математична грамотність особистості 

проявляється у свідомому застосуванні нею знань і на-

вичок у практичних цілях, при поясненні явищ повсяк-

денного життя, при проведенні дослідження чи обробки 

одержаних даних. Крім того, суттєвою умовою форму-

вання математичної грамотності є вироблення вмінь 

самостійної математичної діяльності. 

Наступним важливим напрямом у формування мате-

матичної компетентності й грамотності є мотивація май-

бутніх педагогів до самоосвіти й професійного самовдо-

сконалення. 

Узагальнюючи, ми можемо зробити такі висновки.  

1. Математична грамотність має важливе значення у 

готовності фахівців початкової освіти до професійної 

діяльності. Вона виступає складовою математичної ку-

льтури майбутнього вчителя – з однієї сторони, та відно-

сно самостійним чинником математичної компетентно-

сті – з іншої. 

2. Серед шляхів удосконалення методики форму-

вання математичної грамотності та компетентності: 

оновлення підходів до організації освітнього процесу у 

вищих закладах освіти, оволодіння майбутніми вчите-

лями теоретичними та методичними основами процесу 

формування понять, застосування інтегрованого підходу 

при вивченні різних дисциплін навчального плану 

спеціальності «Початкова освіта». 

Усвідомлюючи роль і місце математичної грамотно-

сті майбутніх учителів Нової української школи, в освіт-

ньому процесі вищих закладів освіти використовувати 

стимулювання та мотивацію, індивідуалізацію та дифе-

ренціацію навчання; різноманітні сучасні педагогічні 

технології, що сприяють в цілому формуванню особис-

тості майбутнього фахівця початкової освіти. 
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Problem statement. Ukraine‟s entry into the European 

space necessitated the transition of the education system to a 

qualitatively new level. Ukraine‟s cooperation with the 

European Union and the deepening of international relations, 

integration of all spheres of life make foreign languages 

necessary in practical and real human activities. This 

situation is the proof that there is an acute problem of 

learning foreign languages. 

Purpose of work. To highlight the problem of the 

importance of learning a Foreign language for ensuring an 

integrated educational process. 

Presentation of the main material. The demand of the 

time is to train specialists of a new quality who are able to 

think creatively, quickly navigate the modern rich 

information space, make non-standard decisions, learn 

and develop throughout their lives, and most importantly – to 

be patriots of their native land. Having become a productive 

force, education increasingly determines the success of 

Nations and entire regions in the competitive struggle for 

survival. It is not surprising that at the beginning of the 

twenty-first century, education became a priority for national 

and international policy. This trend is reflected in the beginning 

of a new stage of the European education policy, which was 

organized within the framework of the «Education and 

training 2010» program, approved in may 2000 at the 

meeting of the European Commission in Lisbon [4]. 

Learning a foreign language as an integrated educational 

process is becoming one of the priorities of modern 

education. The driving force of high-quality teaching of a 

foreign language is the motivation to improve its proficiency 

in order to form a communicative competence among young 

people, the basis for which is the communicative skills 

formed on the basis of language knowledge and skills. The 

study of the modern labor market has shown that it is 

necessary to use both traditional (level) methods and 

communicative (non-level) methods [2]. 

The traditional approach to learning a foreign language is 

mainly designed for those who have patience and time and 

work on themselves systematically and persistently. The level 

of foreign language proficiency is divided into six levels. 

Each of them is designed for 4–6 months. The result of such 

training can be expected in about two years. There are 

significant disadvantages to this form of learning: most hours 

are devoted to the ability to translate and do not allow you to 

use conversational practice for communication purposes. 

Despite the fact that a modern specialist must have a high 

level of knowledge and skills in the specialty, and feel 

comfortable in a multicultural environment, while studying 

modern educational institutions, private language schools, 

introduce a communicative method of language learning, the 

result of training can be expected in 3–4 months. Today we 

are witnessing that online learning is beginning to prevail at 

almost all levels of education, opening up great prospects for 

expanding the theoretical knowledge base and giving 

practical value to the learning results [3]. 

One of the most important problems of modern 

education, in our opinion, is a noticeable decrease in 

students„ interest in learning. Updating the content of 

education in the 21st century requires solving the complex 

problem of how to turn a huge array of knowledge into an 

individual asset and tool of each individual. After all, the 

information world, which forms a new relationship between 

a child and knowledge, is becoming more and more 

complex, so young people require the ability to solve 

complex problems, be critical of circumstances, compare 

alternative points of view and make informed decisions. 

So, the main task of education is to prepare young people 

for modern life, that is, the formation of their necessary 

competencies, and one of the means of their formation is the 

integration of academic disciplines. Integration can solve the 

main contradictions of education – the contradiction between 

boundless knowledge and limited human resources [1]. 

Knowledge of a foreign language significantly raises its 

status, requiring sufficient training of qualified specialists 

not only in certain industries, but also makes it possible to 

navigate the modern business world. However, studying the 

state of preparation of students of non-linguistic faculties in 

General does not provide a sufficient level of foreign 

language proficiency. Therefore, many specialists are exploring 

ways to improve the effectiveness of the educational process. 

It is difficult to overestimate the social and cultural 

significance of a foreign language during the period of 

restructuring of our state, because it is increasingly gaining 

the status of a socio-economic and political mechanism of 

mutual understanding between various representatives of the 

world community in various spheres of life. Today, the study 

of foreign languages contributes to the implementation of 

such areas of professional activity as familiarization with 

new technologies, scientific hypotheses and trends, 

outstanding innovations in the field of science and 

The article is devoted to the study of foreign languages as one of the ways to integrate the educational process of 

Ukraine into the European space. The importance of mastering a foreign language for the development of modern 

science is justified, and it is indicated that the driving force and quality teaching of a foreign language is the 

motivation to study it. The ways of improving modern education through the prism of foreign language proficiency 

are highlighted. 
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technology. Also, we should not forget about establishing 

contacts with foreign firms, enterprises, and educational 

institutions; improving the level of professional competence 

of specialists. 

In modern conditions, the result of education should not 

be so much the assimilation of new information and new 

ideas, but rather the formation of messages in students that 

help change their behavior. They can be considered skills of 

socialization, readiness to solve problems of future 

professional activity [3]. 

Integration processes in professional education have 

become increasingly important in recent years, since they are 

aimed at implementing new educational ideals – the 

formation of an integral system of knowledge and skills of 

individuals, the development of their creative abilities and 

potential. 

Therefore, the study of an integrated approach to learning 

does not lose its relevance. Such well-known teachers as 

V.V. Davydov, I.Ya. Lerner, V.O. Onishchuk, V.F. Palamar-

chuk, M.M. Skatkin, V.O. Sukhomlinsky and others were 

engaged in consideration of this problem. The concept of 

integration in question should be defined. 

One of the important ways to improve the effectiveness 

of the educational process is the use of a computer. The 

computer can significantly improve the situation in the field 

of teaching foreign languages due to the fact that it has the 

ability to stimulate all types of activity: the effectiveness of 

mastering terms during professional foreign language 

training. Active use of the term system in oral and written 

foreign language professional speech largely depends on the 

appropriate system of preparatory exercises. It is necessary 

to consistently direct classes both to translation and 

thoughtful learning of terminology, and to activate the skills 

of speaking and listening necessary for the application of 

this terminology in specific situations [4]. 

It is advisable to combine exercises of a reproductive 

nature that perform an introductory function, and creative 

ones that promote active independent use of terminological 

vocabulary in accordance with the production situation. 

A number of search methods can be attributed to 

effective forms of training – the project method, the 

discussion method, the method of role-playing games with a 

problem orientation, which themselves involve the use of 

research and search methods. Each of these methods 

involves the formation of certain communicative and 

intellectual skills. 

Exercises of the creative direction should be more 

complex and provide for greater independence of the student 

when performing them, for example: to make an oral 

statement of the professional direction, using professional 

terminology; to make a dialogue of production topics, 

saturated with professional terminology of the chosen 

specialty. 

It should be noted that teaching a foreign language in a 

non-Russian University has its own characteristics and 

requires a thorough review of many factors, because students 

of non-language specialties often do not have sufficient 

motivation to master a foreign language along with the 

leading disciplines. 

It is very difficult to develop sufficient oral and speech 

communicative competence of students in a non-Russian 

University, especially since the level of language proficiency 

of first-year students is usually very low [3]. 

In the classroom, students should be given the 

opportunity to use the language in real-life situations. This, 

in turn, will help them learn to use vocabulary and 

grammatical forms to Express their own thoughts. 

One of the prerequisites for this is to involve the student 

in a foreign language environment by conducting a lesson 

exclusively in a foreign language. 

Extremely effective is the use of role-playing games or 

dramatizations in the classroom, in which students 

communicate in pairs with each other or in groups. 

When organizing the performance of communicative 

tasks, you should consider such factors as providing students 

with the necessary supports for the task – specially created 

ones that help build statements from a speech point of view, 

or natural ones – maps, diagrams, digital data, and so on. It 

is also advisable to choose the optimal method for the 

selected exercise of its organization – simultaneous pair and 

group work of students significantly increases the time of 

their active participation in speech communication [5]. 

More and more extensive business and cultural ties with 

foreign countries require modern specialists to have business 

correspondence skills. To do this, students should be taught 

the rules of language etiquette of written speech (more 

formal than the etiquette of oral speech). 

Complex development of all levels of communication 

implementation is achieved under the condition of organizing 

not only pair, but also group communication interactions. 

Conclusion. It is advisable to constantly change the 

conditions of communication, its context – place, time, 

space, the number of interlocutors, the mood of communication 

situations, etc. The latest learning technologies in combination 

with traditional methods of teaching foreign languages 

contribute to the development of internal motivation, 

personal growth of students, in particular, increasing 

cognitive motivation, the emergence of a desire for self-

education, prepare students to solve various tasks in later life 

and professional activities. However, these types of active 

methods of teaching a foreign language do not exhaust the 

entire variety of forms and methods of working with 

students. 
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Стаття присвячена вивченню іноземних мов як одного із шляхів інтегрування освітнього процесу України у 

Європейський простір. Обґрунтована важливість володіння іноземною мовою для розвитку сучасної науки та 

зазначено, що рушійною силою і якісним викладанням іноземної мови є мотивація до її вивчення. Виокремлено шляхи 

вдосконалення сучасної освіти через призму знання іноземної мови. 

Ключові слова: іншомовна освіта, освітній процес, міжнародні зв‟язки. 
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Постановка проблеми. Ініціювання в Україні 

розбудови сімейних форм державної опіки створює 
умови для реалізації права дитини, яка втратила турботу 
біологічних батьків, на проживання в сім‟ї усиновителів. 
Даний факт потребує вивчення діючих форм сімейного 
влаштування дітей (прийомна сім‟я, усиновлення/удо-
черіння, опіка/піклування) та визначення їх відмінностей 
між собою. 

На сьогоднішній день статистичні дані свідчать, що 
кількість сімей, у яких проживають біологічно нерідні 
діти, є значною соціальною групою населення, яку не 
можна ігнорувати [1, с.222-223]. Проте на даний час 
майже відсутні наукові порівняльні дослідження специ-
фіки функціонування різних форм сімейного виховання 
біологічно нерідних дітей та особливостей консультати-
вної та психотерапевтичної роботи з названими катего-
ріями сімей. 

Мета статті – виявити проблеми, що виникають у 
системі педагогічного супроводу при усиновленні, за-
пропонувати шляхи їх подолання, науково обґрунтувати 
змістові особливості феномену педагогічного супроводу 
усиновлених дітей. 

Виклад основного матеріалу. У результаті дослі-
дження соціально-психологічних характеристик діючих 
видів такої форми опіки над дітьми, як усиновлення, 
нами було виокремлено основні проблеми в системі пе-
дагогічного супроводу дітей, усиновлених іноземцями, 
та їх ролі при організації допомоги зазначеній категорії 
сімей (соціальної підтримки, проведення консультати-
вно-терапевтичної роботи). 

Об‟єктом дослідження було обрано сім‟ї, в яких про-
живають біологічно нерідні діти (сім‟ї усиновителів, де 
батьки є іноземцями). Предметом вивчення виступили 
соціально-психологічні характеристики супроводу сімей 
з усиновленими дітьми. Методологічною базою прове-
дення дослідження слугує системний підхід, який надав 
можливість розглянути явище у взаємодії всіх його 
складових та на різних рівнях функціонування системи. 

Вибіркою слугували прийомні батьки-усиновителі, а 
також сім‟ї, які звернулися до Центру «Прийомна сім‟я» 
міста Києва з проханнями про допомогу у вихованні 
біологічно нерідних дітей. Таким чином, дослідженням 
було охоплено 25 сімей усиновителів-іноземців, п‟ять з 
яких були спеціально запрошені до співбесіди (контро-

льна група). Термін проживання усиновлених дітей у 
сім‟ях коливався від 1 до 7 років. 

Під час дослідження були застосовані такі методи, як 
аналіз наукових джерел з питань усиновлення та норма-
тивно-правових документів, що визначають статус заз-
наченої категорії батьків-іноземців, аналіз ситуації ви-
никнення у батьків потреби в допомозі, включене 
спостереження, фокус-групи, учасниками яких були ба-
тьки-усиновителі. 

Аналіз нормативно-правових документів встановив 
наявність різних юридично закріплених соціальних ста-
тусів громадян, які виховують біологічно нерідних ді-
тей, що відповідає такому виду сімейного влаштування 
дітей, як усиновлення/удочеріння. 

Дослідженням було виявлено взаємовплив об‟єктив-
них та суб‟єктивних характеристик сімей усиновителів. 
Перша стосується, перш за все, юридично встановленого 
статусу сімей усиновителів, друга – стереотипів, упере-
джень громадян, особистого ставлення батьків-усинови-
телів та представників державної влади як до самої кон-
цепції сімейних форм влаштування дітей, так і до 
виконання своїх функцій при їх реалізації [3, с.35; 4]. 

Дослідженням було встановлено, що характеристи-
кою усиновлення як виду опіки над дітьми є виконання 
громадянами функції заміщувальної опіки (замість біо-
логічних батьків) стосовно дитини, яка влаштована чи 
передана до їх сім‟ї. Згідно функціонального підходу 
виконання сім‟єю функцій забезпечує рольову взаємо-
дію всіх членів сім‟ї як малої групи і як соціального ін-
ституту. Дослідження показало, що виконання батьками 
функції заміщувальної опіки можна розглядати як соціа-
льне замовлення, що само по собі не змінює типових 
функцій сім‟ї, а надає їм дещо іншого забарвлення: роз-
ширює її функціонування на рівні соціального інституту 
(показники достатньої відкритості сімейної системи) [9, 
с.33] і підвищує значення внутрішньосімейного запасу 
стресостійкості та показників здорового функціонуван-
ня [2, с.48; 5, с.112]. 

Дослідження засвідчило, що потреба в допомозі ви-
никала у всіх батьків-іноземців у ситуаціях ускладнення 
їх стосунків із вихованцями, а саме: переживання дити-
ною вікової кризи (40%), проблеми батьківсько-дитячих 
взаємин (45%), власне сімейні труднощі (матеріальні, 
пов‟язані із власним здоров‟ям, похилим віком тощо), 
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що обмежувало можливості дорослих турбуватися про 
дітей (60%). 

Дослідження засвідчило, що різний юридичний ста-
тус іноземних усиновителів по-різному впливає на особ-
ливості перебігу буття членів сім‟ї, що, перш за все, поз-
начається на спілкуванні та налагодженні стосунків як 
внутрішньосімейних, так і з соціальним оточенням (су-
сідами, друзями, державними органами опіки та піклу-
вання, службами соціального обслуговування, такими як 
центри соціальних служб для молоді, лікарні, навчальні 
заклади тощо). 

Дослідженням було виокремлено такі категорії хара-
ктеристик сімейних форм опіки над дітьми (аналізува-
лося саме усиновлення): матеріальне утримання дітей в 
усиновленій сім‟ї (1), повноваження батьків стосовно 
вихованця (2), відкритості для дитини інформації щодо її 
минулого (3), можливих ризиків для дитини внаслідок 
відмови батьків від виконання функції опіки (4). Дослі-
дження засвідчило, що названі третя та четверта катего-
рії обумовлені функцією уповноваженого суб‟єкта (фі-
зична/юридична особа) заміщувальної опіки над 
дитиною і їх можна розглядати її похідними. 

1. Матеріальне забезпечення утримання дітей: відсу-
тність будь-якої матеріальної підтримки з боку держави. 

2. Повнота повноважень батьків заміщувальної опіки 
стосовно дитини: утримання та виховання дитини в сім‟ї 
на правах сина чи доньки, законне представництво інте-
ресів дитини. 

3. Відкритість інформації для дитини щодо її мину-
лого. Наукові джерела зазначають, що для формування 
здорової ідентичності дитини важливими є чинник дос-
тупності та безперервності інформації для дитини щодо 
її походження [11]. Даний показник ігнорується в ситуа-
ціях приховування або неадекватного подання дитині 
фактів щодо її біологічного походження. 

Спеціальна робота по навчанню батьків щодо збере-
ження та переосмислення минулого дитини забезпечу-
ється в ситуації організації професійної підтримки при-
йомних сімей через діяльність Центрів підтримки сімей 
заміщувальної опіки [12, с.300]. З цією метою для кож-
ної прийомної дитини створюється «Книга життя», яка 
відкривається першими відомостями про дитину та по-
повнюється новими даними з життя усиновленої дитини 
в сім‟ї. Фотографії біологічних та прийомних батьків, 
родичів дитини, попереднього місця її проживання зна-
ходять тут належне місце. 

4. Наслідки відмови батьків від функцій опіки. Будь-
яке юридичне оформлення заміщувальної опіки має зво-
ротний процес, у тому числі й усиновлення. Наукові 
дослідження свідчать, що втрата дитиною турботи бать-
ків внаслідок їх смерті чи нехтування потребами дитини 
несе в собі патогенний чинник щодо її подальшого роз-
витку. Юридичне закріплення в нашій країні права уси-
новителів на таємницю щодо походження дитини можна 
розглядати як потенційний стресогенний чинник непе-
редбачуваної дії для дитини. Учасники фокус-групи за-
свідчили, що, як правило, таємниця усиновлення/удо-
черіння залишається невідомою лише для самої дитини, 
а розусиновлення кличе за собою її розкриття. Таку си-
туацію можна розглядати як травмуючу для дитини перш 
за все тому, що дитина не може самостійно, без сторон-
ньої допомоги, виробити адекватні способи її подолання. 

Науковці відзначають, що ситуація повторної втрати 
дитиною значущих близьких людей активізує патогенні 

психологічні процеси акумулятивної дії [11; 13, с.34]. 
Дослідженням було виокремлено типові ситуації «дитя-
чих втрат», які вона зазнає внаслідок втрати турботи 
біологічних батьків: втрата значущого дорослого при 
сформованій до нього прихильності, відмова від дитини 
в пологовому будинку, запис батька зі слів (матері чи 
іншої особи), нехтування віковими потребами дитини, 
втрата звичного соціального оточення та контактів з 
референтною групою, друзями, що може відбуватися як 
одночасно, так і почергово [2, с.16; 6, с.12]. 

Майже всі батьки-усиновителі, які зверталися до 
Центру, засвідчили закритість інформації для усиновле-
них дітей про їх походження. Проте при першій теле-
фонній розмові усиновителі наголошували працівникам 
центру на тому, що у них виховується дитина-сирота, і 
вони хотіли б дізнатися, яку допомогу можуть отримати 
в центрі. Усі усиновителі мали легенду про біологічну 
спорідненість між ними та усиновленими дітьми, що 
підкріплювалося різними ритуалами та «сімейними істо-
ріями». Проте в бесіді з‟ясувалося, що вони протистав-
ляють себе усиновленим дітям, підмічаючи їх відмінно-
сті, зосереджуючи увагу на тих труднощах, з якими їм 
довелося зустрітися. Усиновителі також зважували, що 
при своєчасному їх поінформуванню про можливі 
ускладнення стосовно усиновленої дитини, вони, мож-
ливо, не допустилися б подібної помилки і шукали б 
іншу дитину [7; 8, с.29]. 

Слід зазначити, що ситуація усиновлення передбачає 
право батьків на вибір кандидатури дитини для усинов-
лення. Усиновителі так описували свою ситуацію: «Я не 
могла передбачити такої економічної кризи: я не можу 
належним чином утримувати ні себе, ні дитину»; «Дер-
жава мусить допомагати таким дітям. Він мені таке тво-
рить, що інколи руки опускаються». Мабуть, «батьків-
ські гени» просинаються». Проте, висловлюючи такі 
думки, вони продовжували турбуватися про усиновлену 
дитину, постійно шукаючи підтримки та апелюючи при 
цьому до давно вже неіснуючого сирітського статусу 
дитини, який був скасований в судовому порядку по 
факту її усиновлення/удочеріння. Деякі з усиновителів 
зазначали, що при наданні їм економічної підтримки всі 
їх труднощі будуть вирішені. Встановлені дослідженням 
різноспрямовані тенденції усиновителів (необхідність 
турбуватися про біологічно нерідну дитину і психологі-
чне відторгнення дитини) можуть призвести до розвитку 
внутрішньо-особистісного конфлікту, що зумовить 
включення захисних механізмів, таких як раціоналізація, 
компенсаторних – маніпуляція, пошук додаткових люд-
ських ресурсів та матеріальних інвестицій тощо [10, с.15]. 

Нами також були проведені порівняльні зустрічі з 
усиновителями, які безпосередньо не зверталися до 
Центру за професійною допомогою, а були спеціально 
запрошені як контрольна група. Під час бесіди вони ні 
разу не обмовилися про те, що усиновлена ними дитина 
є нерідною. Усиновителі контрольної групи теж підкре-
слили важливе значення легенди щодо їх біологічної 
спорідненості з дитиною і розповідали про кроки, які їм 
довелося для цього зробити: зміна місця проживання, 
імітація вагітності тощо. У бесіді усиновителі контроль-
ної групи неодноразово підкреслювали, що дитина росте 
схожою на них. Вони теж вказували на труднощі, проте 
не шкодували про свій вчинок і робили акцент на від-
чутті радості, яку вони отримали внаслідок усиновлення 
дитини. Усиновителі контрольної групи ні разу не поси-
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лалися на «патологічні гени» усиновлених дітей, хоча 
всі свідчили і про пережиті моменти складної дитячої 
поведінки, і «період крадіжок», і труднощів у навчанні 
тощо. Можна припустити, що діти, усиновлені громадя-
нами-іноземцями контрольної вибірки, були безумовно 
ними прийняті. Таку ситуацію вдало демонструють на-
родні приказки: «Своя ноша – не тяжка» та «Не та матір, 
що породила, а та – що виростила». 

Дослідження показало, що, проживаючи в різному 
економічному просторі (наприклад, порівняння усино-
вителів-іноземців та усиновителів-українців), усинови-
телі по-різному сприймають економічні труднощі: одні 
як нездоланну перешкоду і вдаються до маніпуляцій, 
інші – як труднощі, шукаючи способи їх подолання ра-
зом з усиновленою дитиною, як одна сім‟я. Можна зро-
бити припущення, що усиновлення сприймається як тя-
гар тими батьками, які відокремлюють себе від дитини і 
постійно пам‟ятають, що вона їм є біологічно нерідною. 
Ситуацію ж безумовного прийняття дитини породжує 
відчуття спільноти, що сприяє створенню доброзичли-
вого мікроклімату для адекватного розвитку дитини. 

Включене спостереження, фокус-групи із представни-
ками різних форм заміщувальної опіки підтвердили важ-
ливість для здорового функціонування сім‟ї заміщуваль-
ної опіки попередньої підготовки та подальшого профе-
сійного супроводу (що, до речі, на практиці реалізується 
нечасто). Батьки-усиновителі засвідчили, що організація 
державної підтримки має особливе значення в перші роки 
становлення прийомної сім‟ї, а в подальшому – її значен-
ня не зменшується, проте реалізується в більш опосеред-
кованих формах. Прийомні батьки вказали, що відкри-
тість їх сімей співпраці зі службою супроводу виявилась 
важливою умовою ефективності виконання ними функцій 
заміщувальної опіки. 

Іноземні батьки-усиновителі визнали ефективними 
такі форми та засоби підтримки прийомних сімей: дис-
танційні індивідуальні та сімейні консультації, група 
зустрічей, «Літня школа сімей-усиновителів», до якої 
від‟їжджають усі члени прийомної родини, зустрічі по 
оцінці, закріплення за сім‟єю соціального працівника по 
забезпеченню її належної підтримки та призначення 
відповідального за роботу по захисту прав прийомної 
дитини, що разом сприяє захисту сім‟ї заміщувальної 
опіки від некомпетентних посягань на її приватне життя 
та забезпечує оперативність і адекватність надання до-
помоги як дитині, так і сім‟ї. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зазначити, що 
в ситуації заміщувальної опіки є два напрями: матеріа-
льне забезпечення утримання дитини і чинник законного 
представництва її інтересів; що графічно можна зобра-
зити у вигляді трикутника, сторони якого сходяться 
лише в одній ситуації – наявності у дитини біологічної 
сім‟ї чи сім‟ї усиновителів (як юридично прирівняної). В 
інших ситуаціях функцію утримання та представлення 
інтересів дитини, позбавленої батьківської опіки, бере на 
себе держава засобом делегування повноважень відпові-
дним відділам та органам державної влади. 

Схема (рис 1.1.) демонструє, що ситуація організації 
в Україні державної опіки над дітьми не має визначеного 
уповноваженого органу (що передбачає персональну 
відповідальність) за належне (згідно потреб вікового 
розвитку) тимчасове утримання дитини та захист її прав, 
що вносить перепони стосовно розвитку та поширення в 
країні повноцінної системи заміщувальної опіки і надає 
простір для різних маніпуляцій (усвідомлених і неусві-
домлених) зі сторони як самих батьків, так і органів 
державної влади. 

Фізична особа 
(біологічні батьки, усиновителі) 

Матеріальне 
забезпечення 

дитини 

 Повноваження 
стосовно 
дитини 

 
Орган опіки та піклування виконавчого комітету міських рад / державних адміністрацій 

 

(біологічні батьки, усиновителі) 
Відділ у 

справах сім‟ї та 
молоді 

Центр 
соціальних служб 

для молоді 

Служба у 
справах 

неповнолітніх 

Управління 
(відділи) освіти 

Відділи охорони 
здоров‟я та 
медичного 

обслуговування 
населення 

Рис.1.1. Організація державної опіки над дітьми в Україні* 
*складено автором 
Отримані дані в результаті проведеного дослідження 

надають можливість зробити наступні висновки: 
1. Основною функцією громадян, які взяли на вихо-

вання біологічно нерідних дітей, є заміщувальна опіка 
над біологічно нерідними дітьми. 

2. Функцію заміщувальної опіки над біологічно нері-
дними дітьми можна розглядати як соціальне замов-
лення, виконання якого не вносить зміни в типовий на-
бір функцій сім‟ї, а видозмінює їх змістовне наповнення, 

розширюючи їх соціальне значення і висуваючи вимоги 
до характеристик здорового функціонування сімейної 
системи. 

3. Заміщувальна опіка має декілька юридично закріп-
лених діючих форм реалізації, при цьому усиновлення 
порівняно з іншими формами опіки (опіка/піклування, 
прийомна сім‟я, дитячий будинок сімейного типу тощо) 
має специфічні риси за такими соціально-психологіч-
ними показниками, як забезпечення матеріального 



   
128 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

утримання дитини та рівень повноважень стосовно захи-
сту її прав та інтересів. 
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PROBLEMS IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT DURING ADOPTING AND WAYS OF THEIR 

FACILITATION 
The article deals with the main problems encountered by foster families when a child enters to a family, and social workers 

with the support of such families. The methods of analysis of scientific sources on adoption and normative and legal documents 
defining the status of this category of foreign parents, the analysis of the situation of the emergence of need for assistance from 
parents, the inclusion of observation, focus groups whose participants were adoptive parents were examined, socio-
psychological characteristics of such forms of custody of children as adolescents, and the main problems in the system of 
pedagogical support for children adopted by foreigners and their role in organizing assistance to this category are identified 
such families (social support of consulting and therapeutic work). 

Key words: adoption, foster family, foreign parents, family upbringing, social and pedagogical support. 
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Постановка питання. В останні роки, практично у 

всіх державах, досить гостро постає проблема якості 
освіти. У більшості розвинених країн це поняття 
пов‟язане з формуванням професійних компетенцій, 
творчим ставленням до праці, навичками самоосвіти, 
загальним інтелектом і комунікативними здібностями 
тощо. Нині найважливішим і перспективним напрямом 
розвитку системи освіти є широке впровадження методів 
нетрадиційного навчання на основі використання сучас-
них педагогічних, перспективних інформаційних і теле-
комунікаційних технологій [9]. Інформаційні технології, 
масштабно запроваджені в освітнє середовище, дають 
змогу здійснювати навчальну діяльність на високому 
рівні й дозволяють проводити відкрите або дистанційне 
навчання. 

Історіографічний огляд. Питання дистанційного 
навчання цікавить багатьох дослідників [1;2;4;7]. 
П.К. Петров, О.П. Дімітрієв, Е.Р. Ахмедзянов розглядали 
шляхи його застосування. Проте більшість науковців 
досліджують його в межах традиційної педагогіки, що 
нівелює одну із найважливіших ознак цього типу на-
вчання – самостійність та особистісний підхід.  

Мета студії – визначити особливості використання 
засобів дистанційного навчання під час викладання фі-
зичної культури в умовах світової пандемії 2019–
2020 років.  

Виклад основного матеріалу. Проблема активного 
впровадження сучасних ІКТ у галузі фізичного вихо-
вання й спорту зумовлена розв‟язанням питання недо-
статньої інформаційної підготовленості професорсько-
викладацького складу університетів і факультетів та ка-
федр фізичної культури; відсутністю програмно-методи-
чного забезпечення навчального процесу та самостійної 
роботи; створенням інформаційного середовища фізку-
льтурної освіти; розробкою матеріально-технічної бази 
університетів і корпусів фізичної культури. 

Серед основних переваг Інтернету студенти виділя-
ють: розширення сфери комунікування, передачі інфор-
мації, вільному доступі до джерел знань. Спочатку 

визначимось із теоретичним означенням поняття. Дис-
танційне навчання – це зазвичай заочне, віддалене нав-
чання з максимальним використанням можливостей, що 
надаються сучасними засобами телекомунікацій і ком-
п‟ютерними технологіями. Дистанційна освіта характе-
ризується навчанням через мережу Інтернет та інші 
комп‟ютерні комунікаційні канали, що продукує інтен-
сивний і тісний двосторонній обмін інформацією між 
слухачами й викладачем. Застосування відеоконференцій 
та онлайнових бесід (chat) створює ефект присутності й 
розширює рамки інтерактивної взаємодії [8]. Під дис-
танційними технологіями навчання розуміють електро-
нні засоби і способи передачі цифрової інформації (або 
даних) навчального призначення між учасниками нав-
чального процесу (студент, викладач, ВНЗ) у віртуаль-
ному освітньому середовищі [1, с.83]. 

Нинішній рівень розвитку інформаційних технологій 
дозволяє перейти на дистанційну освіту. Відтак особли-
вість викладання спортивних дисциплін у вишах лише 
поглиблює актуальність проблеми, оскільки, одне із 
ключових питань вищої освіти сьогодення полягає в по-
требі перебудування системи вищої освіти таким чином, 
щоб кожен студент міг вибудувати свою індивідуальну 
траєкторію освоєння необхідного навчального матеріалу.  

Застосування технологій дистанційного навчання під 
час викладання фізичного виховання має здійснюватись 
у двох напрямах:  

 при засвоєнні теоретичного корпусу навчальної 
програми з предмету (лекції, тестування, пошукові ро-
боти);  

 при засвоєнні практичного корпусу (здійснення 
практичних занять) із застосуванням традиційної струк-
тури навчально-тренувального заняття, традиційних 
засобів фізичного виховання та інноваційної структури 
навчально-тренувального заняття [6].  

Слід зазначити, що навчання через електронну сис-
тему відрізняється великою самостійною роботою, а 
якість отримання знань залежить від самоорганізації 
студента [7]. Електронне дистанційне навчання дає сту-

Нинішній рівень поступу інформаційних технологій дозволяє перейти на якісно іншу форму – 
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дентам можливість самостійно отримувати необхідні 
знання, користуючись найбільш привабливими ресур-
сами. У свою чергу, дає оперативну інформацію на пи-
тання (через форуми, електронні повідомлення, чат), 
дозволяє зробити процес навчання більш інтенсивним. 
Таким чином, досягається безперервність і систематич-
ність самостійної навчальної роботи, підвищується ефе-
ктивність контролю з боку викладача. Підвищується 
якість засвоєння навчального матеріалу. Студенти ма-
ють можливість займатися в зручний для них час і в 
зручному місці (переважно вдома), використовувати 
найбільш підходящі для кожного способи доставки нав-
чальних матеріалів (паперові або інтернет) і оперативно 
отримувати необхідні консультації та відповіді на ці 
запитання, не витрачаючи часу на зустрічі з викладачем.  

Організація навчального процесу з фізичної культури 
із застосуванням дистанційного навчання дозволяє роз-
винути здібності студентів в самостійності навчання, 
планування та підборі спеціальних завдань в залежності 
від потреб і можливостей. Ця методика підвищує якість 
результатів навчальної діяльності студентів, що в пода-
льшому дозволяє сформувати компетентність з дисци-
пліни, підвищивши мотивацію до занять. 

У статті ми маємо на меті розглянути проблеми вик-
ладання фізичної культури в складних умовах, які скла-
лись цьогоріч в результаті світової пандемії. Зокрема, 
можемо виділити кілька проблемних моментів, що пос-
тали перед викладачами фізичного виховання та студен-
тами. Так, з технічними проблемами зіткнулися не тільки 
студенти, а й викладачі фізичної культури, мабуть, це 
найактуальніша проблема всього процесу переходу на 
дистанційну освіту. Але, на відміну від інших дисциплін, у 
виконанні завдань з фізичної культури вона гостріша. 
При виконанні вправ студент повинен стати так, щоб 
його було видно, пересуватися в рамках огляду камери й 
ін. До матеріальних проблем можемо віднести відсутність 
необхідного спортивного інвентарю, хоча можна підіб-
рати й такі вправи, які не потребують додаткового 
обладнання. Проблеми нестачі часу, як і технічні, на 
першому місці серед перерахованих. Це пов‟язано з тим, 
що на дистанційне навчання переведені всі дисципліни, 
тому в студентів йде досить багато часу на читання 
лекцій, виконання практичних завдань, вирішення тестів. 
Тоді, як при очному навчанні студентам було навчатися 
набагато легше і часу витрачалося також значно менше. 
Відтак, до особистісних проблем можна зарахувати со-
ром‟язливість / сором‟язливість, зовнішній вигляд та 
інші проблеми. Тут доцільно наголосити, що сучасні 
телефони оснащені здатністю записувати відео, і, звича-
йно, виконуючи певну вправу, студент може знаходи-
тися не зовсім в ефектній позі, що нерідко призводить до 
глузування з боку одногрупників. 

Нами було розглянуто й організовано варіант реалі-
зації дисципліни «Фізична культура» в умовах самоізо-
ляції, а саме: дистанційно – індивідуальна робота. Тут 
ми мали на меті підтримати рухову активність в умовах 
самоізоляції. Для проведення занять дистанційно, авто-
рами був запропонований комплекс вправ для розминки 
перед кожним заняттям. 

Потім студентам пропонуються заняття за двома 
напрямками (напрямки чергуються). Перший напрямок: 
викладач пропонує комплекс вправ, де вказано кон-
кретну кількість виконаних підходів, а також описана 
техніка виконання. Студенту необхідно не тільки їх ви-

конати, але й зафіксувати виконання на відео, яке потрі-
бно відправити викладачеві. Даний напрямок акцентує 
на виконання студентами необхідних вправ для тієї чи 
іншої групи м‟язів. 

Другий напрямок: викладач пропонує студенту ство-
рити й виконати свій комплекс вправ, наприклад, на 
зміцнення м‟язів спини й живота і надіслати відеозвіт 
викладачеві з письмовою відповіддю, який буде містити 
вправи і техніку виконання обраних вправ. Даний 
напрямок націлений на самостійний підбір вправ, які 
студенти здатні й можуть виконати як фізично, так і 
відповідно до своїх можливостей, наприклад, з впрова-
дженням наявного спортивного інвентаря та ін. 

У зв‟язку з важкою епідеміологічною ситуацією в 
країні, населення змушене обмежити свою повсякденну 
рухову активність: вихід на вулицю тільки в разі потре-
би; навчання і робота на дому; заборонені відвідування 
спортивних майданчиків, культурно-масових заходів та ін. 

Перехід на дистанційне навчання студентів характе-
ризується збільшенням часу проведення за комп‟ютером, 
що ніяк не може позитивно впливати на їх фізичний стан. 
Статичний спосіб життя і низький рівень фізичної актив-
ності негативно впливають на їхнє здоров‟я, благополуч-
чя і якість життя, а самоізоляція викликає додатковий 
стрес і ставить під загрозу психічне здоров‟я молоді [4]. 

Фізична активність і методи розслаблення можуть 
бути цінними інструментами, які допомагають зберігати 
спокій і захищати здоров‟я в цей період. Для підтримки 
фізичної активності автори вибрали індивідуальну роботу 
зі студентами з впровадженням інформаційних техноло-
гій. Студенти із задоволенням виконують запропоновані 
завдання, а деякі творчо поставилися до виконання зав-
дань: прискорюють темп відео, накладають музику та ін.  

Однак, незважаючи на ефективне впровадження дис-
танційного курсу в навчальний процес студентів, слід 
враховувати, що представлена технологія в цілому 
тільки розширює, орієнтує навчально-педагогічний про-
цес у плані коштів, методів, форм, проте ніяк не замінює 
активну взаємодію студентів у освітньому процесі [2]. 
Навчальний матеріал на основі дистанційного курсу має 
досить різноманітні форми подання інформації, що доз-
воляють відображати на екрані монітора фотографії, 
відео нарівні з текстовим, графічним, звуковим матеріа-
лом. Така форма навчання сприяє появі нових можливо-
стей для взаємодії і співпраці між викладачем та студен-
том при передачі інформації, формуванні нових рішень і 
точок перетину в освітньому процесі в порівнянні з тра-
диційними методами навчання. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. 
Нинішній рівень поступу інформаційних технологій дозво-

ляє перейти на якісно іншу форму – дистанційну освіту, а 
також використовувати засоби дистанційного навчання під 
час викладання фізичної культури та спорту. Розробка і 
впровадження електронних засобів підтримки навчання 
сприяють підвищенню рівня навчальної, методичної та 
наукової роботи як самого викладача, так і всієї кафедри 
фізичного виховання. Ведення навчального курсу в даній 
системі змушує постійно переглядати навчальний матеріал, 
удосконалювати самі лекції, контрольні завдання, тести, 
стимулює роботу не тільки студентів, але й викладачів. 
Резюмуючи викладене, можна зробити висновок про те, 
що організація дистанційного навчання вимагає від викла-
дачів розробки нових форм і методів роботи зі студент-
ською молоддю. 
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PHYSICAL EDUCATION IN THE CONDITIONS  
OF DISTANCE LEARNING DURING THE WORLD PANDEMIC 

The current level of progress of information technology allows to move to a qualitatively different form – distance 
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Постановка проблеми. Фізична культура останнім 

часом входить до складу ключових пріоритетів педа-

гогічної теорії і практики. Це обумовлено об‟єктивною 

роллю дисципліни в підвищенні якості життєдіяльності 

людини й суспільства. Як відомо, рівень розвитку фі-

зичної культури, активне довголіття є найважливішими 

передумовами реалізації людського потенціалу і розгля-
даються сьогодні як провідні критерії соціального прогресу.  

Актуальність проблеми пов‟язана також з посилен-

ням негативних тенденцій у сфері фізичної культури, що 

мають погані наслідки для здоров‟я людини й суспіль-

ства. В останні десятиліття відбулася девальвація і зни-

ження цінності фізичної культури, про що свідчить по-

гіршення здоров‟я в різних груп населення, особливо у 

дітей і підлітків. Ці тенденції посилюються нерозви-

неністю оздоровчих форм проведення дозвілля, від-

сутністю системи фізичного виховання дітей і підлітків, 

пропагандою в ЗМІ життєвих стилів, що негативно 

впливають на фізичний і психічний стан особистості.  

Огляд історіографії. Активно досліджувана в 

останні роки в руслі соціально-гуманітарних наук пара-

дигма людської цілісності є методологічною основою 

коригування та розвитку системи фізичного виховання 

(В.К. Бальсевіч, М.Я. Віленський, В.І. Лях, А.П. Мат-

веев). Питання про цілісність особистості як світогляд-

ної передумови формування концепції фізичного вихо-

вання розглянуті В.К. Бальсевіч, Н.Н. Візітей, В.В. Ку-

зіним, Б.А. Никитюк, Л. Лубишевою, А.П. Матвеевим. 

Біологічні та соціальні, тілесні та духовні аспекти у 

сфері фізичної культури досліджували В. Бальсевич, 

М. Візітей, М. Пономарьов, Б. Шиян та ін.; ціннісний 

аспект фізичної культури був проаналізований такими 

науковцями як: В. Видрін, Л. Лубишєва, В. Столяров, 

Л. Сущенко та ін.; формування фізичної культури 

особистості простудійовано В. Бальсевич, М. Вілен-

ським, Е. Вільчковським, Л. Матвеєвим, Л. Лубишевою, 

Ю. Ніколаевим, Б. Шиян та ін.). 

Мета статті проаналізувати формування фізичної 

культури особистості крізь призму розвитку соціокуль-

турної компетентності сучасної молоді.  

Виклад основного матеріалу. Фізична культура 

студентів є нерозривною складовою частиною вищої 

освіти та власне розвитку здорової сучасної молоді зага-

лом. Вона виступає якісною і результуючою мірою ком-

плексної дії різних форм, засобів і методів на особу 

майбутнього фахівця в процесі формування його про-

фесійного росту. Відтак, бажаним результатом є рівень 

індивідуальної фізичної культури кожного студента, 

його духовність, рівень розвитку професійно значущих 

здібностей тощо. 

Перед студентською молоддю нині стоїть глобальна 

соціально-економічна задача щодо інтеграції культур-

ного вітчизняного потенціалу на міжнародному рівні. 

Крім професійних знань зі спеціальності, такий фахівець 

повинен володіти високими фізичними показниками й 

працездатністю, особистою фізичною культурою, духо-

вністю тощо [1]. Концепція розвитку фізичної культури 

студентської молоді на сучасному етапі набрала обертів 

у напрямку лібералізації і послідовної гуманізації педа-

гогічного процесу, що виступає якісним показником 

формування фахівця нової генерації. 

Фізична підготовка ділиться на загальну й спеціаль-

ну, характерну для конкретного виду фізичної культури 

або спорту. Визначення суті фізичної культури, її рівнів 

дозволяють уточнити ті її аспекти, які можуть і повинні 

розглядатися в якості предмета історичного аналізу, а 

саме: ціннісно-орієнтаційний (або соціально-культур-

ний), технологічний і матеріальний (предметний) [2]. На 

сучасному етапі розвитку фізична культура переживає 

якісно нову стадію і, перш за все, в осмисленні її суті, 

функцій, структурних компонентів, зв‟язків з потребами 

суспільства й людини. 

Високий рівень розвитку фізичної культури спира-

ється на певну систему цінностей, на базі яких тільки й 

Фізична культура студентів є нерозривною складовою частиною вищої освіти та власне розвитку 

здорової сучасної молоді загалом. У статті проаналізувано формування фізичної культури особистості 

крізь призму розвитку соціокультурної компетентності сучасної молоді. Актуальність теми пов‟язана з 

посиленням негативних тенденцій у сфері фізичної культури, що мають погані наслідки для здоров‟я людини 

й суспільства. 
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може вибудовуватися відповідна їм фізкультурна і спор-

тивна діяльність. Отже, фізична культура, перш за все, 

повинна стати значущим елементом способу життя мо-

лодої людини, зайняти повноправне місце в її системі 

ціннісних орієнтацій. Варто зазначити, що ціннісний 

пласт фізичної культури в історико-культурному кон-

тексті залишається відносно стабільним. Змістовні ж і 

технологічні аспекти постійно оновлюються, доповню-

ються, удосконалюються в міру розвитку знань і підви-

щення рівня загальної культури [5]. 

Сьогодні в сфері фізичної культури дослідники виок-

ремлюють такі групи цінностей: інтелектуальні (знання 

в галузі фізичної культури); рухові (кращі зразки мотор-

ної діяльності, особистісні фізичні потенціали, працез-

датність); педагогічні технології (методики фізичного 

виховання, фізичного тренування, спортивної підгото-

вки, вміння і навички організації фізкультурно-спортив-

ної діяльності); мобілізаційні ресурси (пов‟язані з раціо-

нальною організацією вільного часу, необхідністю 

швидкої оцінки ситуації, прийняття рішень, можливістю 

самовиховання і самоорганізації стилю життя, умінням 

протистояти несприятливим впливам зовнішнього сере-

довища) [7]. 

В якості провідної тенденції удосконалення умов і 

педагогічних технологій формування фізичної культури 

засобами соціально-культурної діяльності виступає ку-

льтурологічна методологія, яка є теоретичним фундаме-

нтом педагогіки дозвілля. Культурологічний аналіз доз-

воляє з позицій вищого рівня об‟єднати різноманітні 

підходи й погляди, характеризують різні грані й аспекти 

фізичної культури, забезпечивши тим самим адекватне 

розуміння її сутності в системі розвитку людини та сус-

пільства [6]. Культурологічна інтерпретація вже отрима-

них знань може стати методологічною основою для 

більш глибокого осмислення сутності фізичної куль-

тури, формування її теоретичних основ, розкриття сутні-

сних аспектів взаємодії соціального й біологічного в 

процесі фізкультурного виховання людини, подолання 

раціоналістичного розсічення людини на тіло й розум і 

повернення до принципів цілісної методології, що орієн-

тується на дослідження та розвиток людини як єдності 

тілесного й духовного. 

М. Віленський переконаний, що з перспективи куль-

турологічного підходу навчально-виховний процес, 

спрямований на формування фізичної культури студен-

тів, інтегрує знання трьох важливих універсальних вимі-

рів людського існування, які пов‟язані з духовно-пізна-

вальним опануванням дійсності; здатністю до ціннісного, 

аксіологічного відношення до світу, фізичної культури; 

здатністю до соціально-діяльнісного перетворення себе 

[4]. Про формування фізичної культури особистості має 

цікаві положення С. Коровіна. Дослідниця відносить 

дисципліну до загальної культури суспільства з прита-

манними їй духовними і матеріальними цінностями фі-

зична культура студентів базується на сформованому 

механізмі рухової діяльності і сприяє розвитку їх особи-

стісних якостей, при якому реалізується її індивідуальні 

й соціальні процеси і самореалізація. Вони отримують 

відбиття у найбільш повному самовираженні в 

соціокультурній і професійній діяльності фахівця [9]. 

Спорт студентської молоді є узагальненою катего-

рією діяльності студентів у формі змагання і підготовки 

до нього з метою досягнення граничних результатів у 

вибраній спортивній спеціалізації. Це вимагає від студе-

нта прояву максимальних психологічних кондицій, 

мобілізації його резервних можливостей [10]. Активне 

заняття спортом виступають формою самовираження і 

самоутвердження студента, визначаючи його спосіб 

життя, загальнокультурні й соціально значущі пріори-

тети. На передній план у спорті висувається прагнення 

до успіху, заохочується прагнення особи до реалізації 

таких можливостей в рамках певного спортивного сце-

нарію. Результатом пов‟язаної навчальної і спортивної 

діяльності студентів є формування соціально значущих 

якостей: соціальної активності, самостійності, впевнено-

сті у своїх силах, а також честолюбства [10].  

Варто зазначити, що фізична культура дозволяє за 

допомогою своїх специфічних засобів і методів розкри-

вати потенційні фізичні можливості людини. Діяльність 

у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні 

форми вираження. З матеріальною культурою фізична 

культура пов‟язана процесом рухової діяльності, спира-

ючись на матеріальну базу [8]. З духовною культурою 

фізична культура пов‟язана наукою, спортивною етикою 

і т.д. Таким чином, характеризуючи фізичну культуру, 

необхідно розглядати як мінімум три аспекти: 1 – діяль-

ний аспект – включає в себе доцільну рухову активність, 

спрямовану на формування необхідних рухових умінь і 

навичок, оптимізацію здоров‟я і працездатності; 2 – пре-

дметно-ціннісний аспект – представлений матеріаль-

ними й духовними цінностями; 3 – результативний ас-

пект – характеризується сукупністю корисних результатів 

використання фізичної культури. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Сучасна теорія виховання фізично культурної людини 

повинна відображати ті зміни в житті людства, що вже 

відбулися чи відбуваються до цього часу. В системі 

освіти проблема здоров‟я молоді має вирішуватись шля-

хом покращення фізичного виховання студентів, під-

няття рівня їх фізичної культури. Фізичне виховання в 

системі ВНЗ має будуватись на засадах особистісно орі-

єнтованої, гуманістичної концепції, яка спрямовує освіту 

на гармонійний розвиток особистості та ґрунтується на 

баченні людини як всебічно розвиненої особистості. 

Віднайдення шляхів практичної реалізації цих проблем і 

є предметом подальших студій. 
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Постановка проблеми. Відомо, що пам‟ять є неві-

д‟ємною складовою психічних процесів [4]. Вона впли-
ває на якість адаптації людини до навколишнього сере-
довища [2]. Хороша пам‟ять вважається запорукою 
успішного виконання особистісних біологічних та 
соціальних функцій. Тому проблемі вдосконалення 
пам‟яті вченими надається особливе значення [1-5].  

Серед багатьох видів пам‟яті важливе місце посідає 
рухова пам‟ять [3]. Зазначений вид пам‟яті приймає 
учать у всіх сферах трудової діяльності людини. За резу-
льтатами досліджень сенситивним періодом активного 
розвитку цього виду пам‟яті вважається підлітковий вік, 
який є найбільш сприятливим для формування у школя-
рів життєво-важливої рухової бази [3-6]. Аналіз наукової 
інформації з цієї проблематики та власні спостереження 
свідчать, що на показники пам‟яті підлітків впливає їх 
інтелектуальна активність, розумові ігри, спілкування 
[5]. Вчені також вважають ефективним методом покра-
щення пам‟яті збагачення мозку киснем, чому сприяють 
заняття фізичною культурою [6]. Однак, на наш погляд, 
проблемі цілеспрямованого розвитку моторної пам‟яті 
приділяється неналежна увага. В сучасній літературі 
міститься недостатньо інформації про спеціальні фізичні 
вправи для розвитку цього виду пам‟яті саме у підлітко-
вому віці. 

Метою роботи є обґрунтування засобів фізичної ку-
льтури для вдосконалення рухової пам‟яті у підлітків. 

Виклад основного матеріалу. Спостереження, про-
ведені на уроках фізичної культури в старших класах, 
показали, що при вивченні фізичних вправ загального 
розвитку учням з різним рівнем розвитку рухової 
пам‟яті для якісного засвоєння вправ необхідна різна 
кількість повторів. А отже витрачається різний час на 
освоєння рухового завдання. Зроблено припущення, що 
швидкість вивчення вправи, для якої у підлітків є доста-
тній рівень фізичної підготовленості, залежить від роз-
витку їх рухової (моторної) пам‟яті. Для перевірки гіпо-
тези про можливість розвитку рухової пам‟яті засобами 
фізичної культури проведено дослідження з використан-
ням методів аналізу та синтезу наукової інформації, пе-
дагогічного спостереження, експерименту. На першому 
етапі учням старших класів було запропоновано підго-
туватися та виконати на оцінку три вправи: 

1) послідовна фіксація правої та лівої руки «вперед», «в 
сторони», «вгору» в положенні «стоячи» з заплющеними 
очима; 2) комплекс вільних вправ на 16 рахунків; 
3) кидок баскетбольного м‟яча в кошик із заплющеними 
очима. При цьому кількість попередніх повторів кожної 
вправи перед її оцінюванням не обмежувалася. Крите-
рієм оцінювання була якість виконання вправи відпові-
дно до опису на оцінку 11–12 балів. Середні показники 
кількості попередніх повторів та потраченого учнями 
часу на вивчення кожної вправи представлено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Показники кількості повторів та тривалості 

вивчення вправ з розвитку рухової пам’яті 

№  Назва вправи 

Кількість 
повторів 
(кількість 
разів) 

Витрачений 
час (хв) 

Х±m T±m 

1.  
Послідовна фіксація 
правої та лівої руки в 
різних положеннях 

4,6±0,8 6,3±1,1 

2.  
Комплекс вільних 
вправ на 16 рахунків 

11,6±1,4 22,5±3,7 

3.  
Кидок баскетболь-
ного м‟яча в кошик із 
заплющеними очима 

14,1±1,9 18,0±2,2 

 

Кожна вправа, що використовувалася в тестуваннях, 

вирізнялася своєю специфікою рухового завдання. Так 

вправа за номером 1 розвивала та оцінювала швидкість 

запам‟ятовування положень тіла та його частин; вправа, 

що зазначена в таблиці за номером 2 – запам‟ятовування 

послідовності виконання рухів; вправа за номером 3 – 

запам‟ятовування точності виконання рухових завдань. 

Звісно, кількість повторів та потраченого часу на вивче-

ння зазначених вправ була різною. Однак слід звернути 

увагу на середні квадратичні відхилення, які визначають 

розмір коливання показників, що вивчалися. В нашому 

випадку показники середнього квадратичного відхи-

лення є досить значними, що свідчить про високу варіа-

тивність у здібностях учнів до запам‟ятовування рухів. 

Так, на вивчення правильних положень фіксація правої 

та лівої руки «вперед», «в сторони», «вгору» в положен-

В статі зазначається, що при вивченні фізичних вправ загального розвитку підлітками з різним рівнем 
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витрачається різний час на освоєння рухового завдання. Також встановлено, що швидкість вивчення 

вправи, для якої у підлітків є достатній рівень фізичної підготовленості, залежить від розвитку їх рухової 

(моторної) пам‟яті. Перевірка гіпотези про можливість розвитку рухової пам‟яті засобами фізичної 
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ні «стоячи» з заплющеними очима показник кількості 

повторів склав 4,6±0,8 разів, а потраченого часу на під-

готовку – 6,3±1,1 хв. Вивчення кидка баскетбольного 

м‟яча в кошик із заплющеними очима потребував повто-

рів 14,1±1,9 разів, а також 18,0±2,2 хв. часу. Найбільший 

показник міри варіації (±3,7) зафіксований у засвоєнні 

комплексу вільних вправ на 16 рахунків. На вивчення 

цієї вправи було затрачено 22,5±3,7 хв. часу. 

На другому етапі досліджень учнів розділили на дві 

групи в залежності від швидкості освоєння вправи. До 

першої групи увійшли ті з них, які мали найкращі показ-

ники виконання рухового завдання. Середній показник 

повторів, що знадобився учням першої групи для якіс-

ного освоєння трьох вправ, дорівнював 16,5±1,9 разів. А 

середній показник часу, який було витрачено для якіс-

ного освоєння цих вправ, дорівнював 26,5±2,3 хв. В дру-

гій групі показники були відповідно такими: показник 

повторів виконання вправ – 31,5±2,1 разів; середній по-

казник часу на підготовку – 51,5±3,7 хв. 

На третьому етапі досліджень складено комплекси 

вправ для тренування рухової пам‟яті. Критерієм від-

бору вправ для експериментальних комплексів стали їх 

доступність виконання досліджуваною категорією учнів 

та різнобічність дії. Перший комплекс включав групу 

вправ на запам‟ятовування положень тіла та його час-

тин: нижніх і верхніх кінцівок, голови, плечей, тулуба. 

Фіксація тих, чи інших положень здійснювалася учнями 

за вказівкою вчителя та із заплющеними очима. Загалом 

до першого комплексу увійшло 4 вправи. Другий ком-

плекс включав вправи на запам‟ятовування послідовно-

сті виконання рухів. Змістом вправ цього комплексу 

були елементарні рухи, які виконувалися в визначеній 

послідовності, за заданими ритмом та траєкторією. Тре-

тій комплекс включав вправи на запам‟ятовування точ-

ності виконання рухових завдань.  

Методичною особливістю цих вправ було дотримання 

встановлених параметрів їх виконання у просторі і часі. 

Виконання комплексів вправ для тренування рухової 

пам‟яті проводилося три рази на тиждень протягом 

місяця. Тривало кожне окреме тренування 15 хв. Для 

тренувань використовувалися комплекси вправ, зазначені 

на Рис.1. 

 

Рис. 1. Вправи для тренування рухової пам‟яті 
 

Для перевірки ефективності запропонованих компле-

ксів вправ проведено порівняльний аналіз показників 

кількості повторів та потраченого часу на вивчення 

вправ з розвитку рухової пам‟яті на початку і в кінці 

експерименту. В таблиці 2 представлені результати тес-

тувань учнів старших класів, які прийняли участь в про-

грамі фізичних тренувань з розвитку рухової пам‟яті. 

Для перевірки змін у показниках рухової пам‟яті обрано 

по одній вправі з кожної групи, зазначених на рис.1.  
 

•Фіксація голови та плечей в різних положеннях за вказівкою вчителя з 
заплющеними очима; 

•Фіксація рук в положеннях «вперед», «всторони», «вгору» з заплющеними 
очима; 

•Послідовні фіксації правої та лівої руки «вперед», «всторони», «вгору» в 
положенні «стоячи» з заплющеними очима; 

•Фіксація зігнутою в колінному суглобі лівої і правої ноги в положенні 
«стоячи» з заплющеними очима. 

І - група: 
вправи на 

запам‟ятовуванн
я положень тіла 
та його частин 

•Права долонь стиснута в кулак і ліва долонь торкається пальцями правої; 
виконується швидка зміна положень правої та лівої долоні; 

•Ходьба по квадрату з зміною напряму руху під кутом 90 через кожні 
чотири кроки; 

•Послідовна зміна положення правої і лівої руки на пояс, до плеча, вгору, 
далі - в зворотній послідовності з підскоками ноги нарізно, ноги разом; 

•Комплекси вільних вправ на 16 рахунків №№ 1 і 2. 

ІІ - група: 
вправи на 

запам‟ятовуванн
я послідовності 
виконання рухів 

•Виконання асиметричної вправи на 8 рахунків у зворотному напрямі; 

•Крокування у визначених межах майданчика з зміною способу ходьби та 
напряму через кожні чотири кроки; 

•Стрибки по квадратам позначені цифрами від 1 до 9, розташованими в 
хаотичному порядку; 

•Кидки баскетбольного м‟яча в кошик із заплющеними очима. 

ІІІ - група: 
вправи на 

запам‟ятовуванн
я рухових 
завдань  
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Таблиця 2 
Показники кількості повторів та тривалості 

процесу вивчення вправ з розвитку рухової пам’яті 
на початку і в кінці експерименту 

Назва вправи 

Кількість повторів 
(кількість разів) Х±m 

Потрачений час (хв) 
T±m 

На 
початку 

В кінці 
експе-
рименту 

До 
початку 

В кінці 
експе-
рименту 

Послідовна 
фіксація пра-
вої та лівої 
руки в різних 
положеннях 

4,6±0,8 2,6±0,1* 6,3±1,1 4,0±0,2* 

Комплекси 
вільних вправ 
на 16 рахун-
ків № № 1 і 2 

11,6±1,4 8,8±07 22,5±3,7 13,5±1,4* 

Кидок баскет-
больного м‟я-
ча в кошик із 
заплющеними 
очима 

14,1±1,9 12,3±1,3 18,0±2,2 10,1±1,2* 

 

Примітка: * – Р<0,05. 
Порівняльний аналіз показників кількості повторів та 

потраченого часу на вивчення вправ з розвитку рухової 
пам‟яті на початку і в кінці експерименту показали, що 
програма тренувань з розвитку рухової пам‟яті є достат-
ньо ефективною. Так, для вивчення вправи «Послідовна 
фіксація правої та лівої руки в різних положеннях», яка в 
кінці експерименту виконувалася у зворотному напрямі, 
було витрачено менше повторів, а також – на 2,3 хвилин 
менше часу. Вірогідно меншу кількість часу знадоби-
лося для вивчення вправ «Комплекси вільних вправ на 
16 рахунків» та «Кидок баскетбольного м‟яча в кошик із 
заплющеними очима» (Табл. 2). 

Висновки. Загалом результати досліджень доводять, 
що швидкість вивчення вправи, для якої в учнів є 
достатній рівень фізичної підготовленості, залежить від 
розвитку їх рухової пам‟яті. Дослідження також підтвер-
дили можливість розвитку рухової пам‟яті засобами 
фізичної культури. Таким чином, запропоновані компле-
кси вправ з розвитку рухової пам‟яті засобами фізичної 
культури можуть бути успішно використані у навчаль-
ному процесі в загальноосвітній школі. Перспективою 

подальших досліджень є вдосконалення засобів і методів 
фізичного виховання з розвитку рухової пам‟яті з враху-
ванням вікових особливостей учнів молодших, середніх 
та старших класів. 

Література 
1. Маріонда І.І. Формування професійно-особистісних компе-

тентностей фахівця фізичної культури у процесі занять 
фізичною підготовкою і спортом: Монографія / І.І. Маріонда, 
Е.И. Сивохоп, В.А.Товт. Ŕ Ужгород: Вид-во ПП «АУТДОР-
ШАРК», 2016. Ŕ 212 с. 

2. Марищук В.Л. Психологические основы формирования 
про-фессионально значимых качеств: диссертация... доктора 
психоло-гических наук: 19.00.03. Ŕ Ленинград, 1982. Ŕ 351 с. 

3. Психология памяти: Хрестоматия по психологии / Под. 
Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. Ŕ 3-е изд. Ŕ М.: «ЧеРо», 
2002. Ŕ 816 с. 

4. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки / О.М. Сте-
панов, М.М. Фібула. Ŕ К.: Академвидав, 2005. Ŕ 520 с. 

5. Товт В.А. Пути обоснования модели физической 
трениро-вки по корригированию профессионально-значимых 
летных качеств // Сб.науч.работ: Моделирование системы 
физической подготовки и спорта/ В.А. Товт. Л.:ВДКИФК, 
1987. Ŕ С.90-96. 

6. Флоренс Цезарь. Память / Цезарь Флоренс // Психология 
памяти Ŕ М.: «ЧеРо», 2002. Ŕ С.583-615. 

References 
1. Marionda I.I. Formuvannya profesiyno-osobystisnykh kompe-

tentnostey fakhivtsya fizychnoyi kulʹtury u protsesi zanyatʹ 
fizychnoyu pidhotovkoyu i sportom: Monohrafiya/I.I.Marionda, 
E.Y. Syvokhop, V.A. Tovt. Ŕ Uzhhorod: Vyd-vo PP «AUTDOR-
SHARK», 2016. Ŕ 212 s. 

2. Marishchuk V.L. Psikhologicheskiye osnovy formirovaniya 
professional‟no znachimykh kachestv: dissertatsiya... doktora psikho-
logicheskikh nauk: 19.00.03. Ŕ Leningrad, 1982. Ŕ 351 s. 

3. Psikhologiya pamyati: Khrestomatiya po psikhologii / Pod. 
Red. YU.B. Gippenreyter i V.YA. Romanova. Ŕ 3-ye izd. Ŕ M.: 
«CheRo», 2002. Ŕ 816 s. 

4. Stepanov O.M. Osnovi psikhologíí  í pedagogíki / 
O.M. Stepanov, M.M.Fíbula. Ŕ K.: Akademvidav, 2005. Ŕ 520 s. 

5. Tovt V.A. Puti obosnovaniya modeli fizicheskoy trenirovki po 
korrigirovaniyu professional‟no-znachimykh letnykh kachestv //Sb. 
nauch.rabot: Modelirovaniye sistemy fizicheskoy podgotovki i sporta/ 
V.A. Tovt. L.:VDKIFK, 1987. Ŕ S. 90-96. 

6. Florens Tsezar‟. Pamyat‟ / Tsezar‟ Florens // Psikhologiya pa-
myati Ŕ M.: «CheRo», 2002. Ŕ S. 583-615. 

 
 

Tovt V.A., 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, of department physical education of the state higher educational 

institution «Uzhgorod national university», valeriy.tovt@gmail.com 
Ukraine, Uzhhorod 

IMPROVEMENT OF MOTOR MEMORY IN STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING 
It was revealed that students with different levels of motor memory development in order to secondary school study 

physical exercises for general development need different quantity of repetitions and more time for qualitative learning. So, as 
a result, it takes different time to train the motor exercise. It has also been found that the quickness of exercise study for which 
students have sufficient level of preparation depends on the development of their motor memory. Study of the motor memory 
development possibility by means of physical culture showed that the use of special sets of physical exercises improves motor 
memory in students and allows them to learn faster new motor tasks.  

Key words: secondary school students, means of physical training, motor memory.  
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Problem statement. The intensive modernization  

                of nowadays‟ education in terms of Ukrainian 

society transformation causes the growth of a role of a 

specialist that possesses a high level of general and 

professional competence and pedagogical creativity in art 

industry. In the context of improvement of fine arts 

education, the modern educational process defines a row of 

scientific and practical issues connected with the inner 

specificity of fine arts and pedagogical activity. The 

Ukrainian conception of general art education is in most 

cases focused on academic methods of formation of 

students‟ professionalism and artistic and aesthetic taste, 

whereas time demands primary tasks‟ solution, according to 

the formation of the emotional reaction to its challenges. 

Thus, it leads to the arising of the problem of improvement 

of fine arts educational system, particularly, the 

improvement of preparation of pedagogues who are capable 

of broadening the scopes of modern pedagogical influence.  

Analysis of current studies. The works of I. Muzhikova, 

O. Kaleniuk, M. Stas, O. Kaidanovskaya, and L. Pokrovschuk 

are dedicated to the investigation of the problem of 

professional preparation of the would-be teachers of fine 

arts, their basic knowledge and skills‟ formation, and the 

development of their creative abilities and creative way of 

thinking. O. Tkachuk and T. Stritievich also address the 

issue of the formation of the would-be teachers‟ abilities to 

develop themselves from the professional standpoint. 

The scientific achievements of M. Leshchenko, L. Masol, 

G. Padalki, O. Rostovsky, O. Rudnitskaya, O. Shcholokova 

and others are focused on the studying of the methodology 

of formation of some components of fine arts teachers‟ 

professional competence. S. Konovets, O. Plotnitskaya and 

others consider competence of a teacher-artist as a necessary 

condition for the professional fulfillment of professional 

duties of fine arts teachers.  

The analysis of the scientific works of these scholars 

made it possible to conclude that some experience has been 

gained in the development of the education of fine arts 

teachers. However, it also points to the lack of elaboration of 

fine arts education as well as the lack of focus on the latest 

pedagogical analyses of nowadays challenges. 

Purpose. The aim of this research is to characterize the 

main peculiarities of the improvement of teachers‟ 

preparation in the system of modern fine arts education. 

The main material. Transformations in Ukrainian 

society of the second half of the 19th century-beginning of 

the 20th century contributed to the unprecedented rise in the 

artistic culture which led to the formation of realism, 

national ideas, and truth of life as well as caused the 

emergence of new artistic trends in fine arts. To establish the 

position of Ukrainian fine arts and make them be recognized 

in the world‟s art treasury, the periodization of art history of 

Ukraine was carried out and the specific features of national 

style in architecture, painting, graphics, and decorative arts 

were determined. All this carried not only aesthetic but also 

ideological meaning, since the notion of «Ukrainian style» 

was intended to provide some weight in art [1]. 

In the territory of Ukraine, after the debunking of the art 

of the «Soviet myth», new artists joined the art schools of 

the old masters, and artistic creativity began to play a 

In this article, the conception of a teacher‟s role in the preparation of the personnel in the system of 

modern fine arts education is improved, and the current requirements for the development of education of the 

teaching staff in the system of fine arts education are investigated. The main directions of work in the 

pedagogical education that influence the art school development and formation are analyzed.  

Introduction. The problem of the improvement of modern fine arts educational system is really relevant, 

particularly, in the preparation of teachers who will be capable to expand the scopes of the modern 

pedagogical impact. 

Purpose. The aim of this research is to characterize the main peculiarities of the improvement of 

teachers‟ preparation in the system of modern fine arts education. 

The methods of analysis, synthesis, comparison, definition, description, and interpretation were used in 

the article. 

Conclusions. The essence of the art education appears in fine art‟s ability to form harmonious person, to 

give it possibility to transform public experience‟s values throughout the perception of fine art works to 

individual experience in art performance. That‟s why it is very important for teacher to be open for pupil‟s 

creative specialties and to imagine clearly the process for disclosure of creative capabilities. 

Key words: main peculiarities of fine arts education, art schools, a teacher‟s professional activity, 

teaching improvement, individual creative qualities and skills, competence, creativeness, fine art and arts 

education. 
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decisive role in the revival and preservation of the national 

heritage. The opening of new museums, art schools, and 

studios as well as the organization of exhibitions and 

different activities of fine arts communities created a bright 

potential for the development of art education, supporting 

the «artistic and technological orientation of educational and 

creative activities, the result of which is the interest in the 

study of various types of fine arts, folk traditions, and new 

directions in art…» [2]. 

The role of art education cannot be underestimated. After 

all, art is an important ground, which is also the basis for the 

development and spiritual enrichment of any person. Art 

education in modern society should be a component of the 

aesthetic development of any individual, along with the 

formation of their creativity and culture of methodological 

way of thinking and the stimulation of cognitive and creative 

activities in different types of human life [3, p.103-104]. 

The basis of the activity of a teaching artist in the context 

of creation of national art, something which is original and 

unique, is creativity. The problem of creativity in the paradigm 

of professional activity of teachers has been attracting 

attention of different thinkers from ancient times. Aristotle, 

Plato, Socrates, I. Kant, F. Schelling, A. Schopenhauer, 

J. Pestalozzi, K. Ushinski and other thinkers paid attention to 

the essence of creative expression. They attached great 

importance to the artistic creativity as a means of achieving 

the highest level of the world‟s exploration.  

It is the artistic creativity that is the professional basis of 

a teacher of art education. The readiness of a teacher to work 

in this field is defined as a stable characteristic and a 

synthesis of their professional and psychological qualities. 

One of the criteria of a teacher‟s readiness for professional 

and pedagogical activity is the motivation and value-based 

attitude, their creative experience, and acquired knowledge 

focused on the development of an art school.  

In the scientific literature, creative schools are 

represented as communities of like-minded individuals who 

have integrated ideas on the art formation and express it in a 

specific stylistic or spatial form that corresponds to the 

existing nationally-, globaly-, or locally-defined image. 

Since the existence of art schools is linked to the temporal 

development of society, they reach different levels of their 

development, however, all of them receive their unique 

experience [4]. 

The essential components of the development of art 

education that comprise the activity of an art school are life 

orientation and individual traits and abilities to create. Every 

artist tries to be an innovator in their direction. The result of 

the realization of the essential characteristics of the artist‟s 

activity, the level of his competence, the flowering of their 

traits and abilities to create are expressed not only in their 

achievements, but also in intra-personal changes that occur 

in the process of creation of an art product.  

Taking this into account, the essence of an art school can 

be presented as a three-stage structure, the basis of which is 

reflection, that is, the artist‟s understanding of their creative 

intention, creative and transformative activity, and creativity 

itself – the idea‟s implementation in the art product.  

A high level of creative development is impossible 

without the realization of such individual traits that belong to 

creative personalities with a professional image, as:  

1) curiosity (the desire to experience something new or 

the intellectual stimulation which gradually becomes a 

cognitive interest); 

2) a deeper perception of problems (the ability to wonder 

and see problems and contradictions when everything seems 

clear to others); 

3) supersituational activities (the desire for constant 

«immersion» in the problem or the ability to act depending 

on the situation); 

4) originality of thinking (the ability to generate new 

ideas and unusual solutions); 

5) productivity of thinking (the ability to generate a great 

number of unusual ideas); 

6) abilities to evaluate (the perception and critical 

thinking skills); 

7) diversity of needs and interests (the big variety and the 

stable awareness of defined interests and needs); 

8) perfectionism (the desire to do everything as well as 

possible); 

9) independence (the independence of judgments and 

actions, responsibility, and internal confidence in the 

correctness of your behavior); 

10) a desire for self-fulfillment (the desire to unlock your 

inner potential); 

11) a higher level of emotionality (the ability to 

intuitively establish cause and effect relationships and feel 

for someone); 

12) a creative perception of coincidences (the ability to 

find profit in unforeseen circumstances) [5]. 

The creative development of a would-be specialist is 

formed by a set of such components as their creative 

potential, creative orientation, and the process of creating 

something, the formation of which occurs during the 

implementation of art education. At the same time, the 

preparation of a teacher-artist should comply with the nature 

of the fulfillment of their personal competence. 

There are the following main characteristics describing 

the components of a personality‟s creative potential: 

different levels of content (high, medium, and low), an 

ability to form a dialogue (a personality‟s creative potential 

is a dialogue between the potential and actual that are 

present both in the very individual and the world, a dialogue 

between other people, or a dialogue of a person with 

themselves), social nature, and an ability to form a system. 

The structure of a personality‟s creative potential is 

manifested in a set of indicators that are combined in blocks: 

the potential itself, i.e. a personality‟s mental processes, 

abilities, and motivation for creative activity; knowledge and 

skills; relationships, ways of activity, and self-expression 

resulting from learning, the process of creating something, 

and in course of socialization. [6, с.48-50]. 

The main problem that a teacher faces in the stage of 

preparation for creative personalities‟ teaching is the little-

studied problem of responding to the education management 

process and the way they take into consideration the features 

of the educational process, students‟ feedback, and the process 

of teaching correction during the educational process. To 

successfully respond to changes in the surrounding creative 

life, the teacher needs to know the psychological 

particularities of education that is carried out at a collective 

level or an individual one.  
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That is why «educational and developmental effect is 

achieved only when there is a mutual transition of one action 

into another that meets modern requirements of the 

personally-oriented approach in pedagogy and 

individualization of the process of education» [7, с.169].  

One of the ways to improve teaching is to optimally 

combine different forms of work while interacting with 

students and deepening the content of individual interaction 

with them. The effectiveness of a teacher‟s professional 

activity can be ensured by understanding the orientation in 

the creative process and knowing the forms and methods of 

the art school formation and functioning as well as 

understanding a personality‟s individual creative traits and 

abilities. Here, an important role should be given to the 

careful preparation for the classes, responsibility, increased 

attention to the subjects of education and creativity. The 

professional orientation of a teacher should include risks, 

new perspectives on pedagogical problems, essential 

features of the artist‟s activity in performing pedagogical 

tasks, and unconventional views on the forms and methods 

of artists‟ education.  

Different researchers approach the concept of 

competence from different perspectives. The latter cover the 

teacher‟s readiness for activity; a set of key and basic skills; 

an ability to act on the basis of own knowledge and 

experience; a range of issues in which a person is well aware. 

Competence is not just a sum of knowledge and skills for it 

can be formed in the process of mastering a particular 

activity. It also acts as some kind of willingness and motivation 

to solve problems and fulfill oneself in success [8]. 

The new stage of the controversial cultural process in 

Ukraine is raising the demands on society, requiring highly 

skilled work and high technologies as well as a large number 

of educated workers who are able to solve current problems. 

Every society and every national community can prepare 

such people only through their educational system. Art and 

art education are one of the most active forces in the cultural 

processes [9, с.5].  

Obviously, a teacher‟s creative activity has some degree 

of risk, however, being responsible for the results of their 

activities, they will be able to provide a holistic vision of the 

educational process, develop themselves in various 

mechanisms of self-regulation, and acquire a higher level of 

their competence. 

Findings and perspectives of further investigations. 

Based on this work, the essence of the art education lies in 

the fine art‟s ability to form a harmonious person and give 

them a possibility to transform the values of public 

experience through the perception of fine art works by 

individual experience in the process of creating an art 

product.  

Conclusions. To sum up, it is very important for a 

teacher to be open to a student‟s creative capabilities‟ 

particularities and to clearly imagine the process of their 

disclosure and how this process can work for the 

development of a person‟s competence. The teacher should 

be ready to see the subjects of education as a holistic system 

and enable their systemic development.  
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СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ НОВІТНЬОЇ 

ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНИКА 

Удосконалено уявлення про діяльність педагога при підготовці мистецьких кадрів у системі новітньої художньої 

освіти, розглянуто сучасні вимоги до розвитку виховання педагогічних кадрів у системі художньої освіти. 

Проаналізовано основні напрями роботи в педагогічній освіті, що впливають на розвиток і становлення творчої 

школи художника. 

Проблема вдосконалення системи новітньої художньої освіти дійсно важлива, особливо в підготовці педагогів, 

які будуть здатні розширювати сферу застосування сучасного педагогічного впливу. 

Мета статті: схарактеризувати сутнісні особливості вдосконалення підготовки педагогів у системі новітньої 

художньої освіти. 

У статті були застосовані методи аналізу, синтезу, порівняння, визначення, опису й інтерпретації. 

Висновки: сутність художньої освіти полягає у здатності образотворчого мистецтва формувати гармонійну 

особистість, надавати їй можливість перетворювати цінності суспільного досвіду через сприйняття творів 

мистецтва в особистий досвід у процесі здійснення творчого акту. Саме тому надзвичайно важливо для викладача 

бути відкритим для творчих особливостей учня та чітко уявляти, який саме процес необхідний для розкриття його 

творчих здібностей. 

Ключові слова: сутнісні особливості художньої освіти; творчі школи; професійна діяльність педагога; 

удосконалення освітньої діяльності; індивідуальні творчі риси і здібності; компетентність; креативність; 

мистецтво і мистецька освіта. 
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Постановка проблеми. У сучасній науці метафора 
пов‟язана з процесами людського мислення і займає 
вагоме місце в дослідженнях психолінгвістичного та 

когнітивного характеру.  
Аналіз формування метафори є актуальним, оскільки 

являє собою феномен, пов‟язаний з процесами мислен-
ня, а також відображає взаємозумовленість мислення 

індивіда та особливостей мовної реалізації тих чи інших 
концептів. Розуміння процесів передачі інформації за 
допомогою метафор стає однією з найважливіших скла-

дових вдосконалення комунікації. 
Протягом останніх років відбувається підвищення 

інтересу до вивчення метафори. Активно цю проблему 

досліджували Дж. Лакофф та М. Джонсон. Саме вони 
започаткували теорію концептуальної метафори [1, 
c.134]. Дослідники метафори пояснюють, що наша по-
всякденна понятійна система, в рамках якої ми мислимо 

і діємо, метафорична за самою своєю суттю. Вони підк-
реслюють, що метафора не обмежується лише сферою 
мови і є інструментом мислення, а самі процеси мислен-

ня людини у значному ступені метафоричні [1, c.144]. 
Для визначення метафори в корпусах розробляють 

автоматизовані системи ідентифікації та інтерпретації 

метафори, зокрема ідентифікації метафор методом 
MIPVU Британського національного корпусу [5]. Такий 
метод побудовано на певному алгоритмі для пошуку 
значення метафори. Ці алгоритми побудовано на пошуку 

порушення сполучуваності; вони відрізняються тим, що 
обов‟язково містять у собі етап середньостатистичного 
підрахунку значення сумісної сполучуваності несполу-

чуваних слів. 
Мета дослідження – прослідкувати закономірності 

ідентифікації метафор методом MIPVU Британського 
національного корпусу в секціях «Newspapers» та «Fiction».  

Виклад основного матеріалу. Метафора впливає на 
процеси категоризації та концептуалізації можливої кар-

тини світу. Процес концептуалізації направлений на ви-
окремлення мінімальних змістовних одиниць, а процес 
категоризації – на об‟єднання подібних [1, с.36].  

Одним із провідних методів експлікації метафорич-
ного значення є MIPVU (Metaphor Identification 
Procedure VU University Amsterdam), процедура іденти-

фікації метафори, розроблена вченими Вільного 
Університету Амстердама [5]. Ця процедура складається 
з трьох етапів: 

1) читання тексту; 

2) визначення лексичних одиниць в даному тексті: 
а) визначення контекстуального значення кожної 

лексичної одиниці тексту; 

б) визначення базового значення кожної лексичної 
одиниці; 

в) виявлення контрастності і подібності контекстуа-

льного і базового значень лексичної одиниці; 
3) маркування лексичної одиниці як метафори при 

наявності контрастності і подібності контекстуального 
та базового значень [5, с.43]. 

В ході аналізу було з‟ясовано, що метод MIPVU є 
ефективним способом дослідження метафор з огляду на 
те, що він дозволяє проаналізувати не тільки значення, 

але й природу метафори.  
Процедура ідентифікації метафори за допомогою 

MIPVU включає в себе визначення метафоричного фо-

кусу, який визначається шляхом зіставлення контексту-
ального і базового значень. Представимо приклад аналі-
зу фрагменту із секції «Fiction» корпусу BNC за методом 
MIPVU на матеріалі твору У. Голдінга «Володар мух»: 

All round him the long scar smashed into the jungle was 
a bath of heat [BNC, Golding].  

Словосполучення long scar у цьому прикладі є мета-

форичним. Наведемо контекстуальні і базові значення 
лексичних одиниць на основі статей словника Macmillan 
English Dictionary [7]:  

1) Long:  

Контекстуальне та базове значення:  

– extending for a considerable distance; 

– having greater length than usual; 

– having greater height than usual; 

– having a greater length than breadth. 

В роботі здійснено аналіз практичного використання даних протоколу MIPVU (Metaphor Identification 

Procedure VU University Amsterdam) у визначенні метафор в секції «Newspaper» на матеріалі статей BBC, а 

також в секції «Fiction» на матеріалі метафор з твору У. Голдінга «Володар мух». У ході аналізу було 

встановлено види метафоричного переносу в зазначених вище категоріях. Аналіз показав, що у секції 

«Newspaper» найбільш частотний переніс – фізичне явище → абстракція та предмет → предмет. У секції 

«Fiction» найбільш частотним є переніс фізичний світ → фізичний світ. 

Ключові слова: базове значення, контекстуальне значення, метафора, метод MIPVU.  
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2) Scar:  

Контекстуальне значення: the long trail the plane 

created in the jungle when it crash landed. 

Базове значення: 

– a mark remaining (as on the skin) after injured tissue 

has healed; 

– a mark left where something was previously attached.  

Таким чином, ідентифікація метафоричного фокусу 

виявляє контрастність базового та контекстуального 

значень лексичної одиниці. Базове значення пов‟язане з 

відміткою на шкірі або слідом від дотику. Контекстуа-

льне ж значення має на увазі довгий слід, який літак 

створив у джунглях, коли він здійснив аварійну посадку.  

При розмітці корпусу метафорою є іменник scar, 

оскільки технічно тільки він вжитий в непрямому зна-

ченні. Тип метафоричного перенесення – фізичний світ 

(шрам) → абстракція (слід літака).  

Прикладом подібного контрасту і подібності, крім 

наведеного вище випадку з іменником scar можуть слу-

жити інші метафори. Наприклад: 

She remembers the gentle touch of the wind [BNC, 

Golding]. 

Так, в прикладі, спостерігається метафоричне пере-

несення «фізичний світ» → «абстракція», з огляду на те, 

що «дотик людини» замінюється словосполученням 

«дотик вітру». 

Розглянемо наступний приклад метафори у фрагмен-

ті із секції «Newspapers» корпусу BNC:  

When these breezes reached the platform the palm 

fronds would whisper, so that spots of blurred sunlight slid 

over their bodies or moved like bright, winged things in the 

shade [BNC, BBC News].  

Визначимо метафоричний фокус шляхом зіставлення 

контекстуального і базового значень. Наведемо контекс-

туальні і базові значення словосполучення palm frond і 

лексичної одиниці whisper на основі словникових статей 

Macmillan [7]:  

1) palm frond:  

Контекстуальне та базове значення: large leaf of palm.  

2) whisper:  

Контекстуальне значення: swaying in the wind.  

Базове значення: to speak softly with little or no 

vibration of the vocal cords especially to avoid being 

overheard.  

Контекстуальне та базове значення словосполучення 

palm frond співпадає, в той час як контекстуальне та ба-

зове значення лексичної одиниці whisper демонструє кон-

трастність. Так, шепіт є властивим для людини – істоти, 

яка володіє мовою, в той час як пальми можуть створю-

вати характерний звук коливання листя в потоках вітру.  

При розмітці корпусу метафорою є дієслово whisper, 

оскільки технічно тільки воно вжите в непрямому зна-

ченні. Тип метафоричного перенесення – людина (шепіт) 

→ фізичний світ (коливання). 

Наступні проаналізовані приклади представлено в 

таблицях 1 і 2: 

Таблиця 1  

Метафоричні перенесення в секції «Newspaper» Британського національного корпусу 
 

№ Приклад Метафоричний переніс 

1.  
What is that plastic on top of your burger?!? (BNC, BBC 
News) 

Предмет (сир) → предмет (пластик).  
 

2.  These berries are small diamonds. (BNC, BBC News) Предмет (ягоди) → предмет (діаманти) 

3.  
If you‟re on the streets of Chicago and see a trail of bones 
along the curb, follow them. These are your breadcrumbs. 

(BNC, BBC News) 

Предмет (хлібні крихти) → фізичний світ (дорога). 

4.  

He had become almost a myth (BNC, BBC News) Абстракція (міф) → людина (на яку перенесено харак-

теристики міфу, у даному випадку ставиться під сумнів її 
реальне існування) 

5.  

The brutal 1989 hit took a much-loved onscreen pairing, 

Michael Douglas and Kathleen Turner, and tore them to 

pieces. (BNC, BBC News) 

Людина (яка виконує дію) → абстракція (дія) 

6.  
Now he‟s facing a murder charge, from his pre-political days 
in the murky world of metals‟ trading. (BNC, BBC News) 

Фізичний світ (темний світ, світ у пітьмі, коли нічого не 
видно й не зрозуміло) → абстракція (сфера торгівлі 

металами) 

7.  
«The storm over Huawei». (BNC, BBC News) Фізичний світ (природне явище, що характеризується як 

всепоглинаюче) → абстракція (широка популярність) 

8.  
Disease detectives are trying desperately to beat the clock and 
find those who have been exposed to the virus. (BNC, BBC 

News) 

Фізичний світ (зупинити час) → людина (встигнути щось 
зробити) 

9.  
The brush caresses the glossy maple of the instrument, slowly 

sliding back and forth. (BNC, BBC News) 

Предмет (лист дерева) → предмет (частина музичного 

інструмента) 

10.  

According to official data, Covid-19 has caused more than 
1,000 deaths and 6,600 confirmed cases of infection in the 

province of Cremona (the city of Cremona and surrounding 

towns), and it is now putting a strain on its economy. (BNC, 
BBC News) 

Предмет (струна як частина інструмента) → абстракція 
(натягнути струну в значенні зробити ситуацію «натяг-

нутою», напруженою) 

11.  
There are many skeletons in our literary closets. (BNC, BBC 

News) 

Предмет (скелет як предмет) → абстракція (скелет як 

приховане, таємниця) 
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12.  
They are all in search of the precious hormigas culonas, or 

“big-butt” ants, that are considered the caviar of Colombia‟s 
north-central Santander region. (BNC, BBC News) 

Предмет (бочка як предмет) → фізичний світ (бочка як 

форма, яку мають комахи) 

13.  
London has been a ripe peach of a target for private buy-to-let 
landlords (BNC, BBC News)  

Фізичний світ (фрукт) → абстракція (характеристика 
нестиглого фрукта переноситься на місто, яке не готове 

для оренди)  

14.  
Sales of popcorn is flourishing at cinemas (BNC, BBC News) Фізичний світ (квітнути можуть дерева) → абстракція 

(процвітає торгівля)  

15.  
Politics just a piece of cake. (BNC, BBC News) Предмет (шматки пирога в буквальному сенсі) → абст-

ракція (дія, що легко дається)  

16.  
A meeting between Kim Jong-un and Donald Trump is possible 

– and could be surprisingly fruitful. (BNC, BBC News)  

Предмет (характеристика фрукту як плоду) → абстрак-

ція (зустріч, яка принесла плоди, тобто результат) 

17.  
Chiquita and Fyffes hope to become top banana in global 

market. (BNC, BBC News) 

Предмет (фрукт) → явище (лідер) 

18.  
As then, some complain that a few rotten apples give the whole 

political class a bad name. (BNC, BBC News) 

Предмет (зіпсований фрукт) → людина (ненадійна / 

моральна зіпсована людина) 

19.  
She poured out the whole story. (BNC, BBC News) Дія конкретна (розлити) → дія абстрактна (висказати 

історію) (вилити свої думки, почуття чи переживання, 

розповісти комусь про них) 

20.  
Coronavirus has invaded Italy. (BNC, BBC News) Дія конретна (вторгнутися в країну) → дія абстрактна 

(поширитися у країні) 

21.  
Scotland has not lacked good ideas for reform, it says, but 
implementation of them has often been weak and slow. (BNC, 

BBC News) 

Абстракція (втілення) → абстракція (з характеристикою 
weak, що відноситься до людини в прямому значенні, 

означає повільне втілення) 

22.  
We are getting our children through education by anaestizing 

them. (BNC, BBC News) 

Дія конкретна (вводити анестезію) → дія абстрактна 

(давати дітям освіту, коли вони нічого не розуміють та не 
відчувають, як під час анестезії) 

23.  
We have so many priorities and so many different focus areas 

that we all have stress paralysis. (BNC, BBC News) 

Фізичне явище (захворювання на параліч) → абстракція 

(асоціативний перенос характеристик захворювання на 

відчуття від описаних явищ) 

24.  
Every judical instituition is a legal war (…) (BNC, BBC News) Абстракція (війна) → абстракція (судова боротьба в 

абстрактному значенні) 

25.  Her home was a prison. (BNC, BBC News) Предмет (в‟язниця) → предмет (будинок) 

За представленими даними в таблиці можемо зроби-

ти наступний висновок: найчастіше зустрічається мета-

форичний переніс фізичне явище → абстракція та пред-

мет → предмет. Рідше зустрічаються переноси предмет 

→ абстракція та абстракція → абстракція. Зустрічаються 

поодинокі випадки наступних переносів: фізичний світ 

→ людина, людина → фізичний світ та предмет → фізи-

чний світ.  

Таблиця 2  

Метафоричні перенесення в секції «Fiction» Британського національного корпусу 
 

№ Приклад Метафоричний переніс 

1.  
The frost drew patterns on the window. (BNC, Golding) Людина (людина малює) → фізичний світ (мороз ма-

лює) 

2.  
The dark sky was shattered by a blue-white scar. (BNC, 
Golding) 

Фізичний світ (шрам) → фізичний світ (блискавка) 

3.  This dog was a real fearless jaguar. (BNC, Golding) Фізичний світ (ягуар) → фізичний світ (пес) 

4.  
High over this end of the island, the shattered rocks lifted up 

their stacks and chimneys. (BNC, Golding) 

Фізичний світ (стіг, труба) → фізичний світ (вершини 

гір, скелі) 

5.  
The impenetrable walls of the lagoon protected it from the 

outside world. (BNC, Golding) 

Фізичний світ (стіна) → фізичний світ (скеля) 

6.  
The only sound that reached them now through the heat of the 
morning was the long, grinding roar of the breakers on the reef. 

(BNC, Golding) 

Предмет (скреготливий звук при гальмуванні) → фізи-
чний світ (звук хвиль, що розбиваються об рифи) 

7.  
Sleep enveloped him like the swathing mirages that were 

wrestling with the brillance of the lagoon. (BNC, Golding) 

Предмет (те, що можна огортати/упаковувати) → абст-

ракція (сон огорнув його) 

8.  
A storm of laughter arose and even the tiniest child joined in. 

(BNC, Golding) 

Фізичний світ (шторм) → абстракція (сильний сміх) 

9.  
Some unknown force had wrenched and shattered these cubes 
so that they lay askew, often piled diminishingly on each other. 

(BNC, Golding) 

Жива істота (яка виконує дію) → абстракція (невідома 
сила) 

10.  
The two older boys flinched when they heard the shameful 

syllable. (BNC, Golding) 

Метонімічний перенос – частина (склад) – ціле (слово); 

Метафоричний перенос – людина (ганебна) → мова 
(ганебна). 
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11.  There were lashings of blood. (BNC, Golding) Предмет (мотузка) → фізичний світ (сліди крові) 

12.  
He paused and cleared his throat. (BNC, Golding) Людина (горло як частина тіла людини) → людина 

(кашель як дія, яку виконує людина) 

13.  A silver of moon rose over the horizon (…).(BNC, Golding) Предмет (срібло) → фізичний світ (світло місяця) 

14.  
The fire was dead (BNC, Golding) Жива істота (дія, яка притаманна живим істотам – вми-

рати) → фізичний світ (цю дію виконує вогонь, поми-
рає в значенні гасне, припиняє функціонувати) 

15.  
After the many brilliant speeches that had been made on this 
very spot Ralph‟s remarks seemed lame (…) (BNC, Golding) 

Предмет (діаманти) → абстракція (гарні промови) 

16.  
The inexpertly blown conch interrupted him. (BNC, Golding) Фізичний світ (мушля) → людина (перші жителі Багам-

ських островів, яким дали прізвисько «конки» через 
основну страву в їх раціоні – мушлі).  

17.  
The voice came near his shoulder. (BNC, Golding)  Людина (дія – підходити ближче) → абстракція (звук, 

голос) 

18.  
He was happy and wore the damp darkness of the forest like his 
old clothes (BNC, Golding) 

Фізичний світ (ліс) → предмет (одяг) 
 

19.  
The blood roared again in his ears (BNC, Golding) Дія тварини (ричати) → дія у фізичному світі (кров 

тече)  

20.  The forest re-echoed (BNC, Golding) Фізичний світ (відлуння) → фізичний світ (ліс) 

21.  
The storm of sound beat at them (…)(BNC, Golding) Фізичний світ (шторм) → абстракція (голосний неспо-

діваний сильний звук) 

22.  
The water boiled white and pink over the rock (BNC, Golding) Фізичний світ (вода кипить від температури) → фізич-

ний світ (вода піниться від хвиль) 

23.  
Unkindness melted away (BNC, Golding) Фізичний світ (танути може сніг) → абстракція (безсе-

рдечність розтанула, тобто зникла) 

24.  
The trees of the forest sighed (…)(BNC, Golding) Людина (дія притаманна людині – зітхати) → фізичний 

світ (перенесення характеристик дії, притаманної лю-
дині, на дерева) 

25.  
If you wormed into the middle of that (…)(BNC, Golding) Дії тварини (повзти) → дії людини (пробиватись по-

волі, іноді вдаючись до хитрощів, входити в довіру). 
 

Отже, в секції «Fiction» найбільш частотним є пере-

ніс фізичний світ → фізичний світ. Також часто зустрі-
чаються переніс предмет → фізичний світ. Рідше зустріча-
ються переноси предмет → абстракція, фізичний світ → 

абстракція та людина → фізичний світ. 
Висновки. Метод MIPVU відкриває можливості для 

більш глибокого, детального аналізу метафор, з огляду 

на те, що цей метод дозволяє простежити значення ме-
тафори на базовому та контекстуальному рівнях, дослі-
дити її природу, тип перенесення, спосіб утворення, 
тощо. На наш погляд, критерії, запропоновані дослідни-

цькою групою, максимально наближають до вирішення 
питання виявлення метафори в тексті. Логічність і пос-
лідовність всіх етапів відкривають можливість часткової 

автоматизації процесу ідентифікації, що є важливим 
фактором при роботі з текстами значного обсягу. 

Проаналізовані нами метафори демонструють, що в 

секції «Newspaper» метафори частіше за все утворю-
ються за переносом «фізичне явище – абстракція» (15%) 
або «предмет – предмет» (15%), а в секції «Fiction» – за 
переносом «фізичний світ – фізичний світ» (25%).  
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Постановка проблеми. Важливим аспектом інтер-

націоналізації системи освіти України є підготовка фахі-

вців для зарубіжних країн, а підготовка лікарів з числа 

громадян зарубіжних країн є одним із пріоритетних на-

прямків роботи вищих навчальних медичних закладів 

України в цілому і БДМУ зокрема. Іноземні студенти, 

що прибувають для здобуття вищої освіти в Україну, 

зіштовхуються з безліччю проблем, потрапляють в, так 

звану, ситуацію «культурного шоку» [4]. На думку бі-

льшості вчених і методистів [4,5] цілеспрямована робо-

та викладачів української мови як іноземної, які в про-

цесі навчання мови використовують спеціально відібрані 

адаптовані навчальні матеріали, що містять лінгвокраї-

нознавчу і лінгвокультурознавчу інформацію, сприяє 

швидкій і безболісній адаптації студентів-іноземців до 

нового соціуму. Відтак, питання адаптації студентів-

громадян іноземних держав до життя й навчання в 

Україні є одним із головних, що розглядаються нині в 

методиці викладання іноземної мови та в рамках етноо-

рієнтованих досліджень.  

Проблеми якості навчання та адаптації іноземних 

студентів належать до основних завдань будь-якого нав-

чального закладу та його структурних підрозділів – фа-

культетів і кафедр. Особливої ваги зазначені питання 

набувають для тих факультетів і кафедр, на яких навча-

ються іноземні студенти. 

Успішність адаптації іноземних громадян до освіт-

нього процесу в закладах вищої освіти досліджується 

різними науками: загальною та соціальною психологією, 

етнопсихологією, соціологією, методикою викладання 

мов тощо. Вченими виокремлено такі види адаптації,  

як соціокультурна (О.І. Громова, Т.Ю. Гутникова, 

Н.С. Моргунова); психолого-педагогічна (Т.І. Довгодько, 

Є.М. Рєзников); академічна та професійно-навчальна 

(І.І. Баранова, Л.Ю. Бронзіно, В.А. Головко). Частіш за 

все досліджуються процеси адаптації до освітнього про-

цесу та адаптація до майбутньої професії. Крім цього, 

широко досліджуються ступені адаптованості іноземних 

студентів до культурного та соціального середовища 

країни-респондента [3].  

Вивченню особливостей лінгвокультурної адаптації 

присвячено дисертацію Н.В. Поморцевої. У цій роботі 

лінгвокультурна адаптація розглядається як «входження 

в ціннісно-смислове поле іншого соціокультурного се-

редовища через вивчення російської мови, вивчення 

культури, культуротворчу діяльність (створення текстів 

культури)» (переклад наш – В.Л.). Вчена запропонувала 

модель ЛКА як педагогічної системи, виділила декілька 

рівнів такого процесу: «студент – лінгвокультурне сере-

довище» (національний та регіональний рівні); «студент – 

заклад вищої освіти» (лінгвокультурне середовище 

освітнього закладу); «студент – студент» (представники 

різних культур); «студент – викладач» (ретранслятор та 

інтерпретатор культури іншого народу); «студент – 

полікультурна навчальна група»; «студент – майбутня 

професія» (переклад наш – В.Л.) [6]. 

Мета статті. Подальшого опрацювання потребують 

питання визначення методів і способів вирішення адап-

таційних труднощів інофонів засобами мовного навчання з 

урахуванням їх етнокультурної специфіки й умов їх 

взаємодії в рамках поліетнічної навчальної групи, 

створення методичних інструментів управління між-

культурною педагогічною взаємодією й мінімізація 

адаптаційних проблем у колективі. 

Виклад основного матеріалу. Апріорним напрямом 

методичного знання в галузі викладання іноземної мови 

є дослідження міждисциплінарного характеру, що розк-

ривають етнопсихологічні, етнокультурні, мовні особли-

вості інофона як суб‟єкта освітнього процесу й спрямо-

вуються на пошук шляхів оптимізації мовного навчання 

конкретного етнічного контингенту.  

Найближчою перспективою стають дослідження ет-

нопсихологічних, етнокультурних особливостей пред-

ставників різних регіонів у лінгводидактичних цілях, а 

також формування загального банку даних й рекомендацій, 

пов‟язаних з оптимізацією навчання. Отже, актуальним є 

питання вивчення та опису особливостей протікання 

процесів пристосування певних етнічних контингентів, а 

також можливостей інтеграції педагогічних технологій, 

спрямованих на мінімізацію адаптаційних труднощів їх 

іншомовної освіти. 

До базових проблем, пов‟язаних з адаптацією інозе-

мних студентів під час навчання в Україні, можна відне-

сти такі: лінгвістичні (проблеми вивчення української 

мови, опрацювання спеціальної термінології за обраним 

фахом та розуміння мови викладачів, організація свого 

мовного побуту в соціумі); етнокультурні (проблеми 

повсякденного спілкування з місцевими мешканцями й 

У статті визначено проблеми й особливості лінгвокультурної адаптації студентів – іноземних громадян 

до українського освітнього та соціального середовища. Акцентовано на тому, що ефективне вирішення 

проблем адаптації іноземних студентів сприяє формуванню позитивного іміджу України у світовому 

просторі.  

Ключові слова: лінгвокультурна адаптація, студент-іноземний громадянин, навчальний процес, 

соціалізація, українська мова як іноземна. 
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одногрупниками, особливості національної кухні та пев-

ні розбіжності у харчуванні місцевих та іноземних сту-

дентів тощо); особистої безпеки (проблеми толерантно-

сті та окремі непорозуміння з місцевими мешканцями і 

представниками інших національностей або інших релі-

гійних конфесій). 

Під поняттям «лінгвокультурна адаптація», за 

Ф.С. Бацевичем, розуміємо «пристосування представни-

ків некорінного етносу до соціального, культурного, 

етномовленнєвого та комунікативного середовища свого 

нового проживання», досліджується з 2000 року [2]. Лін-

гвокультурна адаптація – багатозначний термін, що зок-

рема в етнолінгвістиці позначає систему опанування 

іноземної мови в умовах відповідного інокультурного 

середовища в безпосередньому контакті з носіями мови; 

процес і результат пристосування реципієнта до мовних 

патернів приймаючої культури, що відбувається інтег-

ровано з освоєнням її цінностей, норм, зразків поведінки 

тощо. Адаптація лінгвокультурна є невід‟ємним, часто 

вирішальним чинником адаптації культурної [1]. 

Лінгвокультурна адаптація допомагає подолати пси-

хологічні, мовні бар‟єри в іншомовному середовищі, 

активізує мовні уміння. Вивчати іноземну мову в сере-

довищі її функціонування найперспективніше за інтег-

ративною моделлю, яка охоплює адаптацію кліматичну, 

фізіологічну, побутову, соціокультурну тощо. Згідно з 

В. фон Гумбольдтом, кожна мова описує коло народу, 

якому вона належить, коло, звідки людина може вийти, 

тільки потрапивши в коло іншої мови. Перехід між цими 
колами здійснюється через лінгвокультурну адаптацію [10]. 

Процес адаптації до нового мовного та соціально-

культурного (і початків професійної адаптації, у випад-

ку, наприклад, з БДМУ, де студенти мають поступово 

привчатися та пристосовуватися до майбутньої роботи 

медиком) середовища протікає як в рамках навчальної 

діяльності, так і під час проведення позааудиторних за-

ходів, що, у свою чергу, сприяє прискоренню цього про-

цесу. Необхідно залучати іноземних студентів до актив-

ної участі у заходах, які проводяться університетом, а 

саме: концертів, наукових конференцій, міжвузівських 

конкурсів та змагань. 

Лінгвокультурна адаптація відбувається на трьох рі-

внях: а) фонетичний та лексичний рівні – суб‟єкт, приз-

вичаюючись до нового мовного середовища, тренує свій 

артикуляційний апарат, намагається правильно відтво-

рювати іншомовні звуки і слова, накопичує лексичний 

запас; б) граматичний та синтаксичний рівні – у суб‟єкта 

формується уявлення про закономірності зв‟язку між 

словами, він намагається будувати спочатку прості роз-

повідні й питальні речення, відтак складні тексти; 

в) стилістичний рівень – суб‟єкт починає відчувати 

мову, влучно й доречно використовувати її лексико-сти-

лістичні ресурси [12]. 

Власне мовну адаптацію розуміють, як процес нако-

пичення активного й пасивного словникового запасу, що 

забезпечує передачу інформації для реалізації успішної 

вербальної комунікації [9]. На думку І. Тарасюк, успі-

шна мовна адаптація можлива лише під час пізнання 

звичаїв і побуту іншої культури та неможлива в ізольо-

ваному від носіїв мови середовищі, тому мовну адапта-

цію нерозривно пов‟язують із культурною. Дослідниця 

розглянула мовну адаптацію на кількох рівнях та спрог-

нозувала психологічний стан мігранта на кожному з них, 

а саме: 1) на фонетичному та лексичному рівнях (лю-

дина відчуває перевтому, фрустрацію, нерідко ці відчут-

тя супроводжуються поганим самопочуттям та головним 

болем, адже мозок перевантажується великою кількістю 

нової інформації; мігрант відчуває певний дискомфорт 

від неспроможності висловлювати свої думки та вира-

жати емоції); 2) на граматичному рівні (у цей період 

важливо чути не лише носіїв мови, але також і себе, ва-

рто багато читати вголос, записувати свій голос на дик-

тофон; ефект самокритики сприяє активній роботі над 

помилками та прагненню удосконалювати свої навички); 

3) на стилістичному рівні мігрант здатен відчувати мову 

та її відтінки, вміє вибирати та застосовувати лексичні 

одиниці з свого словникового арсеналу, залежно від си-

туації; 4) завершальним етапом мовної адаптації, що 

наближає її до мовленнєвої, є рівень підсвідомий, на 

якому відбувається повне мовне споріднення мігранта з 

мовою, яку він сприймає не як іноземну, а рідну, на якій 

він мислить та навіть бачить сновидіння [9]. 

Мова, яку студенти вивчають у навчальному закладі, 

переважно зорієнтована на сприйняття та засвоєння фа-

хових знань (медичних, технічних тощо). Однак, спершу 

студенти вивчають мову повсякденного спілкування, що 

спричиняє певні труднощі під час контактів із місцевим 

населенням. Український менталітет, культурні традиції 

українців, регіональні особливості впливають на форму-

вання адаптаційних навичок в іноземних студентів. Най-

частіше переважним чинником успішної адаптації іно-

земних студентів, за їхніми ж твердженнями, є оволодіння 

мовою та наявність українських друзів чи знайомих, 

розширення кола спілкування інофона з представниками 

місцевого населення [11].  

Завдання професійної, соціокультурної та психологі-

чної адаптацій вирішуються за допомогою таких засобів 

навчання й виховання, як практичні заняття, лекції, 

семінари, конференції, клуби за інтересами; етичні бесі-

ди, розмови про мовленнєвий етикет, бесіди про відомих 

людей; олімпіади з мови навчання, у межах яких прово-

дяться конкурси творів, віршів, пісень; навчальні філь-

ми, навчальні екскурсії на різноманітні культурні виста-

вки. Такі форми аудиторної і позааудиторної роботи 

однозначно прискорюють та урізноманітнюють адапта-

цію іноземних студентів та активізують процес практич-

ного оволодіння мовою, викликають інтерес і повагу до 

мови, яка активно вивчається [4]. 

Навчальному закладові та викладачам української 

мови неодмінно слід враховувати потребу іноземних 

студентів у спілкуванні з українськими. Повинні бути 

розроблені та здійснені різні комунікативно-культурні 

проєкти, зустрічі іноземних й українських студентів, 

організовані спільні концерти, мовні, літературні, крає-

знавчі вікторини. Слід розвивати культуру мовлення 

іноземних студентів, формувати толерантне ставлення 

до культури чужого народу, що сприятиме кращій адап-

тації не лише іноземних студентів, а й розширенню кру-

гозору вітчизняних. 

Одне з найважливіших завдань для викладачів-філо-

логів, що працюють з іноземними студентами, полягає в 

тому, щоб долучити їх до українських національно-
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культурних традицій засобами позааудиторної діяльно-

сті, забезпечити засвоєння елементів української куль-

тури за допомогою соціокультурної діяльності. Це може 

досягатися за допомогою спільної підготовки і прове-

дення свят, відвідування різних історичних місць, пос-

тійне введення до палітри програмних текстів додатко-

вих матеріалів культурного спрямування та ін. [9]. 

Викладач повинен надавати допомогу у виборі літера-

тури для підготовки до занять; створювати спеціальні 

методичні вказівки для іноземних студентів; постійно 

підвищувати свою кваліфікацію; використовувати при 

поясненні навчального матеріалу велику кількість де-

монстраційного матеріалу, особливо на показ культур-

них особливостей українців; індивідуально працювати з 

кожним іноземним студентом.  

Особливу роль у соціалізації студентів, у тому числі 

й іноземних, належить куратору групи. Саме він через 

різноманітні види виховної діяльності та менеджменту 

організовує систему відносин в академічній групі, що 

створює умови для творчого самовираження кожного 

студента, збереження його унікальності й розкриття по-

тенційних здібностей та здійснює індивідуальну корек-

цію процесу гармонійної адаптації [1].  

Відтак важливо відзначити, що формування процесу 

мовної та культурної адаптацій іноземних студентів до 

навчання в українському виші може бути успішним 

лише за умови, якщо організація освітнього процесу 

здійснюється на основі таких системних відносин і взає-

мозв‟язків:  

– взаємодія дисциплін медичного та гуманітарного 

циклів; 

– інтеграції різних видів діяльності; використання 

сучасних педагогічних технологій, які відповідають за-

дачам освітньо-виховної роботи з іноземними студентами;  

– співтворчість учасників навчального процесу [8].  

Висновки. В умовах сучасного етапу розвитку вищої 

освіти України частиною освітньої політики в галузі 

підготовки фахівців для зарубіжних країн має стати нау-

ково організований процес їх адаптації до іншомовного 

професійно-культурного середовища ВНЗ. Для здійс-

нення цього необхідним є створення низки умов адапто-

генного характеру. У цьому аспекті адаптацію слід розг-

лядати, як комплексну педагогічну програму, успішність 

якої визначається множинними параметрами й критері-

ями, що дозволяють поліпшити якість навчання інозем-

них студентів і досягти найкращих академічних резуль-

татів з найменшими негативними наслідками [7].  

Ефективне вирішення проблем адаптації іноземних 

студентів сприяє формуванню позитивного іміджу 

України в світовому просторі. Чим краще засвоюється 

українська мова, тим ефективніша адаптація, тим шви-

дше студенти пристосовуються до нового соціокультур-

ного середовища, краще й успішніше відбувається про-

цес входження до нової для іноземних студентів освітньої 

системи й до сфери міжнаціонального спілкування. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі, завдяки 

швидкому розвитку технологій, люди мають все біль-

ший доступ до ЗМІ. Щоденно платформи світових ви-

дань оновлюються, пропонуючи читачам нову інформа-

цію. Людський мозок настільки часто отримує новини, 

що вони в свою чергу здатні формувати уявлення про 

світ на підсвідомому рівні. Наш мозок отримує інфор-

мацію про новини зі сфери політики, культури тощо, які 

в свою чергу можуть бути нелінгвоекологічними. Тож, 

як вберегти себе від шкідливої інформації?  

Мета роботи полягає у вивченні рівня лінгвоеколо-

гічності новин про Україну в сучасних англомовних ЗМІ 

за допомогою програми Text Analytics API.  

Виклад основного матеріалу. Починаючи з 1980-х 

років термін «лінгвістика» дедалі більше ставав інтегра-

тивною наукою. До кінця ХХ століття виникло число 

наук, другим компонентом назви яких став термін «лінг-

вістика»: соціо-, психо-, комунікативна, юридична, ког-

нітивна, комп‟ютерна, еколінгвістика тощо. Виникнення 

ряду наук допомогло їй посісти важливе місце в системі 

наук як дисципліна із загальнонауковою методологією. 

Сьогодні дедалі більше простежується поєднання лі-

нгвістики як науки про мову та екологію, науки, що ви-

вчає збереження природи, навколишнього середовища та 

перш за все здоров‟я людини. Це пояснюється тим, що 

не тільки людина занурена в мовне середовище, а й мова 

занурена в людське, а саме соціальне, психологічне та 

біологічне, що вимагає захисту перш за все мови від ро-

змаїття її середовища поширення та функціонування, а 

також людину від самої мови. 

Зарубіжна лінгвоекологія виділяє два основних на-

прями – екологію мови (language ecology) та екологічну 

лінгвістику (ecological linguistics). Засновником першого 

терміну є Айнар Хауген. У своїй праці «The Ecology of 

Language» вчений досліджує проблему мовної екології, 

зв‟язок мови та суміжних територіальних мов, а також 

існування декількох мов у свідомості одного індивіда 

[5]. Засновником «екологічної лінгвістики» є М.А. Хелі-

дей, котрий поєднав біологічну екологію, проблеми нав-

колишнього середовища та мову і визначив коло проб-

лем цього напряму. В його роботі «The Ways of Meaning: 

The Challenge to Applied Linguistics» термін екологія 

вжито не у метафоричному значенні, а в біологічному, 

оскільки мова напряму стосується середовища свого 

існування [4]. 

Лінгвоекологія (еколінгвістика), як новий науковий 

напрям в сучасній лінгвістиці, є сферою гуманітарного 

знання, яка бурхливо розвивається і обумовлює пробле-

мне поле даної дисципліни. Такий підхід до дослідження 

передбачає постулат про те, що мова є природним сере-

довищем, на яке впливає користувач мови. Таке середо-

вище є ідеальним для людини, але воно не може залиша-

тися незмінним [3]. 

 У сучасному світі засоби масової інформації мають 

великий вплив на особистість та, дуже часто повністю, 

формують суспільну думку. Більшість дорослих людей 

вважають обов‟язковим щоденний перегляд преси та 

новин, після цього вони обговорюють цю інформацію з 

друзями, колегами, сім‟єю чи родичами, поступово по-

чинаючи вважати її власною думкою.  

Як результат, ЗМІ: 

 мають здатність формувати особисту та суспільну 

думку; 

 підвищують загальну, в тому числі і політичну ку-

льтуру населення;  

 служать для взаємного інформування влади та насе-

лення; 

 знімають соціальну напругу;  

 створюють характерні для сучасної масової куль-

тури ідеальні особистісні зразки та норми поведінки.  

Новина – оперативне інформаційне повідомлення, 

яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію, 

що стосується певної сфери життя суспільства загалом 

чи окремих його груп [1]. Е. Бойд сказав, що цінність 

новин суб‟єктивна, чим більше новина впливатиме на 

життя споживачів, їхні прибутки та емоції, тим важли-

вішою вона буде. Існує ряд характеристик новини, яка 

здатна якісно проінформувати читача, не впливаючи на 

його свідомість [1]: 

 оперативність; 

 актуальність; 

 суспільна значущість або інтерес; 

У статті розглянуто поняття лінгвоекології та її основні терміни. Визначено загальні характеристики 

лінгвоекологічного інформаційного повідомлення. На основі сучасних англомовних засобів масової інформації 

проаналізовано фрагменти статей із рубрики «News» про Україну. За допомогою програми Text Analytics 

API встановлено тональність заголовків статей про перемогу Володимира Зеленського на виборах в 

президенти України, а також про війну на Cході. Використовуючи програму Textanz, зроблено аналіз 

частотності використання лексем в цих статтях. 

Ключові слова: засоби масової інформації, лінгвоекологія, лексема, новина, тональність, Україна.  
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 об‟єктивність; 

 достовірність; 

 специфічність побудови новини.  

Отож, новина має бути максимально швидко опри-

люднена, стосуватися важливих суспільних питань, та 

містити лише найважливішу інформацію. 

1. Аналіз лінгвоекологічності новин про вибори 

президента В. Зеленського 

За останні роки в Україні відбувалося безліч подій, 

про які писали ЗМІ. На основі спостережень та аналізу 

ми з‟ясували, що згадка про Україну фігурувала в анг-

ломовній пресі, якщо це стосувалося подій, які мали 

великий вплив на геополітичну ситуацію світу, проте 

зміни в Україні щодо внутрішньої політики, релігії та 

території були актуальними серед англомовних ЗМІ 

впродовж 2014–2020 років. В ході експерименту проана-

лізовано новини, які пов‟язані з виборами президента 

України Володимира Зеленського, а саме формування 

подачі цих інформаційних повідомлень з боку лінгвое-

кології.  

Усі джерела інформації, опрацьовані під час дослі-

дження, є в загальному доступі та займають провідні 

місця серед англомовних засобів масової інформації. 

Загалом в ході експерименту ми опрацювали 50 статей, 

які стосуються виборів президента України, що завер-

шились перемогою Володимира Зеленського. Для 

України це стало масштабною подією, оскільки Воло-

димир Зеленський перед отриманням посади глави дер-

жави працював шоуменом, актором, коміком, режисером 

та сценаристом. Ця подія сколихнула англомовні ЗМІ, 

згадуючи Україну в контексті події. Отож, стосовно цієї 

подій ми проаналізували заголовки та підзаголовки но-

вин якісної преси The Guardian (17 статей), The New 

York Times (9 статей), BBC (16 статей), CNN (8 статей), 

досліджуючи відсоток їх позитивної, негативної та нейт-

ральної тональностей за допомогою програми API.  

Тональність – «емоційне ставлення автора висловлю-

вання до деякого об‟єкту (об‟єкту реального світу, події, 

процесу або їх властивостями / атрибутам), виражене в 

тексті. Емоційна складова, виражена на рівні лексеми або 

комунікативного фрагмента, називається лексичною то-

нальністю або лексичним сентиментом» [4]. Проаналізу-

вавши усі статті та отримані результати, методом визна-

чення середнього арифметичного значення ми встановили: 

 
 

Схема 1. Тональність новин про вибори президента України 2020 

 

Серед 50 опрацьованих нами новин лише 14% мали 

позитивну тональність, 29% – негативну і 57% були ней-

тральними для сприйняття. 

Ми також проаналізували ті інформаційні повідом-

лення, які мають найвищі показники тональностей. При-

клад 1 має найвищий показник позитивної тональності – 

99%. Стаття є лінгвоекологічною з поміж усіх статей 

про вибори Володимира Зеленського, тобто містить 

лише лінгвоекологічні лексеми, що в сумі дали такий 

результат. Проте, на основі контексту ми розуміємо, що 

президент висміяний завдяки сатирі. Автор статті наго-

лосив, що Володимир Зеленський – єврей. Від часів се-

редньовіччя вони складали суттєву частину українського 

міщанства. Через релігійні й соціальні розбіжності мали 

складні стосунки з християнським українським населен-

ням, насамперед козаками і селянством. За російсько-

радянської доби, внаслідок русифікації, євреї перейшли 

на російську мову, частково асимілювалися з місцевим 

населенням, відійшли від прабатьківської віри.  

Завдяки позитивній тональності лексем, використа-

них у прикладах, ми отримали високий рівень лінгвое-

кологічності.  

Приклад 1. Ukraine‟s Newly Elected President Is 

Jewish. So Is Its Prime Minister. Not All Jews There Are 

Pleased. Passover services at the Golden Rose Synagogue in 

Dnipro, Ukraine (The New York Times, 24.05.19)  

Приклад 2 має найбільш нейтральну тональність з-

поміж усіх. Приклад взято з онлайн-новин BBC. Показ-

ник складає 99%. Усі лексеми в контексті нейтрально 

забарвлені. Отже важливі не лише лексеми, але й кон-

текст в якому вони вжиті. 

Приклад 2. Volodymyr Zelensky: Comedian-president 

calls snap election Comedian Volodymyr Zelensky 

announced a snap parliamentary election during his 

swearing-in as Ukraine‟s new president (BBC, 20.05.19)  

Найбільш негативний показник – 100% – ми отри-

мали при аналізі прикладу 3. 

Приклад 3. „It‟s revenge‟: Ukraine‟s ex-central banker 

blames oligarch for attacks. Accusations levelled by Valeria 

Gontareva against Ihor Kolomoiskiy provide test for 

Ukraine‟s new president. (The Guardian, 12.11.19.) 

Стаття опублікована в онлайн-виданні газети The 

Guardian. Показник позитивної та нейтральної тонально-

стей – 0, отже подана таким чином новина нелінгвоеко-

логічна та несе негативний вплив на свідомість та фор-

мування думок читача. На основі результатів ми 

встановили, що різні інформаційні джерела здатні фор-

мувати одну і ту ж інформацію по-різному за допомогою 

підбору певних лексем, які в контексті є позитивно заба-

рвлені, негативно або нейтрально забарвлені.  

У межах експерименту ми також проаналізували 

17 статей видання The Guardian, що становить 34% 

усього проаналізованого матеріалу. З них лише 2 статті 

мають позитивну тональність більшу 50% (Приклад 4, 

Приклад 5) 

Приклад 4. Zelenskiy‟s victory in Ukraine was 

extraordinary. But now he faces a real test. The new 

president‟s promise to take on the establishment will lead to 

Позитивна 

тональність; 14% 

Негативна 

тональність; 29% 

Нейтральна 

тональність; 57% 
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questions over the oligarch who backed him (The Guardian, 

22. 04. 19) 

Приклад 5. How funny is the comedian who may be 

Ukraine‟s next president? Volodymyr Zelenskiy is the leading 

candidate to take the top job in his country – so who is he, 

and will he bring the laughs? (The Guardian, 02.04.19) 

За результатами аналізу програми Text Analytics API, 

на результат прикладу 4 та прикладу 5 вплинули такі 

лексеми:  

 Funny – (позитивна тональність 99%); 

 Laughs – (позитивна тональність 94%); 

 Job – (позитивна тональність 74%); 

 Extraordinary – (позитивна тональність 87%); 

 Real – (позитивна тональність 57%); 

 Top – (позитивна тональність 57%); 

Статей із негативним показником тональності значно 

більше: приклад 6 (97%), приклад 7 (83%), приклад 8 

(99%), приклад 9 (100%), ніж з позитивним.  

Приклад 6. Ukraine election set to deliver damning 

verdict on traditional politics. Likely election of comedian 

Volodymyr Zelenskiy propelled by anti-establishment vote. 

(The Guardian, 20.04.19) 

Приклад 7. TV comic leads first round of Ukraine‟s 

presidential election 

Volodymyr Zelenskiy has 30.2% of vote, beating Petro 

Poroshenko and ex-PM Yulia Tymoshenko. (The Guardian, 

01.04.19)  

Приклад 8. Russia tests Ukraine‟s new president with 

passports for breakaway regions. Decree issued by Moscow 

causes anger in Kyiv and will be challenge for Volodymyr 

Zelenskiy. (The Guardian, 24.04.19.) 

Приклад 9. A comedian could be Ukraine‟s next 

president. How did that happen? Volodymyr Zelenskiy has 

united a polarised country by rejecting angry nationalism – 

but his politics offer no panacea. (The Guardian, 02.04.19.) 

Ми встановили лексему, яка вплинула на показник 

негативної тональності прикладу 6: damning (100% не-

гативної тональності). У прикладі 7 немає лексем, які 

перевищували б 50% негативної тональності, проте у 

поєднанні їх в контексті ми отримали результат 83%. 

Приклад 8 містить в собі лексему anger, з показником 

негативної тональності 97%, що і стало причиною отри-

маного результату. Лексеми rejecting та anger із показ-

никами негативної тональності 100% вплинули на зага-

льний рівень лінгвоекологічності прикладу 9, який в 

результаті є абсолютно нелінгвоекологічним. 

Ми також проаналізували результати джерела CNN, в 

якому знайшли найменшу кількість новин щодо перемоги 

Володимира Зеленського у виборах президента України. 

Опрацьована кількість інформаційних повідомлень ста-

новить лише 8% від загальних результатів. Ми проаналі-

зували саме те джерело, де найменша кількість новин, 

оскільки за таких обставин читач може бути обмежений 

у варіативності думок авторів, а також не здатен сфор-

мувати цілісну картину подій на основі недостатньої 

кількості інформації. Отож, приклад 10 а також приклад 

11 мають найвищі показники позитивної тональності серед 

усіх інформаційних повідомлень щодо цієї новини.  

Приклад 10. Ukraine‟s comedian president won big in 

parliamentary elections. It will strengthen his hand against 

Putin. (CNN, 22.07.19) 

Приклад 11. Zelensky could win big by gambling on 

Trump. (CNN, 21.09.19) 

За отриманими результатами аналізу, приклад 10 має 

76% позитивної тональності. Окремо від контексту жо-

дна з лексем не є лінгвоекологічною більше ніж на 50%, 

проте вираз strengthen his hand на 66% позитивно забар-

влений, що і допомогло нам отримати загальний лінгво-

екологічний результат. Позитивну тональність має та-

кож приклад 11, завдяки лексемі win (92%). 

Серед статей з найбільшим показником негативної 

тональності хочемо звернути вашу увагу на приклад 12 

(99% негативної тональності). 

Приклад 12. Ukraine‟s next president is already getting 

tough with Vladimir Putin. (CNN, 30.04.19) 

Безумовно, лексема tough, використана автором у за-

головку до статті, знижує рівень лінгвоекологічності 

інформації, оскільки показник негативної тональності 

сягає 100%. 

2. Аналіз лінгвоекологічності новин про війну на 

Сході України 

Починаючи з 2014 року Україна набагато частіше 

згадується в іншомовних джерелах інформації. Найголо-

вніша новина, про яку до цього часу пишуть журналісти 

західних видань – війна на Сході України, яка розпоча-

лась в лютому 2014 року. Російська Федерація порушила 

принципи та норми міжнародного права та анексувала 

Автономну Республіку Крим і Севастополь. Західним 

ЗМІ є можливість оцінити конфлікт з боку, аналізуючи 

усі дані. Подаючи інформацію, інформаційні канали, 

безумовно, формують образ України, Росії та ситуації, 

що відбувається.  

Отож, ми провели дослідження рівня лінгвоекологіч-

ності новин про війну на Сході України серед популярних 

англомовних джерел. Для аналізу обрано 50 статей суча-

сних англомовних засобів масової інформації, серед яких: 

BBC (31 стаття – 62%), The Guardian (19 статей – 38%).  

Провівши дослідження, ми встановили найпошире-

ніший результат:  

 
Ці дані збігаються у 26 прикладах, що становить 52% 

всіх проаналізованих новин. Отримані результати вка-

зують на максимально низький рівень лінгвоекологічно-

сті подачі інформаційних повідомлень щодо війни на 

Сході України, а, отже, формують негативні думки чи-

тача, негативний вплив на свідомість а також інформу-

ють щодо подій в Україні, використовуючи абсолютно 

нелінгвоекологічний контекст.  

За допомогою програми Textanz ми встановили кіль-

кість лексем, які найчастіше повторюються у цих новинах:  

 War – 28 разів (негативна тональність 99%) 

 Ukraine – 27 разів (нейтральна тональність 94%) 

 Ukrainian – 6 разів (нейтральна тональність 84%) 

Позитивна 

тональність 0% 

Негативна 

тональність 100% 

Нейтральна 

тональність 0% 
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 Rebel – 6 разів (негативна тональність 22%) 
 Conflict – 5 разів (негативна тональність 98%) 
 Crisis – 5 разів (негативна тональність 99%) 
 East – 4 рази (нейтральна тональність 88%) 
 Eastern – 3 рази (нейтральна тональність 92%) 
 Troops – 3 рази (нейтральна тональність 81%)  
 Killed – 2 рази (негативна тональність 100%) 
 Attack – 2 рази (негативна тональність 98%) 
Як вказують результати, новини стають нелінгвоеко-

логічними через вживання в них певних лексем з низь-
ким рівнем тональностей. Окрім вище перерахованих 
прикладів зустрічались також лексеми з негативною то-
нальністю: bloody (95%), wounded (98%), loss (98%), 
inevitable (99%), сlash (98%), threat (98%), defeated 

(99%), fear (99%), destroy (99%), offensive (99%), misery 

(100%), tragedy (100%), disaster (100%), danger (99%), 
sick (100%), depressed (100%). 

Серед статей ми знайшли лише один приклад з пози-
тивної тональністю– приклад 13 з показником 49%.  

Приклад 13. Tug of war over Ukraine. When King 
Ludwig I of Bavaria opened his magnificent hotel in Munich 
in 1841 he said he wanted «a comfortable place for the 
guests to stay». 

На такий результат могла вплинути лексема 
magnificent з позитивною тональністю – 99%, а також 
comfortable – 97%. У цьому випадку, контекст не нап-
ряму стосується війни на Сході, а пов‟язаний з історією 
готелю, тому автор вжив ці лексеми. 

Вісім новин мають нелінгвоекологічні заголовки з 
такими тональностями: позитивна (0%), нейтральна 
(1%), негативна (99%). До них відносяться приклади 14, 
15, 16, 17, 18, 19.  

Серед прикладів є такі лексеми з негативними рів-
нями тональностей: bloody ( 95%), conflict (98%) 

Приклад 14. Ukraine war pulls in foreign fighters. 
French, Spanish, Swedish or Serb, the foreigners fighting for 
both sides in east Ukraine‟s bloody conflict hail from across 
Europe and come with a bewildering array of agendas. 
(BBC,01.09.2014) 

 War (99%) 
Приклад 15. Ukraine: Growing war of words between 

Russia and US. The US is keen to label Russia‟s action an 
«invasion» but as yet no one has been shot by the troops, 
and it is still time for a war of words – on friend as well as 
foe, as it happens. (BBC,04.03.2014) 

 Killings (96%) 
Приклад 16.Ukraine and Russia-backed separatists 

exchange 200 prisoners. Five riot police suspected of 
killings among those handed to separatists, provoking 
outrage. (The Guardian, 29.12.2019) 

 Outrage(82%) 
Приклад 17.Ukraine conflict: Russian „outrage’ at 

Sloviansk attack. US Vice President Joe Biden has arrived in 
Ukraine, as a war of words is growing between Moscow and 
Kiev. (BBC, 21.04.2014) 

 Warns (99%) 
Приклад 18. Ukraine president warns Russia tensions 

could lead to „full-scale war‟. Petro Poroshenko says 
Moscow massing troops at border as Crimean court orders 
sailors detained for two months. (The Guardian, 28.11.2018) 

 Second World War (100%) 
Приклад 19. Putin says situation in Ukraine reminds 

him of Second World War. Russian President Vladimir 

Putin has compared Ukrainian military tactics to those used 
by German Nazi forces during the Second World War 
invasion of the Soviet Union. (BBC, 29.08.2014) 

Контекст прикладів вимагає використання негатив-
них лексем для точності передачі інформаційних пові-
домлень та об‟єктивності ситуації. Саме це впливає на 
загальний результат нашого дослідження. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Результати експерименту підтверджують думку, що лек-
семи здатні впливати на рівень лінгвоекологічності 
всього повідомлення, змінювати його вплив на свідо-
мість, думку людини, а також сприйняття ситуації. ЗМІ 
намагаються якомога нейтральніше подавати інформа-
цію, використовуючи лексеми з нейтральною тональні-
стю, проте зміст повідомлення сам передбачає викорис-
тання позитивно або негативно забарвлених лексем, як 
от події про війну на Сході. Крім того ЗМІ керуються 
власною ідеологією, нав‟язуючи її читачу.  
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Літературна ономастика сьогодні є одним із попу-

лярних напрямів мовознавства. І це не випадково, адже 

дослідження функціонально-стилістичного навантаження 

власних назв у художньому творі допомагає краще зро-

зуміти задум письменника, ідейно-естетичну спрямова-

ність тексту.  

Постановка проблеми. Упродовж останніх десяти-

літь вивчення літературної ономастики стає все популя-

рнішим напрямом мовознавства. Збільшується кількість 

дисертаційних досліджень, окремих публікацій науков-

ців; коло письменників, чия творчість стає джерелом 

наукового аналізу, розширюється. У дисертаційних пра-

цях українськими ономастами проаналізовано особові 

імена в романах П. Загребельного, І. Ле, П. Панча [1], 

Г. Тютюнника й В. Земляка [2], Ю. Яновського [3], дос-

ліджено ономастикон художніх творів М. Хвильового 

[4], прозових творів В. Винниченка [5], функції антро-

понімів у сучасному українському сатиричному романі 

[6], антропонімію прозових творів В. Дрозда [7], 

П. Куліша [8], увагу науковців привертала літературно-

художня антропонімія української драматургії ХІХ – 

ХХ ст. [9], особові імена в драматичних творах Лесі 

Українки [10], різножанрових творах Л. Костенко [11], 

поетичному ономастиконі творів Я. Славутича [12], вла-

сні назви в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. [13], традиції 

та новаторство української літературно-художньої ан-

тропонімії посттоталітарної доби (А. Вегеш) [14] тощо. 

Отже, літературна ономастика має сьогодні значні здо-

бутки теоретичного та прикладного характеру. Проте 

онімія сучасної української постмодерністської літера-

тури (і особливо прози) усе ще мало досліджена, онома-

творчість чималої кількості авторів посттоталітарного 

періоду розглянута принагідно чи фрагментарно і не 

стала ще об‟єктом комплексного аналізу. Зокрема, це 

стосується й творчості визначного українського пись-

менника Василя Кожелянка, романи якого належать до 

кращих зразків сучасної української постмодерністської 

прози, а специфіка використання В. Кожелянком пропрі-

альної лексики, на нашу думку, репрезентує особливості 

вживання онімії в українській постмодерністській прозі 

загалом і насамперед у жанрі «альтернативна історія». 

Тому комплексний функціонально-стилістичний аналіз 

ономастикону його романів сприятиме глибшому розу-

мінню особливостей ономатворчості як у сучасній ук-

раїнській постмодерністській прозі, так і в новітній літе-

ратурі загалом. Саме це й зумовлює актуальність нашої 

роботи. Мета роботи – здійснити комплексний функ-

ціонально-стилістичний аналіз літературно-художньої 

антропонімії в романі В. Кожелянка «Людинець пана 

Бога», виявити особливості використання власних назв 

як маркера суспільного життя «альтернативної України» 

у творі письменника.  

Виклад основного матеріалу. Роман «Людинець 

пана Бога» – чергова «альтернативна історія» від 

В. Кожелянка. Визначити жанр цього твору надзвичайно 

важко. Авторське визначення «роман» є доволі умов-

ним. Твiр складається із 17 епiзодiв, якi поєднанi мiж 

собою деякими спiльними персонажами та наскрiзним 

«україноцентризмом». Сама назва «Людинець» розшиф-

рована автором як «звiринець для людей». I якщо вдава-

тися до таких високих категорiй, як «художнiй простiр» 

роману, то це такий собi «Людинець пана Бога», у центрi 

якого, звичайно ж, рiдна Україна. 

У романi можна знайти величезну кiлькiсть пародiй 

на суспiльних дiячiв як нещодавнього минулого, так i 

сьогодення. Деякi пiзнаються одразу, iншi – так i зали-

шаються незрозумiлими. Яскраво змальованою постає 

богема, включно навiть із самим автором, який в одному 

з епiзодiв розповiдає героєвi про свiй попереднiй роман. 

Літературно-художні антропоніми (ЛХА), зафіксо-

вані в тексті роману «Людинець пана Бога», настільки ж 

різнопланові, як і загалом онімія романів Василя Коже-

лянка. Ця різноплановість, як і велика кількість онімів у 

романі, належить до специфічних рис ономатворчості 

письменника. 

Суспільно-політичне життя України, описане в ро-

мані «Людинець пана Бога», доволі бурхливе. Цим по-

яснюється велика кількість власних назв для номінації 

Мета роботи – здійснити комплексний функціонально-стилістичний аналіз літературно-художньої 

антропонімії в романі В. Кожелянка «Людинець пана Бога», виявити особливості використання власних назв 

як маркера суспільного життя «альтернативної України» у творі письменника.  

Методи: описовий і його основні прийоми: спостереження, інтерпретація та узагальнення; 

функціонально-стилістичний метод.  

Власні назви у текстах романів В. Кожелянка репрезентують індивідуальний неповторний стиль 

письменника, виступають яскравими показниками специфіки онімного письма автора, творять неповторний 

онімний простір. 

Ключові слова: «альтернативна історія», ономастикон, антропонім, постмодерністський текст, онім.  
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персонажів цієї сюжетної лінії. В. Кожелянко показує 

владну верхівку (Президент, голова крайової управи 

Теодор Філько), силові структури (голова Служби наці-

ональної безпеки України генерал-полковник Марко 

Пекельний, полковник Святослав Онукович, осавул 

Матвій Матвійчук), ЗМІ, представників політичних 

партій та учасників виборчих перегонів (голова Руху 

Народів, професор М. Хрущ-Кукурудзянський, вождь 

анархістів-махновців тов. Гуляйко, кандидат у Пре-

зиденти харизматичний Марко Морозенко, канди-

дат-інтеррухівець Григорій Кручений) та ін. 

Для іменування Президента України Ярослава 

Стеценка В. Кожелянко використовує низку різних 

антропонімних найменувань. Зазвичай, у тексті роману 

для номінації цього персонажа фіксуємо відапелятивний 

антропонім Президент: «Ти, крім казати правду, за 

своєю посадою мусиш ще щось мені радити, – м‟яко 

перебив Чоботенка Президент» [15, с.331]. Іменування 

персонажа за допомогою додавання до його прізвища та 

імені відапелятивних онімів Президент, Президент 

України робить вагомішим його статус, займану посаду, 

аніж індивідуальність самої людини. 

Онім Ярослав Стеценко – авторський, В. Кожелянко 

використовує ім‟я Ярослав у поєднанні з алюзійним ока-

зіональним прізвищем Стеценко. Прізвище Стеценко 

створене за зразком українського прізвищетворення, 

використано формант -енко, характерний для українсь-

ких прізвищ. Цей ЛХА – алюзійний, перегукується з 

іменем відомого діяча ОУН Ярослава Стецька, ім‟я Яро-

слав – алюзійне (асоціюється також і з іменем князя 

Ярослава Мудрого). 

У минулому Ярослав Стеценко – «молодий генерал 

Корпусу військ спеціяльного призначення», він «розігнав 

цю галасливу і непрацездатну Верховну Раду, заарешту-

вав „зрадника України” Горобця-Воробйова, який під-

ступно закрався на посаду Президента України» [15, 

с.329]. 

Події роману розпочинаються 1991 року: «Тривож-

ним і невеселим видався День Незалежності України 

року одна тисяча дев‟ятсот дев‟ятдесят і першого». 

Це – «ювілейна дата, бо 30 червня 1991-го виповню-

ється 50 років української самостійности», але «радо-

сти нема», пише В. Кожелянко. У державі «було неспо-

кійно»: «впали ціни на цукор і впав курс української 

валюти – гривні, за тим поповзли догори ціни на харчі 

та інші, вкрай необхідні рядовому громадянину речі». 

Наведений опис подій цілком реалістичний, можна на-

віть сказати – характерний для останніх десятиліть сус-

пільного життя нашої держави. І цілком реалістичним 

виглядає подальший розвиток подій, як змальовано в 

тексті роману: «цим відразу скористалась опозиція з так 

званого „Руху народів за перебудову і демократію» й 

розгорнула шалену антиурядову пропаґанду”» [15, 

с.226]. У зв‟язку з таким становищем Президентові Яро-

славу Стеценку радять підписати указ про проведення 

виборів. Він це робить, але результат далекий від очіку-

ваного. Радник Президента Едвард Чоботенко моделює 

такий варіант розвитку подій: «Ти підпишеш указ, а ни-

нішня Верховна Рада приймає закон про свободу полі-

тичних організацій, усі ці нинішні зграї опозиціонерів 

реєструються як політичні партії. Складають виборчі 

списки, кожний з них висуває свого лідера на посаду 

Президента і на березневі вибори виходить потужний 

блок О.У.Н. і безпартійних на чолі з Рятівником Нації 

Ярославом Стеценком та десяток дрібних партійок з 

антидержавними, антиукраїнськими програмами та 

десятком же гетьманчиків-вождиків з амбіціями запо-

пасти Президентського крісла» [15, с.333]. Тут, як і в 

інших романах, спостерігаємо один із улюблених при-

йомів ономатворчості В. Кожелянка – творення власних 

назв з апелятивів: Ярослава Стеценка названо Рятівни-

ком Нації. Подібні перифрази мають у собі певну оці-

нку, зокрема емоційну, і є образно-переносними описо-

вими найменуваннями з потужним характеристичним 

потенціалом, а з огляду на їх поширеність в публіцис-

тиці радянського періоду – також із алюзійним та асоці-

ативним.  

Варіант розвитку подій, який описує радник Чоботе-

нко – лише «один з можливих... До того ж найліпший» 

[15, с.333]. Насправді ж (за текстом роману В. Кожелянка) 

«лідери опозиції почали шукати шляхи до об‟єднання» і 

«дійшли у той чорний для української справи день і згоди 

щодо єдиного кандидати у Президенти. Ним одно-

голосно було названо порівняно молодого соціаліста із 

Січеслава Марка Морозенка» [15, с.334]. Фіксуємо тут 

використання В. Кожелянком терціального ЛХА, запози-

ченого з народної творчості – Морозенко. Водночас цей 

онім – алюзійний. Якщо провести пара-лель із сучасним 

українським політичним життям, то цю власну назву 

можна трактувати інакше. Морозенко В. Кожелянка – 

натяк на лідера українських соціалістів Олександра 

Мороза. Спільним між персонажем роману та реальним 

політичним діячем є те, що вони обидва – соціалісти, 

О. Мороз також неодноразово був кандида-том на 

посаду президента України.  

Фіксуємо на позначення названого вище персонажа й 

інші власні назви. Зокрема, використання виразно зне-

важливого прізвиська Відморожений (прізвищем таку 

трансформацію назвати важко) генералом Марком Пе-

кельним допомагає авторові опосередковано показати 

його ставлення до конкурента чинного Президента: «... 

виходить, що ці рухмани і їх Марко Відморожений ма-

ють усі шанси перемогти» [15, с.336]. Словник 

Л. Ставицької подає таке значення слова відморожений: 

«ВІДМОРОЖЕНИЙ, -а, -е; презирл. 1. жрм. Неемоційна, 

байдужа людина. 2. крим., жрм. Дивна; ненормальна 

(про людину)» [16, с.87]. З огляду на контекст, у якому 

використано відапелятивний онім Відморожений, мо-

жна сказати, що тут відморожений вжито в 2-му зна-

ченні. Очевидно, що генерал Пекельний іменує Марка 

Морозенка прізвиськом Відморожений не стільки через 

власне ставлення до нього, а з огляду на ситуацію – адже 

такий онім використано під час розмови з Президентом 

Ярославом Стеценком, для якого Марко Морозенко – 

конкурент на президентських виборах.  

Для номінації Марка Морозенка використано й ни-

зку інших власних назв. У доповіді начальника відділу 

аналітичних досліджень і прогнозування полковника 

СНБ Святослава Онуковича Морозенка позначено дода-

ванням до прізвища дескрипції кандидат, так само йме-

нується і Ярослав Стеценко: «У чому ж полягає причина 

такого можливого висліду виборів? По-перше, в приваб-
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ливості опозиційного блоку Р.У.Х. та такому ж блиску-

чому іміджі кандидата Морозенка, по-друге, в недо-

статній пропаґандистській роботі правлячої партії 

О.У.Н. та цілком відсутній передвиборчій кампанії кан-

дидата Стеценка» [15, с.339].  

Також для називання цього персонажа автор активно 

послуговується апелятивними характеристичними номі-

націями. Під час передвиборчої кампанії блок Р.У.Х. 

розколовся, з нього вийшли блоки «Демосоц» та «Інтер-

рух», які розгорнули самостійну агітаційну кампанію. 

Блок «Демосоц» почав видавати «дуже радикальну ліву 

газету „Правда-матінка”», від неї «найбільше... діста-

валося „цьому блазневі з блакитними очима, який їсть з 

руки генерала Стеценка” Маркови Морозенкови» [15, 

с.344]. Для блоку «Інтеррух» «основною мішенню» кри-

тики «був Морозенко. В єврейських газетах його нази-

вали „запеклим антисемітом”, у румунських – 

“слов‟янським шовіністом”, у російських – “поріддям 

Сагайдачного”, у польських – “Залізняком і гайдама-

кою”, в мадярських – “аґентом словацької і румунської 

розвідок” і так далі» [15, с.347]. В. Кожелянко викорис-

товує для номінації-характеристики апелятиви, які, не 

будучи власними назвами, усе ж, входячи в мікрокон-

текст оніма, творять повнішу характеристику, передають 

у такий спосіб оцінку поіменованого персонажа іншими, 

тими, хто так його називає, у цьому випадку – оцінку 

політичними противниками, представниками блоків во-

рожих кандидатів. Сам автор тут же іронічно зауважує: 

«Бідний Морозенко ще нічого не зробив у своєму житті, 

а тут така історична слава!» [15, с.347]. Зрештою, 

використання характеризувальної апелятивної лексики 

покликане передати пародійність описуваного явища, до 

речі, В. Кожелянкові не довелось навіть вигадувати – 

досить уважно поспостерігати за парламентськими чи 

президентськими виборами в Україні, щоб у цьому пе-

реконатися.  

Силові структури також представлені в романі 

В. Кожелянка. Власні назви для іменування персонажів-

силовиків доволі колоритні. Фіксуємо такі наймену-

вання персонажів: голова Служби національної безпеки 

України генерал-полковник Марко Пекельний, осавул 

СНБ Матвійчук, начальник управління СНБ генерал 

Кушніренко, начальник ВАДІП полковник СНБ Свя-

тослав Онукович та ін. Наведені ЛХА створені за зраз-

ками реальних, виконують у тексті роману інформа-

ційно-характеристичну (окрім іманентної номінативної) 

функцію. 

Цікавим у цьому ряду онімів є антропонім Марко 

Пекельний. Цю власну назву можна було б вважати за-

позиченою з фольклору (порівн. Марко Проклятий), але 

прізвище в персонажа В. Кожелянка інше – Пекельний. 

Воно, до речі, обігране в тексті: «– До предків його, у 

пекл... – він раптом осікся, згадавши, який прямий сто-

сунок має пан генерал до згаданого похмурого місця» 

[15, с.261]. Отже, письменник відновлює у такий спосіб 

доонімну семантику найменування персонажа. 

Для іменування цього персонажа В. Кожелянко ви-

користовує також антропонімоформулу ім‟я+по батькові 

Марко Лаврентійович. У читача, ознайомленого бодай 

у загальних рисах з історією СРСР, одразу виникне асо-

ціація з Лаврентієм Берією, адже Марко Пекельний, як і 

історична особа, працює в спецслужбі. Алюзійності 

сприяє використання В. Кожелянком у називанні персо-

нажа імені по батькові Лаврентійович, яке наштовхує 

на думку про «спадковість» заняття персонажа роману 

«Людинець пана Бога». 

Серед онімів на позначення силовиків варто відзна-

чити доволі оригінальний онім – алюзивний в контексті 

твору – антропонім Святослав Онукович. Цей онім впе-

рше на сторінках роману з‟являється на позначення ав-

тора «Довідки щодо так званого терористично-полі-

тичного формування „Онуки Святослава» [15, с.240-

247]. Святослав Онукович – начальник Відділу аналіти-

чних досліджень і прогнозування, полковник СНБ. 

Антропонім Святослав Онукович певною мірою можна 

співвіднести з назвою «терористично-політичного фор-

мування „Онуки Святослава”», щоправда, поіменований 

так персонаж належить до іншої суспільної групи, 

антагоністичної – адже він полковник Служби націо-

нальної безпеки України. 

Самі ж керівники організації «Онуки Святослава» на-

звані В. Кожелянком іменами, характерними для «кня-

жої доби» – Вогнеслав, Мечислав, Ратобор. Утім, пер-

сонажі, названі в тексті роману такими славними 

іменами, які пасували б воїнам, витязям, не дуже їм від-

повідають, і зіставлення імен з описом зовнішності «во-

ждів» викликає в читача іронічну посмішку (порівн.: 

«Один з них був низького зросту, широкоплечий і дебе-

лий, другий – високий і худий, третій – середнього зро-

сту і статури» [15, с.358]; «Автовізій... побачив, що всі 

три вожді мають голені голови з “арійським оселед-

цем” і такі ж “арійські” звислі вуса. Причому природ-

ньо такий вигляд сприймався лише на Вогнеславові, ре-

шта двоє мали вигляд більше кумедний, ніж грізний: 

Мечислав виявився рудим, як клоун, а Ратобор мав схи-

льність до облисіння, тому “оселедець” у нього був то-

неньким і кволим, а вуса якісь засмоктані» [15, с.360]).  

Фіксуємо в романі використання В. Кожелянком 

алюзійного антропоніма Михаїл Гробачов. В. Кожелянко 

творить ім‟я свого персонажа, дещо змінюючи власну 

назву на позначення реальної історичної особи. Онім 

Михаїл Гробачов викликає в читача згадку про першого 

Президента Радянського Союзу Михайла Горбачова. 

Сприяє цьому як транскрипція особового імені (Михайло 

– Михаїл), так і обігрування реального прізвища 

(Горбачов – Гробачов). Проста метатеза в корені 

прізвища перетворює його на промовисте ім‟я, вну-

трішня форма якого сприймається як «ознака, пов‟язана 

з іменуванням і образотворенням» [17, с.34]. Окрім того, 

письменник використовує стійкі конотації реального 

прізвища: Михайла Горбачова вважають тим, хто поклав 

хрест на існуванні Радянської імперії.  

У романі «Людинець пана Бога» антропонімом Ми-

хаїл Гробачов поіменований «прогресивний Президент» 

Росії [15, с.264]. Він «вперто намагається змінити си-

туацію в цій країні. Його першорядним завданням є збе-

регти територіальну цілісність Росії і запобігти наби-

раючому силу сепаратизму в Сибіру, на Уралі та 

Далекому Сході» [15, с.264]. Тобто, у романі В. Коже-

лянка, Президент дружньої Україні Росії намагається 

зберегти цілісність своєї держави, і хоче умовити украї-

нську владу «вивести свої війська» з Кубансько-Донсь-
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кої республіки. Проте, як зауважує «голова Служби на-

ціональної безпеки України генерал-полковник Марко 

Пекельний», «українським національним інтересам» 

більше відповідає не «хай номінально, але цілісна Росія – 

від Кубані до Владивостока», а «Московське царство у 

кордонах XV ст. та утворення нових суверенних дер-

жав: Уральської конфедерації, Сибірського ханства та 

Далекосхідної республіки» [15, с.265]. Тому під час ві-

зиту Президента Росії Михаїла Гробачова до дружньої 

КДР керівництво СНБ організовує «теракт, замаскова-

ний під нещасний випадок», результатом стає загибель 

Президента Росії. «Політичні наслідки вбивства Прези-

дента Гробачова» «були прогнозовані»: Росія стає дер-

жавою в межах Московського царства, «державотво-

рення на Волзі, Уралі, в Сибіру та на Далекому Сході 

набрали незворотного характеру» [15, с.267].  

Трапляється в романі й низка антропонімів, які є ін-

формаційно-характеристичними, національно значу-

щими та соціально значущими. Зокрема, багато таких 

онімів серед антропонімів «заднього плану», тобто влас-

них назв на позначення персонажів другорядних, часто й 

епізодичних. 

Обігрує В. Кожелянко на національному ґрунті ім‟я 

та прізвище кандидата в Президенти Григорія Круче-

ного. Він став «першим номером» у виборчому списку 

«Інтерруху», «як також кандидатом у Президенти 

України». Григорій Кручений – «поважний чоловік без 

певних занять, зате із багатою біографією» [15, с.345]. 

Наведена в постмодерній манері характеристика гармо-

нує з доонімною семантикою прізвища героя, реанімує 

його поняттєвість, переконує, як слушно зауважила 

М. Голянич, що внутрішня форма – це «згорнуте су-

дження про певну відмітну ознаку об‟єкта» [17, с.250]. 

В. Кожелянко вдало вводить у тканину тексту обіг-

рування цього антропоніма, творячи варіанти імені та 

прізвища за зразками іменотворення різних національ-

ностей. Ці різні варіанти використовує персонаж для 

самоназивання, ідентифікуючи себе через ім‟я та прі-

звище з тією чи іншою нацією, а зрештою, це жонглю-

вання іменем підсилює і внутрішня форма прізвища (ко-

рінь круч.  крутити, крутитися, викручуватися). Чим не 

збірний образ сучасного кандидата на посаду: від що-

найменшої до президентської! Так, «у Чернівцях на мі-

тинґу, організованому Товариством румунської куль-

тури» він називає себе по батькові «чистокровним 

румуном», «справжнє ім‟я» його – «Григоріу Кручя». 

Промовляючи в Одесі перед єврейською громадою, зая-

вляє: «моє справжнє ім‟я – Герш Крученхаїм». Членів 

Товариства польської культури у Львові переконує: 

«Моє ім‟я – Грігоріус Кручевскі. Я – шляхтич». У Таган-

розі перед «Русскою громадою Півдня України» гово-

рить: «... я рускій,... моє справжнє ім‟я – Грігорій Євсєіч 

Кручьоних, я – собіратель зємєль рускіх» [15, с.348-349]. 

Творення варіантів оніма за допомогою перекладу його 

різними мовами з орієнтацією на фонетико-морфемну 

структуру інших мов також належить до улюблених 

прийомів ономатворення В. Кожелянка.  

Висновки. Вважаємо, що дослідження ономастикону 

романів В. Кожелянка не лише показує особливості 

«ономастичного почерку» письменника, а й сприятиме 

глибшому розумінню особливостей ономатворчості в 

сучасній українській постмодерністській прозі.  

Перспективою дослідження вбачаємо вивчення онімії 

постмодерністського тексту з погляду лінгвістики тексту 

(спосіб введення імені в текст, зміна онімного статусу 

власної назви в тексті, семантичне збагачення пропріа-

тивів на виході з тексту тощо). 
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ANTHROPONYMS AS MARKERS OF SOCIO-POLITICAL LIFE IN THE «ALTERNATIVE HISTORY»  

OF UKRAINE OF VASYL KOZHELYANKO (BASED ON THE NOVEL «MAN OF GOD») 

The purpose of the work is to carry out a complex functional and stylistic analysis of literary and artistic anthroponymy in 

V. Kozhelyanko‟s novel «Man of God», to identify features of the use of proper names as a marker of public life «alternative 

Ukraine» in the writer‟s work. 

Methods: descriptive and its main techniques: observation, interpretation and generalization; functional and stylistic 

method. 

Proper names in the texts of V. Kozhelyanko‟s novels represent the individual unique style of the writer, act as bright 

indicators of the specificity of the author‟s anonymous writing, create a unique anonymous space. 

Key words: «alternative history», onomasticon, anthroponym, postmodern text, onym. 
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Творча спадщина Юрія Стефаника представлена 

вибірково у книжці «Моїм синам, моїм приятелям» (Ед-

монтон – Торонто, 1981). На думку Федора Погребен-

ника, цю книгу можна умовно поділити на кілька ліній 

«науково-критичної праці вченого: 1. Дослідження і ви-

дання творчості В. Стефаника як основна сфера вияву 

творчих зусиль автора; студії над спадщиною Леся Мар-

товича, видання його творів у 3-х томах, що дали по-

штовх для продовження зусиль наступних літературоз-

навців» [8, с.8]. 2. Друга частина його творчої спадщини 

охоплює нариси, статті, рецензії, що стосуються доробку 

українських письменників діаспори. 

Постановка проблеми. Актуальність статті зумов-

лена недостатністю висвітлення теми, пов‟язаної з ви-

вченням ролі літературознавчих досліджень Ю. Стефа-

ника. Дотепер не зібрано й всебічно не проаналізовано 

літературознавчі студії Юрія Стефаника, присвячені 

В. Стефанику, Що ж стосується пошуків вченого у дос-

лідженні життя і творчості Василя Стефаника то, хоча 

вони й викликали резонанс у науковому світі, почина-

ючи від часу своєї появи, й на них покликалося й покли-

кається багато вчених, інколи замовчували ці праці, та 

все ж донині вони залишились без повноцінного аналізу. 

Наукова новизна дослідження полягає в демонстра-

ції нового, незалежного погляду на творчість В. Стефа-

ника. Представлення аналіз та вивчення крізь призму 

літературознавчого дослідження Юрія Стефаника, що не 

розминається з істиною. 

Мета дослідження: визначити місце наукової діяль-

ності Ю. Стефаника в українській літературі, критиці та 

з‟ясувати значення його внеску в розуміння літератур-

ного процесу в Україні у ХХ столітті, вивчення життя та 

творчості В. Стефаника. 

Виклад основного матеріалу. Найбільша частина 

спадщини Ю. Стефаника присвячена дослідженню життя 

і творчості В. Стефаника, статті: «Дещо про листування 

В. Стефаника», «Перше кохання В. Стефаника», «В. Сте-

фаник (спроба біографії)», «У сторіччя народин В. Сте-

фаника», «Франко і Стефаник», «Трагедія і тріумф роду 

Стефаників», «Стефаник – яким він був насправді», «Ге-

рої В. Стефаника в дійсності», «Нетоптаним шляхом». 

Творчість В. Стефаника – видатного новеліста кінця 

ХІХ–ХХ століття – визначне явище в історії української 

літератури. Своїми творами він посідає почесне місце 

серед видатних новелістів світу. За словами Миколи 

Ляшка, багато сторінок його новел «… так вражають, що 

здається руками Стефаника водила ніжна і безстрашна 

рука Тараса Шевченка або В. Стефаник писав ці сторінки з 

таким почуттям, неначе пише вперше і востаннє» [1, с.7]. 

Про Василя Стефаника існує вже досить велика нау-

кова література. Це численні монографії, статті та розві-

дки як авторів в Україні, так і авторів у діаспорі, в бага-

тьох слов‟янських країнах. 

Тематику зацікавлення особистістю В. Стефаника 

можна умовно визначити так: 

1. Доробки із домінантою біографічних даних про 

В. Стефаника: Ярема Гоян «Дорога (Літературний порт-

рет В. Стефаника)», Мирослав Попадюк «Імена», Яро-

слав Ярош «Жив із Богом в серці», Роман Піхманець 

«Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм» 

(Василь Стефаник)», Віталій Фіглевський «Любий док-

тор» Василя Стефаника», Любомир Сеник «Василь Сте-

фаник: погляд крізь століття»; 

2. Спостереження із домінантою досліджень творчо-

сті Василя Стефаника: Ірина Букса «Творчість та слов-

ник малозрозумілих слів Василя Стефаника», Лідія Ко-

валець «Трагедія дитини у творчості В. Стефаника», 

«Оцінка творчості В. Стефаника в українській літерату-

рній критиці Канади» Івана Руснака. 

3. Дослідження епістолярної спадщини В. Стефаника 

Роман Піхманець «Повернення до себе (Над листами 

Василя Стефаника)». 

Дослідження наукового внеску Ю. Стефаника в літературу України ХХ століття у збірці статей та 

нарисів «Моїм синам, моїм приятелям». Мета дослідження: визначити місце наукової діяльності 

Ю. Стефаника в українській літературі, критиці та з‟ясувати значення його внеску в розуміння 

літературного процесу в Україні у ХХ столітті, вивчення життя та творчості В. Стефаника. Методи 

дослідження: порівняльно-історичний, біографічний, описовий, естетично-функціональний, порівняльно-

типологічний метод, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод збору, відбору та узагальнення 

інформації. Наукова новизна дослідження полягає у демонстрації нового, незалежного погляду 

Ю. Стефаника у дослідженні життя і творчості В. Стефаника. 

У нарисах «Трагедія та тріумф роду Стефаників», «Стефаник – яким він був насправді», «Серце» 

Ю. Стефаник дослідив звичаї, традиції родини Стефаників, що передавалися з покоління в покоління, 

намагався визначити, де правда, а де неправда в літературі про життя і творчість В. Стефаника. 

Ключові слова: критик, мемуарист, Ю. Стефаник, В. Стефаник, рецепція. 
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4. Переклад творчості В. Стефаника і визначення ма-

нери творчості Роман Ткаченко «Перекладацтво 

В. Стефаника та український декаданс»; 

5. Мова творчості В. Стефаника: Лідія Дорошко 

«Слово, сказане самим буттям (Природа слова В. Стефа-

ника)», Надія Бабич «Психологізм новел В. Стефаника 

засобами фразеології». 

Практичного засвоєння творчості В. Стефаника на 

уроках української літератури у школі торкається Ірина 

Букса у посібнику «Творчість та словник малозрозумі-

лих слів Василя Стефаника». Розглядається ряд питань: 

1. Фальсифікація творчості В. Стефаника радянсь-

кими критиками; 

2. Загальний огляд перших перекладів новел В. Сте-

фаника на польську мову; 

3. Поради щодо вивчення вибраних творів В. Сте-

фаника («Самому собі», «Новина», «Камінний хрест»); 

4. Літературний монтаж; 

5. Приклади з‟ясування Стефаникових діалектизмів; 

6. Словник малозрозумілих слів. 

Стаття «Трагедія і тріумф роду Стефаників», присвя-

чена пам‟яті брата Юрія Стефаника Семена Стефаника, 

написана і опублікована у 1971 році. Композиційно 

складається зі вступу і чотирьох частин. Юрій Стефаник 

поставив собі за мету відродити корені Стефаників, 

тобто відкрити всю історію формування і загартування 

роду відомого на той час письменника. Дуже добре, 

коли людина пам‟ятає всіх своїх предків, знає їх побут, 

життя, дії в тих чи інших ситуаціях, та зі свого погляду 

може оцінити, чогось навчитися і зробити певні висновки. 

Цінність цієї статті в тому, що тут у подробицях роз-

повідається про предків Василя Стефаника, а також у 

тому, що для своїх нащадків Василь Стефаник написав 

велику історію їх роду, за що вони будуть йому безме-

жно вдячні. Оскільки Ю. Стефаник звертається і до по-

буту, а щоденне життя так чи інакше фіксує історичну 

мить, яка у свою чергу не оминула і наших предків і 

власне, це цікавить кожну людину. У статті детально 

описується влада на селі, прихід козаків і заселення 

ними нових територій, життя і праця на панщині. 

Ця стаття дала нам можливість встановити родове 

походження деяких сімей у селі Стецева, що межує із 

Русовом і на кілька років стало рідним селом, а можливо 

і на все життя для Василя Стефаника. 

Поштовхом до того, що Юрій Стефаник написав цю 

розвідку, стало те, що досі багато вчених-біографів бра-

лося написати біографію В. Стефаника, але дуже часто 

вони піддавалися впливу легенд, що на сьогодні скла-

лися, іноді ця інформація була неповною, тому його ме-

тою є навести деякі цифри, координати, дати. Юрій Сте-

фаник вказує, що в есеї «Трагедія і тріумф роду Стефа-

ників» розкаже історію цього селянського роду, «опи-

суючи події, що в основі напевне правдиві, проте в дета-

лях можуть входити в замрачені роками леґенди» [8, с.87]. 

І знову ж таки Ю. Стефаник своїми фактами відро-

джує передісторію написання новел, дає пояснення дея-

ким фрагментам, вміщеним в новелі, наприклад, фраг-

мент пісні «З Запоріжжя виїжджає», вміщений у новелі 

«Вона – земля», десь близько 1792 року Теодор Стефа-

ник привіз із собою був із козаччини, або можливо це 

про нього склали. Саме тоді приїхали три козаки Стефа-

ники. Один з яких поселився у Стецеві, де досі живуть 

його нащадки. І справді, неподалік від того місця, де 

стояла резиденція о. Кирила Гаморака, живе сім‟я Сте-

фаників. А Тодора і його потомків русівчани назвали 

«басарабами», можливо тому, на думку Ю. Стефаника, 

що вони не дуже знали географію. 

Тодор одружився і в нього народжувалися самі до-

чки, згодом Бог дав йому сина, і дружина Тодора про-

дала Луку через двері, а купила через вікно, щоб не хво-

рів. Лукин (так по-русівськи буде) вдався до панів і дуже 

знущався із своєї дружини, а згодом і помер, залишив 

свого чорного коня, яким часто любив гарцювати. І так 

залишився син Семен, а в цій хаті і народився у Семена і 

Оксани син Василь. «Проте тріумф роду Стефаників 

прийшов трохи пізніше, прийшов аж тоді, коли син Се-

менів і внук Лукинів почав у 1897 р. друкувати свої ма-

ленькі новелі. Аж тоді пам‟ять про страшного “атамана” 

почала помалу вмирати. А сьогодні постать трагічного 

Тодорового сина в селі забута, зате його внуком Васи-

лем Семена Проданового, русівчани гордяться, як і його 

музеєм, директором якого є син письменника Кирило. 

Це Василь Стефаник зробив ім‟я рідного села відомим 

широко по всій Україні» [8, с.98]. 

І справді, коли заходиш у село Русів, запитуєш, де 

садиба Василя Стефаника, то люди знають і навіть гото-

ві допомогти, щось розповісти і підвести до садиби роду 

Стефаників. 

Василь Костащук, коли писав біографію, то писав, 

що Марія – дружина Лукина, – не встигла підготувати 

обід, і пішла набирати ріща і одна вітка вдарила їй в око 

і вибила око. Але то Лукин вдарив Марію гарапником, і 

одна петля потрапила в око і Марія залишилася без ока. 

Таким чином, Юрій Стефаник намагається встановити 

родову правду. 

Власне кажучи, В. Стефаник здебільшого цих персо-

нажів описав у своїх новелах.  

Саме у статті «Стефаник – яким він був насправді» 

показано мету, заради якої Юрій Стефаник писав усі 

попередні і усі наступні статті. Прагнення правди, саме 

та причина, через яку він не набув популярності в суспі-

льстві. На початку статті Юрій згадав про монографію 

Луки Луціва «Василь Стефаник – співець української 

землі». Він писав, що Лука Луців – невтомний і дуже 

заслужений дослідник української літератури, автор 

багатьох літературних робіт, зокрема товстих моногра-

фій про М. Шашкевича, Т. Шевченка, І. Франка, 

О. Кобилянську. Саме його роботи, як і найповніша про 

В. Стефаника, відзначаються науковою об‟єктивністю, 

аналітичною спостережливістю і, врешті, майже уніка-

льною солідністю у збиранні і показі матеріалів. 

Саме і його монографія, на думку Ю. Стефаника, є 

підручним матеріалом, без якого не може обійтися жо-

ден стефаникознавець. 

«У своєму вступі “Замість передмови”», що має фо-

рму діалогу, д-р Луців стверджує устами свого співроз-
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мовника мету монографії: 

«Бачу, що твоя праця матиме полемічний характер, 

бо ти будеш спростовувати те все, що невірного понапи-

сували совєтські критики про автора “Синів”». 

У відповіді на цей коментар автор підтверджує думку 

співрозмовника і наводить докази, чому саме така моно-

графія потрібна: 

«Українська наука у вільному світі мусить заперечу-

вати всі неправди, які друкуються під російською зай-

манщиною про українські справи, хоч авторами цих 

фальшивок часто бувають і українці, що по волі чи 

поневолі стараються приподобатися Москві» [8, с.100]. 

Як бачимо, Лука Луців насмілився сказати те, про що 

багато українських критиків не мали сміливості сказати 

у свій час. 

Юрій Стефаник впевнений, що творчість В. Стефа-

ника, як і інших представників української культури, 

«…в Україні таки добре підстрижена, підмальована, не 

раз і пофальшована до тої міри, що нагадує радше ка-

надського чи американського мерця, що лежить на ката-

фальку» [8, с.100]. Як приклад Юрій Стефаник наводить 

видання творів і листів В. Стефаника у 3-х томах Видав-

ництва Академії Наук Української РСР в роках 1949–1954. 

У нарисі «Серце», що складається із двох частин, 

другу частину цілком пропущено, бо з «совєтської точки 

зору, – автор присвятив її “неблагонадьожним” лю-

дям» [8, с.100]. 

І так у Юрія Стефаника ще є багато припущень щодо 

сфальсифікованості біографічних та творчих здобутків 

В. Стефаника. Досить вміло показано метод, яким діє 

Лука Луців. Він цілком спокійно і безпристрасно цитує 

фальшивки, а потім показує: тут – правда, тут – півпра-

вда, а тут – повне фальшування. Луців подає фальсифі-

кацію новели «Палій», героя якої сам Стефаник називає 

«пролетарем». «Українська підсовєтська критика таки 

частенько порівнює це оповідання з повістю Коцюбин-

ського “Фата-морґана” і підкреслює, мовляв, їх обох 

повну згідність з марксо-ленінською ідеологією. Ні! – 

заперечує Луців» [8 с.101]. 

«Д-р Луців дуже сумлінно виловлює фальшування 

українських підсовєтських критиків, хоч і становище 

його до тих “приподобників” Москви не так осудливе, як 

радше поблажливе» [8, с.101]. 

Юрій Стефаник переконаний, що хоч Москва і нама-

гається заставити собі служити твори Шевченка, Лесі 

Українки, вони навіть у тому спотвореному вигляді, в 

якому їх подають, служать українському народові, а не 

ворогові, що хоче його знищити і стерти з лиця землі. 

«Тому не завагаємось ствердити, що монографія д-ра 

Луціва має велике значення не тільки зібраними в ній 

матеріалами, але й правдивим висвітленням життя і тво-

рчості одного з видатних українських письменників, 

сторіччя народження якого ми святкували минулого 

року. Коли вона й не матиме великої популярности в 

еміграції, – В. Стефаник, як відомо, непопулярний пись-

менник, – вона напевне викличе заслужену сенсацію в 

Україні так, як сенсацію викликала там монографія 

Ольги Косач-Кривинюк про Лесю Українку. Бо наш на-

род в Україні спрагнений правди, саме тому за правду, 

за щиру і не підфарбовану правду належиться наш дозе-

мний поклін авторові монографії про Василя Стефа-

ника» [8, с.102]. 

Як бачимо, Юрій Стефаник всім своїм єством праг-

нув правди, якої віддавна так потребує український на-

род, проте не всі верстви суспільства хочуть такої пра-

вди і у свою чергу вони створюють свою правду на 

догоду, бо вони не потребують істини, що заперечува-

тиме їх власно створене правдиве єство. Ця проблема, на 

жаль, є актуальною, вічною і нерозв‟язаною, тому, напе-

вне, шукати правди, прийнятної для всіх у цьому світі, 

марно, тому що кожна особистість вже створила свою 

правду і діє відповідно до її вимог і непохитних законів.  

У нарисах Ю. Стефаника «Трагедія і тріумф роду 

Стефаників», «Стефаник – яким він був насправді», 

«Серце» Ю. Стефаник відроджує історію свого роду, 

розповідає про появу перших Стефаників у с. Русів, зви-

чаї традиції, які передавалися з покоління у покоління, 

намагається визначити де правда, а де фальш у літера-

турі про життя і творчість В. Стефаника.  
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Постановка проблеми. Чи потрібно учневі вміти 

систематизувати й структурувати здобуту інформацію, 

виокремлювати в ній головне й другорядне, давати 

власні оцінки й здійснювати доречні коментарі? Ці пи-

тання мають однозначну відповідь – так, але не завжди 

шляхи вирішення проблемних питань на уроці так само 

однозначні й результативні. У статті порушено проб-

лему «дослідного учіння» та розвитку критичного мис-

лення на уроках української літератури; розглянуто одну 

з головних проблем у процесі роботи з текстом – уста-

новлення учнями логічних зв‟язків між подіями та яви-

щами, репрезентованими у творі. 

Метою статті є розглянути головний принцип фор-

мування суб‟єктного досвіду учня – принцип «розвива-

ючої допомоги». Сутність його полягає в тому, щоб не 

вказувати здобувачам освіти, що робити, не вирішувати 

їхні проблеми, а допомогти усвідомити себе й пробу-

дити власну активність. Із цього випливає завдання вчи-

теля: не диктувати готове і, можливо, не потрібне уч-

неві, а розбудити його пізнавальну активність, яка 

виявляється у виборі цілей навчання, поведінки та цін-

ностей. Для цього замість авторитарного навчання (ког-

нітивний тип), у якому процес учіння зводиться до за-

своєння навчальної програми і знань, відібраних 

учителем, слід ввести інший тип навчання – «дослідне 

учіння», при якому учні розкривають свої здібності на 

власному досвіді у вільній самостійній діяльності, тобто, 

у процесі дискусій, висування гіпотез і прийняття рішень. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний освітній 

процес повинен формувати цілісну систему універсаль-

них знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної 

діяльності та особистої відповідальності школярів, тобто 

ключові компетенції. 

Для вчителя – це перехід від передачі знань до ство-

рення умов для активного пізнання та отримання дітьми 

практичного досвіду. Для учнів – перехід від пасивного 

засвоєння інформації до активного її пошуку, критич-

ного осмислення, використання знань і умінь на прак-

тиці. Увага вчителя повинна бути направлена на заохо-

чення кожного учня до активної розумової діяльності. 

Головною метою української системи освіти є створення 

умов для розвитку й самореалізації особистості. І тому в 

умовах нової української школи найважливішою на сьо-

годнішній день концепцією є концепція особистісно-

орієнтованого навчання. Якщо традиційна освіта набли-

жає кожного учня до параметрів особистості з поперед-

ньо заданими якостями, то особистісно орієнтоване на-

вчання виходить з визнання унікальності суб‟єктного 

досвіду самого учня як важливого джерела індивідуаль-

ної життєдіяльності. Особистісний підхід в освітній дія-

льності полягає в орієнтації педагога на особистість здо-

бувача освіти й формує критерії ефективності освітнього 

процесу. Такий підхід розглядається педагогами і пси-

хологами як методологічна установка, що має принци-

пове значення й пояснюється тим, що учень, наділений 

власною активністю, є суб‟єктом навчання й потребує 

створення освітнього простору, спрямованого на форму-

вання ключової компетенції самовдосконалення. Метою 

дослідного учіння є розвиток самосвідомості особисто-

сті, її самореалізація. Тобто здобувач освіти як особис-

тість повинен самостійно здобувати знання, використо-

вуючи їх для розв‟язання життєвих проблем, тому в 

педагогічній практиці учителя-словесника дедалі більше 

уваги приділяється впровадженню сучасних технологій. 

Чільне місце серед них посідають дидактичні методи й 

прийоми, особливістю яких є те, що учень у процесі на-

вчання сам конструює процес, виходячи з реальних і 

конкретних цілей, відстежує напрямки свого розвитку, 

визначає кінцевий результат, а також вчиться прогнозу-

вати ситуацію, спостерігати, узагальнювати, порівню-

вати, висувати гіпотези й встановлювати причинно-нас-

лідкові зв‟язки, міркувати за аналогією й виявляти 
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причини та, окрім того, сам передбачає раціональний і 

творчий підхід до розгляду будь-яких питань, тобто роз-

виває критичне мислення. 

Теоретичною базою розвитку критичного мислення є 

наукові дослідження когнітивної психології щодо сут-

ності критичного мислення (Дж. Андерсен, Д. Халперн, 

Дж. Брунер, С. Міллер); обґрунтування специфіки кри-

тичного мислення (Ж. Піаже, Л. Виготський); визна-

чення та класифікація основних груп компетентностей, 

що формуються при застосуванні технології розвитку 

критичного мислення (І. Родигіної, О. Овчарук, А. Хуто-

рського); ідеї компетентністного підходу до планування 

й розробки сучасного уроку на основі інтерактивних 

технологій (О. Пометун, О. Данилевська); характери-

стика методів і форм організації навчальної діяльності 

учнів за технологією критичного мислення (С. Терно, 

О. Марченко ). 

Хоча сьогодні маємо прописані науковцями численні 

теоретичні положення щодо формування аналітичного й 

критичного мислення учнів, цей процес надто складний і 

не миттєвий. Насамперед він потребує інтелектуальних 

зусиль самого вчителя, тобто його знань про складні 

механізми входження, обробки й переробки інформації в 

людській свідомості і розуміння того, що, попри всі нау-

кові приписи (цілком віртуальні) щодо усвідомленого й 

особистісно орієнтованого навчання, де учень знає, уміє 

й може, саме вчитель активує мисленнєву діяльність 

учнів, застосовуючи відповідні методики й технології, 

пропонуючи незвичні форми роботи з матеріалом, спо-

нукає учнів до інтелектуальної й творчої співпраці, 

успішної навчальної комунікації в межах того чи іншого 

шкільного предмета. 

Останнім часом у міждисциплінарному дискурсі все 

частіше з‟являється термін «ментальна карта». Ії нази-

вають по-різному – mind-map, карта знань, схема мис-

лення, карта розуму, інтелектуальна карта, карта уяв-

лень, асоціативна карта тощо, але суть залишається 

незмінною – це схематичне зображення мисленнєвого 

процесу. І в час тотальної комп‟ютеризації, коли сучас-

ний учень змушений сприймати та засвоювати великі 

потоки інформації, ментальна карта завдяки своїй бага-

тофункціональності, універсальності та зручності посту-

пово завойовує популярність. Її активно застосовують 

для формулювання нових ідей, фіксування та структу-

рування, аналізу та впорядкування даних, прийняття 

рішень тощо.  

Ментальні карти або її сегменти на уроках українсь-

кої літератури є універсальними і виступають таким собі 

«стимулятором» різних мисленнєвих операцій у роботі 

над текстом, покращуючи пам‟ять, концентрацію уваги 

та її стійкість, розвиваючи критичне мислення тощо. 

Вони допомагають одночасно утримувати у свідомості 

велику кількість інформації, установлюючи смислові 

зв‟язки між її частинами, що дозволяє швидко відтво-

рити знання, а також систематизувати й структурувати 

навчальний матеріал, що сприяє його розумінню, а від-

так застосуванню на практиці [6; с.74]. 

Під час проведення уроків літератури головними 

проблемами для учнів залишається самостійний аналіз 

художніх творів (їх адекватна інтерпретація), встанов-

лення логічних зв′язків між подіями та явищами, нес-

проможність більшості встановлювати причинно-наслі-

дкові зв‟язки, критично оцінювати художні твори тощо. 

Пропонуємо розглянути дидактичні прийоми «Фіш-

боун» (риб‟яча кістка або риб‟ячий скелет) і «Кластер» 

(скупчення, рій) як такі, що сприяють розвитку суб‟єк-

тного досвіду учнів, виробленню вмінь їхньої аналіти-

чно-критичної рефлексії. Спробуймо розібратися, у чому 

ж полягають дидактичні особливості вищезазначених 

прийомів? 

Одним з методичних прийомів, який можна викорис-

товувати на уроках з метою активізації когнітивних про-

цесів є прийом «фішбоун» (риб‟яча кістка або риб‟ячий 

скелет). 

Автор прийому «Fishbone»– професор Кауро Іши-

кава, тому часто його називають діаграмою Ішикави. 

Суть прийому «Фішбоун» полягає в постановці про-

блеми, яка вивчається на уроці, у визначенні її аспектів і 

знаходження аргументів, фактів на підтвердження тієї 

або іншої точки зору на цю проблему. 

Голова – тема або проблемне питання  

Верхні кістки – основні поняття теми (факти) 

Нижні кісточки – суть поняття (причини)  

Хвіст – висновок 

Записи мають бути короткими, можна користуватися 

ключовими словами або фразами, що відображають суть. 

Цей рисунок стає полем, на якому учні коротко фік-

сують ключові слова або тези, що відбивають зміст мір-

кування чи судження. Сполучною ланкою виступає ос-

новна кістка або хребет риби. 

Схема «Фішбоун» є графічним зображенням, що до-

зволяє наочно продемонструвати та визначити в процесі 

аналізу причини конкретних подій, явищ, проблем і 

здійснити відповідні висновки або систематизувати ре-

зультати обговорення. Схема включає в себе основні 

чотири блоки, представлені у вигляді голови, хвоста, 

верхніх і нижніх кісточок. Сполучною ланкою виступає 

основна кістка або хребет риби. Голова – проблема, пи-

тання або тема, які підлягають аналізу. Верхні кісточки 

(розташовані праворуч при вертикальній формі схеми 

або під кутом 45 градусів зверху при горизонтальній) – 

на них фіксуються основні поняття теми, причини, які 

призвели до проблеми. Нижні кісточки (зображуються 

навпаки) – факти, що підтверджують наявність сформу-

льованих причин або суть понять, зображених на схемі. 

Хвіст – відповідь на поставлене запитання або висновки, 

узагальнення.  

Прийом «Фішбоун» передбачає ранжування понять, 

тому найбільш важливі з них для вирішення основної 

проблеми у своєму розпорядженні ближче до голови. 

Усі записи повинні бути короткими, точними, лаконі-

чними й відображати лише суть понять.  

Зміст цього методичного прийому – встановлення 

причинно-наслідкових взаємозв‟язків між об‟єктом 

аналізу й факторами, що впливають на нього, вчинення 

обґрунтованого вибору. Додатково метод дозволяє ро-

звивати навички роботи з інформацією і вміння ставити 

й вирішувати проблеми.  

Стала форма цього прийому моделювання інформації 

водночас і спрощує, і ускладнює завдання для учнів. 

Проблема (голова) потребує розуміння причин проблеми 

(верхні кістки) й добору до причин різних фактів-підт-
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верджень (нижні кістки). Складність прийому в необхід-

ності демонструвати логіку, що витікає з причин і фак-

тів, який автор сам і добирає. 

 Схема «Фішбоун» може бути складена заздалегідь. 

Із застосуванням технічних засобів її можна зробити в 

кольорі. За їх відсутності використовується звичайний 

ватман або щоденний інструмент вчителя – кольорова 

крейда. Залежно від вікової категорії учнів, бажання й 

фантазії вчителя схема може мати горизонтальний або 

вертикальний вигляд. Суть прийому «Фішбоун» форма 

схеми не змінює, тому вона не має особливого не зна-

чення. Для молодшого шкільного віку більш підійде 

природна форма риби – горизонтальна. По завершенню 

її заповнення разом з учнями можна зобразити фігуру 

вздовж скелета й загадати бажання, щоб золота рибка й 

надалі допомагала вирішити будь-яку життєву проблему. 

«Фішбоун» як складна форма роботи вимагає набуття 

певного досвіду, тому спочатку бажано застосовувати 

цей прийом як домашнє завдання чи як роботу в парі 

(групі). Учитель, даючи школярам фішбоун як домашнє 

завдання, має запропонувати мінімум доступних джерел 

для успішного виконання (номери параграфів (сторінки, 

абзаци), статті Вікіпедії, пункти плану, сторінки словни-

ка або енцилопедії тощо) 

Особливості використання методичного прийому 

«ФІШБОУН» на уроках української мови та 

літератури: 

1. Реалізація моделей проблемного та компетентісно 
спрямованого навчання. 

2. Ефективна методика для вдосконалення вмінь уч-

нів аналізувати художні твори, набуття ними літератур-

ної компетентності. 

3. Формування аналітичних умінь та критичного мис-

лення школярів при вивченні будь-яких мовно-літерату-

рних явищ. 

4. Інтеграція з інформатикою, образотворчим мис-

тецтвом, художньою культурою, математикою, російсь-

кою та іноземними мовами, світовою літературою.  

Схема «Фішбоун» може бути використана в якості 

окремо застосованого методичного прийому для аналізу 

будь-якої ситуаці або виступати стратегією цілого 

уроку. Найефективніше її використовувати під час уроку 

узагальнення й систематизації знань, коли матеріал по 

темі вже пройдено і необхідно згрупувати всі вивчені 

поняття в систему, що передбачає розкриття й засвоєння 

зв‟язків і відносин між елементами вищезазначеної схеми. 

Так, учням пропонується інформація (текст, відеофільм) 

проблемного змісту і схема Фішбоун для систематизації 

цього матеріалу. Роботу щодо заповнення схеми можна 

проводити в індивідуальній чи груповій формі. 

«Фішбоун» як складна форма роботи вимагає набуття 

певного досвіду, тому спочатку бажано застосовувати 

цей прийом як домашнє завдання чи як роботу в парі 

(групі). Учитель, даючи школярам «Фішбоун» як домашнє 

завдання, має запропонувати мінімум доступних джерел 

для успішного виконання (номери параграфів (сторінки, 

абзаци), статті з Вікіпедії, пункти плану, сторінки словника 

або енцилопедії тощо). 

Ця методика ефективна для вдосконалення вмінь 

учнів аналізувати художні твори, набуття ними літера-

турної компетенції. Схема «Фішбоун» може бути вико-

ристана в якості окремо застосованого методичного 

прийому для аналізу будь-якої ситуації (художнього 

тексту) або виступати стратегією цілого уроку. Найе-

фективніше її використовувати під час уроку узагаль-

нення й систематизації знань, коли матеріал з теми вже 

пройдено та необхідно систематизувати всі вивчені по-

няття, що передбачає розкриття й засвоєння зв‟язків і 

відносин між елементами вищезазначеної схеми. 
Так учням пропонують інформацію (текст, відеофільм) 

проблемного змісту і схему «Фішбоун» для системати-

зації цього матеріалу. Роботу щодо заповнення схеми 

можна проводити в групі чи індивідуально. 

Форми роботи на уроці зі схемою «Фішбоун»:  

Індивідуальна робота або робота в парах (усі учні 

працюють над розв‟язанням однієї проблеми протягом 

певного часу, потім результати обговорюють і уклада-

ють загальну графічну схему на дошці). Робота в групах 

(учні об‟єднуються в групи, кожна група працює над 

розв‟язанням конкретної проблеми, заповнює схему 

«фішбоун» і презентує результати своєї роботи). 

Важливим етапом застосування прийому «Фішбоун» 

є презентація отриманих результатів заповнення. Схема 

повинна підтвердити комплексний характер проблеми з 

урахуванням усіх її причинно-наслідкових зв‟язків. 

Іноді, заповнюючи схему, учні натрапляють на ситу-

ацію, коли причин обговорюваної проблеми більше, ніж 

аргументів, які підтверджують її наявність. Це виникає 

внаслідок того, що припущень і в житті завжди більше, 

ніж фактів, які їх підтверджують. А тому деякі нижні 

кісточки можуть так і залишитися незаповненими. 

Під час перебігу уроку вчитель самостійно визначає 

дії – пропонує або далі досліджувати проблему, або 

спробувати визначити її рішення. Оволодівши прийомом 

«Фішбоун», учитель може з успіхом його застосовувати, 

плануючи будь-який урок. Найбільш популярною ця 

схема є в роботі з літературним твором. 

За допомогою схеми Фішбоун можна знайти рішення 

будь-якої складної ситуації, при цьому виникають що-

разу нові ідеї. Ефективним також буде її застосування 

під час «Мозкового штурму». 

Приклад використання прийому «Фішбоун» на 

уроці літератури. 

Тема. Проблема кохання в романі Ліни Костенко 

«Маруся Чурай» 

Учні отримали завдання визначити такі аспекти: у 

чому духовна розбіжність героїв (саме це й зумовлює 

проблемність цього кохання); причина внутрішнього 

конфлікту між героями, а за тим і розриву); наслідки 
цього конфлікту – події, вчинки, відчуття героїв, висновок. 

Голова. Проблема кохання Марусі Чурай та Грицька 

Бобренка. «Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив 

ногами по землі» 

Верхні кістки. Любов Грицька до матеріальних благ, 

слабкодухість, нецілісність його натури. 

Нижні кістки. Грицькова зрада, утрата сподівань 

Марусі, смерть парубка духовна й фізична. 

Хвіст. Відступництво від почуттів спотрворює лю-

дину, знищує її як особистість, призводить до трагедії. 

Для учнів основної школи цікавим є такий вид діяль-

ності як переосмислення інформації через графічні 

схеми і таблиці. З-поміж різноманітних графічних спо-
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собів опрацювання матеріалу школярів приваблюють 

«кластери». Слово «кластер» походить з англійської 

мови ( cluster – пучок, рій, скупчення). 
«Кластер» – виділення смислових одиниць тексту та 

їх графічне оформлення у формі пучка. Кластер включає 
ключові слова, ідеї, подані у логічній послідовності тек-
стових суб‟єктів, котрі створюють цілісну і наочну кар-
тину. Метод «кластера» дозволяє представити на уроці 

великий обсяг інформації в структурованому і система-
тизованому вигляді, виявити ключові слова теми. Таким 
чином підвищується мотивація, адже самі ідеї сприйма-

ються учнями набагато легше.  
Відомо, що людині потрібні графічні образи, тому 

що мозок краще запам‟ятовує такі моделі. Оформлення 
учнями інформації у формі кластера сприяє творчій об-

робці, а тому забезпечує засвоєння ії на рівні розуміння. 
Кластери дозволяють розвивати мислення, робити його 
більш гнучким, позбавлятися стереотипів, а найголов-

ніше – догматичне мислення перетворювати на кри-
тичне. Важливо й те, що через побудову кластерів 
можна виявити систему ключових слів, які можуть бути 

використані для пошуку інформації в Інтернеті, а також 
для визначення головних напрямів учнівських дослі-
джень, вибору тем для проєктних робіт. 

Створення кластерів сприймається школярами як 

творча робота, у якій є можливою реалізація власного 
бачення проблеми, власний підхід, варіативність як засіб 
самореалізації, самоутвердження. Можливість індивіду-

альної, парної, групової й колективної роботи створює 
психологічний комфорт в освітньому процесі. Кластери 
можуть мати багато розгалужень, тому важливо вчасно 

зупинитися на необхідному рівні деталізації. 
Застосовувати кластер можна на всіх етапах уроку: 

на стадії виклику – для систематизації того, що учням 
відомо й задля визначення прогалин у знаннях; на стадії 

осмислення кластер дозволяє фіксувати фрагменти нової 
інформації; на стадії рефлексії поняття групуються, й 
між ними встановлюються логічні зв‟язки. 

Правила створення кластера: 
1. Посередині чистого листка (класної дошки), доку-

менту Word, слайді Power Point записуємо ключове 

слово чи речення теми. 
2. Кругом нього – слова чи речення, що доповнюють 

тему. 
3. Довкола записаних слів з‟являються «супутники» і 

встановлюються нові логічні зв‟язки. 
4. Записується стільки ідей, скільки їх називають. 
Унаслідок цього з‟являється структура, яка графічно 

відображає послідовність процесу мислення, визначає 
інформаційне поле заданої теми. З-поміж великого роз-
маїття кластерів найбільш прийнятними на уроках літе-
ратури можуть бути такі види кластерів як класичний 

кластер, зворотній кластер, кластер-образ, предметний 
кластер, паперовий кластер, кластер з нумерацією слів, 
мультимедійний кластер з візуальними, аудіо та відео 

ефектами. Метод кластера пропонується на заняттях 
української літератури для інтерпретації: будь-яких еле-
ментів літературного твору (фрагменти, сцени, мотиви, 

персонажі, символи, тропи тощо, навіть окремі речення 
та слова), співвіднесені з відповідним контекстом твору 
або позатекстовою ситуацією; літературного твору як 
певної цілісності; літературної цілісності вищого поряд-

ку, ніж літературний твір, наприклад, творчості пись-
менника, літературної школи, літературного напряму, 
літературного періоду. 

Складання кластерів школярі сприймають позитивно 
й при цьому показують вищий рівень засвоєння нав-
чального матеріалу, аніж при вивченні тексту з викорис-

танням інших форм, зокрема, складання плану, тез, кон-
спекту тощо. Розбивка на кластери формує вміння 
варіативно мислити, встановлювати логічні зв‟язки між 
поняттями, допомагає вільно й відкрито висловлювати 

думки з будь-якої теми. Через застосування методу кла-
стера в школярів формуються надпредметні вміння й 
навички, а саме: уміння працювати в групах, графічно 

оформити текстовий матеріал, творчо інтерпретувати 
наявну інформацію, розподілити матеріал за ступенем 
новизни й значущості, узагальнити здобуті знання, фор-
мувати культуру читання, орієнтуватися у будь-яких 

життєвих ситуаціях.  

Приклад використання технології «Кластер» на 

уроці української літератури. 

Тема. Василь Стефаник. «Камінний хрест» – пси-

хологічне розкриття теми еміграції. Історична осно-

ва твору. 

Учні після перегляд уривку фільму Л. Осики «Камін-
ний хрест», де чоловік обробляє землю, і прочитання 
експозиції новели «Камінний хрест» В. Стефаника от-
римали завдання: визначити асоціації зі словом «хрест», 

які в них виникають після переглянутого й прочитаного.  
Посередині записуємо слово «хрест», а далі – ті по-

няття й асоціації, які виникають у десятикласників («ре-

лігія», «могила», «церква», «кладовище», «людська 
доля»,»тяжка праця» «смерть» тощо) 

Висновки. Отже, переваги прийому «фішбоун» і те-

хнології «кластер» як засобів формування критичного 
мислення учнів під час «дослідного учіння» полягають у 
створенні нового стилю мислення, для якого характерні 
відкритість, гнучкість, усвідомлення внутрішньої бага-

тозначності позиції й точок зору, альтернативності при-
йнятих рішень, а також сприяють розвитку таких базових 
якостей особистості, як критичне мислення, комунікати-

вність, креативність, мобільність, самостійність, толера-
нтність, відповідальність за власний вибір і результати 
власної діяльності. 
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DIDACTIC TECHNIQUES «FISHBONE» AND «CLUSTER» AS SEGMENTS OF THE MENTAL  

MAP IN THE LESSONS OF UKRAINIAN LITERATURE 
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Постановка проблеми. Описати еко-контакт люди-

ни з людиною можливо, лише зображаючи спілкування з 

іншою людиною. За цією тезою ми розуміємо, що мова 

завжди є спрямованою для когось, несе в собі певний 

сенс, іноді питання, а іноді й одразу відповідь. «Мовна 

особистість може бути адекватно описана тільки в рам-

ках комунікативної опозиції – у діалозі, через акти спіл-

кування» [1, c.3]. 

Звертаючись до праць античного філософа Сократа, 

науковці відзначають, що головною метою в його робо-

тах є пошук істини шляхом діалогу [2, c.105]. Його ціка-

вить людська мудрість і єство Людини знаючої. Сократ 

підіймає питання про знання людини про людину. З точ-

ки зору Сократа, «людина – це душа». Душа відрізняє 

людину від інших живих істот. Зважаючи на його філо-

софію, метою життя людини є пізнання самого себе. 

Саме такі еко-ідеї ми простежуємо і в працях 

М.М. Бахтіна. Процес пізнання самого себе у Сократа 

передбачає діалог душі з душею; процес діалогу Сократа 

передбачає повчання людини як «вирощувати» свою 

душу, тобто пізнавати, шляхом діалогу зрозуміти, в 

чому її досконалість. Для М.М. Бахтіна діалог є не лише 

характеристикою мислення людини або особливістю 

сутності людини, його погляди на діалог є значно шир-

шими. М.М. Бахтін глобалізує це поняття та свою кон-

цепцію, пояснюючи весь процес людського буття через 

діалог. Існувати – значить спілкуватися діалогічно. Мова 

іде не лише про розмову людини з людиною, а взагалі 

діалог людини зі світом, природою та буттям. Діалог 

символізує вічність та неперервність, постійну зміну 

реплік та подій. Діалог не може мати сюжет, тому що 

будь-який сюжет передбачає закінчення і має певну 

ланку подій, а діалог є непередбачуваним [3, c.472]. 

Концепція М.М. Бахтіна мала великий вплив на 

формування уявлення лінгвістів щодо природи діалогіч-

ної свідомості людини та процесів її комунікації. Діало-

гізм – це не просто прояви мовної комунікації або явища 

підсвідомості та свідомості людини: Виділяються такі 

типи діалогізму, як еко-діалог людини з природою, 

діалог поколінь, діалог різних письменників, тобто 

М.М. Бахтін не обмежується лише діалогом душі з ду-

шею, він глобалізує це поняття і застосовує його до усіх 

сфер життя та процесу буття в цілому. Згідно ідей 

М.М. Бахтіна, діалог – це буття, коли закінчується діа-

лог, закінчується усе. 

Мета статті полягає у розкритті концепції діалогізму 

в екологічному бутті людини. 

Виклад основного матеріалу. Діалогізм став домі-

нуючою складовою розвитку сучасного суспільства, 

«діалог» є полісемантичним поняттям, яке широко вико-

ристовується на позначення таких екологічних феноме-

нів, як діалог культур, діалог когнітивних практик і 

філософських напрямів, міжособистісний, міжнаціональ-

ний, міжетнічний, міжконфесійний діалог. «Проблема 

діалогу стає багатоаспектною: науковою, культуроло-

гічною, світоглядною, філософською, соціально-полі-

тичною» [3, с.66]. Діалогізм пронизує і охоплює усі 

сторони комунікації Homo Sapiens та, власне кажучи, 

текст як найбільш довершену форму творчої ментально-

мовленнєвої діяльності людей. Основною умовою цієї 

діяльності стає принцип зворотнього зв‟язку, що роз-

повсюджується як на динаміку когнітивно-прагматичних 

відносин між тим, хто створює текст і тим, хто його 

сприймає, так і на вплив результатів цих взаємодій на 

характер подальшого функціонування тексту у куль-

турному розвитку та культурній пам‟яті суспільства. 

Діалогізм має свої прояви у контексті літератури, 

зокрема, у понятті «інтертекстуальність». Теорія інтер-

текстуальності, в основі якої перебувають принципи 

дешифрування та інтерпретації взаємопов‟язаних текс-

тів, спирається на концепцію діалогізму і на закони діа-

лектичної логіки. Тексти вступають у відношення один з 

одним і з людиною. Homo Creans, створюючи певний 

текст, вступає зі «старим» текстом у творчий діалог, 

відображаючи зв‟язок поколінь та їх традицій. Злиття 

творця тексту з персонажами відбувається шляхом від-

бору і включення в текст паремій, які виступають як 

комунікативно-утворюючими, так і текстопороджую-

чими одиницями [1, с.42]. З екологічної точки зору креа-

тивність людини реалізується у творчій діяльності і є 

його специфічною рисою, яка експлікується в діалогіч-

ному процесі – екологічному контакті із самим собою та 

із навколишнім середовищем. Інтертекстуальність – це 

термін, який використовують на позначення загальної 

властивості текстів, які проявляються у наявності 

зв‟язку з ними. Ідея «діалогу двох текстів» належала 

У статті розглядається проблема діалогічної свідомості людини, її еко-діалог у різних сферах буття, 

зокрема в літературі (теорія інтертекстуальності), у медіа дискурсі, науці, лінгвістиці, медіадискурсі, 

карнавалізованому діапазоні (засобами гумору). Виявлено такі аспекти діалогізму: мовний, культурно-

історичний, комунікативний. 

Ключові слова: діалог, діалогізм, екологічне буття, еко-контакт, інтертекстуальність, карнавальна 

свідомість. 
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М.М. Бахтіну. Відображенням діалогічних відношень у 

художньому тексті є інтертекстуальність, яку розуміємо 

як діалогічні відношення, при яких один текст має 

конкретні посилання на попередні тексти.  

Інтертекстуальність може реалізовуватися як в нау-

кових текстах, так і в художніх. Наукові тексти «потре-

бують» прямого посилання на джерело цитування, [6, 

с.66], інакше ми стикаємося з проблемами плагіату. Про 

це ми писали у своїй роботі «Интертекстовое» пиратство 

в науке [9]. Екологія контакту порушується, адже, перш 

за все, автор упізнає свій текст у тексті плагіатора, що 

може призвести до адміністративної або кримінальної 

відповідальності.  

На відміну від наукових текстів посилання у худож-

ніх текстах часто є завуальованим, непрямим. Природа 

інтертекстуальності розглядається нами як ігрова мето-

дологія в її діалогічній діяльності, де проявляється інди-

відуальність Homo Ludens, і, зокрема, підвищена інфор-

мативність, концептуальність, підтекстовість [8, с.10]. 

Яскравими прикладами інтертекстуальності є принцип 

побудови тексту представниками течії модернізму та 

постмодернізму – цитати, посилання на інший текст.  

Праці письменників також можуть перебувати і у 

діалозі з їх екранізацією: пропонується аналізувати 

«мову літератури» та «мову кіно» в аспекті їх діалогічної 

взаємодії як двох медіум-середовищ смислотворення». 

Наведемо приклад порушення екології в культурі, коли 

гумористична ситуація створюється ненавмисно: це епі-

зод, який описано у щоденнику Георгія Данелія: «Якось 

у Ташкенті я дивився по телевізору фільм Тетяни Ліоз-

нової «Сімнадцять миттєвостей весни», дубльований на 

узбецьку мову. Там Борман, коли зайшов до кабінету 

фюрера, викинув руку вперед та вигукнув: «Салам-алей-

кум, Гітлер-ага!» [з Інтернету]. Тобто процес адаптації 

літературного твору невідмінно передбачає інтертексту-

альний зв‟язок між твором та його екранізацією.  

У сучасній лінгвістиці концепція діалогізму набула 

великого значення не лише для позначення процесів 

комунікації, але й для пояснення діалогічної природи 

людини, її особливостей пізнання світу. Сучасна людина 

перебуває у постійному діалозі з навколишнім середо-

вищем та завдяки засобам гумору, наприклад, людина 

пізнає світ у свій особливий, карнавалізований спосіб. 

На карнавалі людина інтерпретувала світ на спілкува-

лася з ним на експресивному та емоційному рівнях, що 

проявлялося в її креативній поведінці за допомогою 

сміху [7, с.83]. Сміх – це спосіб побудови діалогу зі сві-

том, сміховий діалог, пов‟язаний зі «світом навиворіт». 

Сприймаючи та переробляючи карнавалізовану інфор-

мацію, людина підтверджує правильність концепції 

щодо діалогічної природи людини [там само, с.83-90]. 

Діалогізм визначається нами як центральна метафора 

дискурсивного карнавального мислення. Карнавалізація – 

це контекст сміхової культури, процес поширення кар-

навального діалогізму у карнавальній свідомості індиві-

дуума, який ґрунтується на карнавальних подіях, певних 

діях у карнавальній діалогічній взаємодії її учасників у 

соціальній сфері, де креативна функція виступає її осно-

вою. Особливістю карнавального діалогізму, перш за 

все, є діалогічність слова. Комічне слово фундоване зда-

тністю до діалогу й можливості розгортання карнаваль-

ної дії-дискурсу. Комунікативний аспект карнавалізації 

реалізує діалогічну модель Homo Ludens. Карнавально-

ігровий стиль, гедоністичне задоволення – це карнавалі-

зовано-діалогічний дискурс сміху. Грунтовне вивчення 

мовних аспектів карнавального діалогізму в комунікати-

вній діяльності досягається з погляду нового напряму 

лінгвістики – емотивної лінгвоекології (див. дет. 

В.И. Шаховский в статті «Эмотивная лингвоэкология: 

комплексный подход к изучению языка, речевой деяте-

льности и человека» // Вопросы психолингвистики. 2014). 

Вивчення гумору потребує додати до терміну емоти-

вна лінгвоекологія «експресивний», адже комічне, сміх 

виражається експресивними засобами. Емотивно-екс-

пресивна лінгвоекологія є прихильником «чистої мови», 

але в гуморі саме порушення «чистоти» мови і є норма, 

і, таким чином, карнавалізований дискурс є екологічно 

чистим завдяки парадоксу – порушенням нормативних 

компонентів мови. На перший план у створенні такого 

«еко-гумору» виступають поняття алогічності, двознач-

ності, недоречності, полісемії, тобто обов‟язково пору-

шення екології мови, що в гуморі створюють норму. 

Мовний аспект діалогізму карнавалізації неможли-

вий без культурного та історичного підґрунтя. Культу-

рно-історичний аспект карнавалізації – це діалогічне 

віднайдення смішного в процесі освоєння дурнем навко-

лишньої дійсності. Результатом стає породження ситуа-

цій, що викликають сміх, і є частиною карнавальної ку-

льтури. Це, так звані комічні наративи – оповідання про 

смішні події як жанр комічного дискурсу [5 с.203-207]. 

Ще їх називають humorous stories: 

Isadora Duncan, the greatest dancer, once wrote to 

George Bernard Shaw and suggested, or so the wits say: 

“We two ought to have a child, so it could inherit my 

beauty and your brains.” 

Shaw reportedly wrote back: 

“Madam, I am flattered – but suppose it turned out to 

have my beauty and your brains?” [10, p.209]. 

Мова дурня формується в прив‟язці до історичного 

та культурного досвіду, тому корелюючи з ним, вона 

його відбиває. Карнавал виступає як глибоко діалогічний 

акт мовлення. Діалог – це особлива форма спілкування 

з можливістю удосконалення процесів спільного пізна-

ння, координації дій серед колективів і досягнення спра-

вжніх соціальних змін. Карнавал є особливим типом 

буття-спілкування, діалогом свідомостей, що бавляться, 

де «потреба в «Іншому» виступає як домінуючий фак-

тор [2, с.43].  

Гумористичний діалог вимагає таких компонентів: 

1) компетентність отримувача повідомлення (на рівні 

когнітивних схем); 

2) знання жанрів гумористичного дискурсу (на рівні 

формальних схем); 

3) уміння розпізнавати сміхові відносини (на рівні 

емоційних схем). 

У процесі розуміння повинні бути присутні усі три 

типи схем. У іншому випадку відбудеться комунікатив-

ний розлад.  

Принципово новим підходом до аналізу гумору текс-

ту є герменевтичний метод вільного діалогу, в якому 

головною умовою розуміння є рефлексія – здатність ро-

зуміти та пояснювати причини такого розуміння. З такої 
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позиції рефлексія стає висловленою та виступає як інте-

рпретація. 

Висновки. Уся сутність людського буття є проявом 

концепції діалогізму. Пояснюючи особливість природи 

людини щодо її властивості усвідомлювати своє буття, 

своє знання, ця концепція дає відповідь на низку питань. 

Зважаючи на особливість людини щодо пізнання світу, 

можна стверджувати, що у процесі його пізнання, вона 

перебуває у суб‟єктно-суб‟єктних відносинах, які спря-

мовані не на опис дійсності, а на звернення до конкрет-

ного «Ти». Судячи з цього, мова людини є завжди наці-

леною, має певного адресата і не існує мови «самої по 

собі». Таке сприйняття дійсності не є теоретичним, а 

завжди направлене на практичне усвідомлення. Підтвер-

дженням ідеї цієї концепції є факти існування релігії, яка 

передбачає постійний діалог людини з Богом, а саме 

діалог его-станів людини в межах однієї свідомості. Уся 

людська свідомість постає перед нами як діалог, а будь-

який монолог є підвидом діалогу. Можливість зверта-

тися до самого себе є підтвердженням того, що мова є 

завжди спрямованою, навіть якщо до самого себе. У та-

кому випадку діалог не є засобом, а є сутністю екологіч-

ної свідомості людини, діалог з самим собою або «са-

мість» є самоціль, яка здатна породжувати нові думки, а 

у подальшому – дії, тобто виконує не суто теоретичну, а 

практичну еко-функцію. 
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Постановка проблемы. Формирование личности, 

независимо от пола, происходит в результате многих 
факторов, среди которых особое место занимает речь. 
Жизненный опыт каждого народа прочно закрепился в их 
языке и культуре. Вследствие такого уникального опыта и 
формируется присуща каждому народу его собственная 
языковая «картина мира», что несет в себе особенности 
окружающей среды и ориентирования в ней. Усвоение 
языка на уровне подсознания влияет на внутренний план 
возможных действий, на создание определенных моделей 
поведения, которые находят реализацию в соответству-
ющих обстоятельствах. Роли, нормы поведения, понима-
ние вещей, надежды – совершенно разные для мужчин и 
женщин в современном обществе, которое их навязчиво 
диктует, и речь здесь не является исключением. В еже-
дневном бытовом общении мы не просто говорим, но и 
закрепляем свои представления о том, что значит быть 
мужчиной или женщиной, а также о том, как нам следует 
вести себя и разговаривать в обществе. Общеизвестным 
является тот факт, что речь не только отражает и воспро-
изводит изменения в обществе, а еще является одним из 
влиятельных факторов на эти изменения. Итак, целью 
этой статьи является показать значение языка при форми-
ровании отношения в обществе и стереотипов как к муж-
чинам, так и к женщинам. К примеру, через язык в значи-
тельной степени определяется стиль поведения детей к 
представителям своего пола, а также формируется отно-
шение к противоположному полу. Гендерные аспекты 
языка и речи стали широко изучаться, с одной стороны, в 
связи с усилением феминистского движения, а с другой – 
из общей тенденции лингвистических наук к изучению 
социальных условий, при которых происходит коммуни-
кация, а именно изучение человеческого фактора в языке.  

Связь с важными научными или практическими 
задачами. Концепции и техники речевого поведения 
мужчин и женщин в различных контактных ситуациях 
стали дальновидным и аргументированным направле-
нием исследования особенностей мужской и женской 
речи. При этом обязательно учтены культурные тради-
ции современного общества, что и обуславливает акту-
альность данной темы.  

Анализ последних исследований. Гендерный фактор 
приобрел высокую результативность в последние годы и 
выступает одним из аспектов общения, поскольку влияет 
на конструирование социальной идентичности носителя 
языка. Важной особенностью является его взаимодейст-
вие с такими параметрами как социальная группа, статус, 
возраст и т. д. Ученые пока не пришли к согласию отно-

сительно единой тактики исследования коммуникатив-
ного гендера. И труды выдающихся Р. Водак, Д. Таннен, 
Дж. Вуд, Р. Лакофф и т. д. определяют основные пробле-
мы данного вопроса. Отражение в речи мужчины и жен-
щины, разносторонность их языка выступают одними из 
главных аспектов гендерного языкознания. Первый вари-
ант раскрывает язык как систему. В то же время второй 
демонстрирует практическую сторону речевой деятель-
ности. Фразеология достаточно четко воспроизводит про-
тиворечия языковой системы и глубинные половые стан-
дарты, навязывая носителям языка заготовленные оценоч-
ные модели мужских и женских качеств. Именно она 
отражает тот патриархальный общественный опыт, кото-
рый позволял пренебрегать женщину, отводя ей посред-
ственные роли. В фразеологических словарях достаточно 
легко подобрать поговорки и пословицы, которые высме-
ивают женскую целеустремленность, решительность, 
инициативность, неповиновение, обозначая эти же черты 
положительными в отношении мужчин. Фразеология еще 
и навязывает определенные стандарты мужского пове-
дения и нарушения четкой границы маскулинности / 
феминности, «женственности» всегда оценивается крайне 
негативно. Еще более откровенен относительно гендер-
ной дискриминации сленг, который творится преимуще-
ственно в мужских однополых группах (войско, лагерь, 
заключения, закрытые учебно-воспитательные заведения 
и т.п.). Вопрос взаимной связи языка и гендера привлекли 
внимание исследователей в 70-х годах ХХ века. Именно 
тогда возникла гендерная лингвистика как направление, 
представительницы которого впервые заявили о том, что 
патриархальное устройство общества вызвало воспроиз-
ведения языке мира и представления о нем исключи-
тельно с мужской позиции, представляя это как норму, а 
женщину и «женское» – как отклонение от нее. Предста-
вительницы феминистского движения также отметили, 
что часто ученые, почти исключительно мужчины, исследуя 

различные аспекты общественной жизни, изучали прежде 
всего мужчин и часто просто не замечали женщин. Это 
связано прежде всего с патриархальным укладом многих 
обществ. Поэтому неудивительно, что исторически сло-
жилась ситуация, когда первые исследователи-антропо-
логи (мужчины) не сочли женщин за равных себе людей 
и, соответственно, стоящих их исследовательского внима-
ния. Современный гендерный анализ осуществляется в 
рамках нового направления под названием феминистской 
лингвистики или феминистской критики языка. Именно 
представительницы этого течения привлекли внимание к 
андроцентричного характера предыдущих лингвистичес-
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ких работ. Представительницы феминистской лингвис-
тики также указали на то, что женщины и мужчины 
изображены в языке неодинаково: женщина или вообще 
«умалчивается», или играет второстепенную, зависимую 
от мужа роль. Единодушному мнению о существовании 
различий в речи женщин и мужчин ученые так и не 
пришли: одни считают, что существенных отличий в нем 
нет, тогда как прочие утверждают, что мужчина и жен-
щина говорят на разных языках. Ко вторым относится 
Дебора Таннен, автор трудов «Это не то, что я хотела 
сказать!» и «Ты просто не понимаешь: женщины и 
мужчины в общение. По ее мнению, у мужчин и женщин 
не только разные стили общения, но и разные коммуни-
кативные цели: женщины общаются для сближения, улуч-
шение личностных отношений, а мужчины – ради самоут-
вeрджeния и закрепления своего авторитета [3, с.48]. 
Именно поэтому, языковое взаимодействие полов часто 
напоминает общение людей из других стран и часто 
приводит к непониманию. Дeбора Таннeн считает, что 
женщины и мужчины разговаривают разными гeндeрлeк-
тами, что и обусловило актуальность нашей дискуссии. 

Уже упоминавшаяся Робин Лакоф тоже считает, что 
речь женщин значительно отличается от мужской. Глав-
ными отличиями считаются такие: женщины чаще муж-
чин используют восходящую интонацию в утвердительных 
предложениях, используют вопросительно-утвердитель-
ные предложения (например, «Хорошая погода, не так 
ли?»), Что свидетельствует об их неуверенности в себе и 
невозможности сформулировать собственное мнение. 
Исследовательница утверждает, что женщины употреб-
ляют так называемые «пустые» слова, для того чтобы 
выразить чувства (например, замечательный, красивый), 
используют другие типично «женские» слова, в частно-
сти, многочисленные оттенки цветов, чаще используют 
эмфазу, а также чаще мужчин уклоняются от прямого 
ответа на вопрос. Другими признаками «женской» речи 
является вежливость и гипперкорeктность. 

Другая ученая, Сьюзан Ромейн, считает парадоксаль-
ным то, что вещание женщин считается второстепенным, 
хотя больше соответствует стандартам и престижным 
нормам, чем человек, который ценится гораздо выше 
только благодаря власти. С Ромейн не соглашается с 
мнением Р. Лакоф о том, что речь женщин значительно 
отличается от мужской. В частности, она приводит дан-
ные исследований, которые показали, что в среднем 
женщины и мужчины используют примерно одинаковое 
количество разделительных вопросов. Кроме того, 
С. Ромейн считает, что при анализе женской речи случа-
ются определенные предубеждения против женщин. На-
пример, если вопросительно-утвердительное предложения 
использует женщина, это считается свидетельством неуве-
ренности. А когда восходящую интонацию вместо несхо-
дной использует мужчина, его, в отличие от женщины, не 
считают неуверенным, а лишь вежливо и тактичным.  

Другие исследования речи женщин и мужчин опро-
вергают существование какого-то особого «женского» 
или «мужского» языка. В частности, было выявлено, что 
на свойства их речи влияют прежде всего различные 
социальные факторы, такие как сфера общения, соци-
альный статус говорящих, их уровень образования. Также 
считают, что контекст общения (Кто говорит? Кому 
говорит? С какой целью?) значительно больше влияет на 
особенности речи участников общения, чем их пол. 
Однако эти исследования подтвердили предыдущие 

наблюдения, что речь женщин правильнее чем мужская и 
больше приближенная к языковым стандартам. Изучение 
коммуникативного поведения мужчин и женщин не 
показало существенных различий в общении между 
представителями двух полов. Можно утверждать, что 
особенности общения как женщин, так и мужчин значи-
тельно зависят от ситуации, в частности от пола 
собеседников, а также от темы разговора. Другие 
аналитические «раскопки» по коммуникации между 
полами обнаружили (Н. Хeнли и другие), мужчины 
разговаривают больше женщин, поскольку имеют больше 
возможностей выразить собственное мнение, в частности, 
во время деловых встреч, переговоров. Мужчины 
перебивают женщин чаще, а также им лучше женщин 
удается направлять разговор в нужном направлении. 
Кроме того, было замечено (С. М‟ьКонeл-Гинет), когда 
разговаривает мужчина, его слушают внимательнее как 
мужчины, так и женщины, чем женщину-собеседника. 
Анализ коммуникации внутри однополых групп обнару-
жил, что женщины разговаривают между собой больше, 
чем мужчины. Темы разговоров совершенно разные: если 
мужчины говорят преимущественно о работе, спорте и 
других видах совместной деятельности, женщины обсуж-
дают проблемы персонального характера. Также женщи-
ны разговаривают динамичнее, хотя меньше говорят о 
себе, чем мужчины. Женщины перебивают друг друга 
чаще, чем мужчины – общеизвестный факт, и это делает-
ся для того, чтобы подтвердить согласие с мнением собе-
седницы, выразить сочувствие или закончить ее фразу, 
когда она не может подобрать подходящего слова. Учи-
тывая результаты приведенных и других исследований, 
можно сделать вывод, что нет значительных различий в 
речи женщин и мужчин, так же как не существует 
отдельного «женского» или «мужского» языка. Мужчина 
или женщина говорят именно так, а не иначе, в зави-
симости от обсуждаемой темы, а также ситуации, в кото-
рой происходит общение. Представительницы феминис-
тской лингвистики привлекли внимание к презентации 
полов в языке как напрямую культурно-гендерных иссле-
дований, отметив, что женщина и мужчина представлены 
в языке неодинаково: мужчина изображен главным и важ-
ным в языке, а женщина – второстепенной и менее весо-
мой за последнего. Исследовательницы также обратили 
внимание на то, что речь часто отражает мир с «мужской» 
позиции, и женщина часто остается «невидимкой» в языке. 
Иногда женщину изображают «видимой», чтобы подчер-
кнуть ее зависимость от мужа и его второстепенный ста-
тус. Это явление получило название гендерных предубеж-
дений, андроцeнтризма или языкового сексизма [2, с.57]. 

Сексизм – половая дискриминация, это ориентирова-
ние, которое ставит в неблагоприятные условия один пол 
относительно другого. Сексизм находится на одном уровне с 
другими видами притеснений – по этническим признакам 
(расизм), по сексуальной ориентации (гетеро-сексизм), по 
возрастной категории, по внешности и тому подобное. 
Языковой сексизм – это дискриминация по полу в языке. 
Этот термин чаще используют в отношении женщин, 
однако он может быть направлен также на мужчин. 

Сексизм может существовать в языке как на уровне 
слова, выражения, предложения, так и на уровне всего 
дискурса. Наиболее распространенными примерами 
языкового сексизма является гендерные стереотипы, 
асимметрии в использовании параллельных высказыва-
ний относительно мужчин и женщин, а также «невиди-
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мость» женщин в языке. Бесспорно, женщины и муж-
чины неодинаково изображены в разных языках мира, 
так же как неодинаковым является их положение в раз-
ных странах. Однако многочисленные исследования на 
материале различных языков выявили наличие общих 
черт изображения полов, что Энн Павелз обобщила в 
книге «Женщины, меняющие язык» среди которых: 

• Изображение мужчины как нормы, а женщины – 
как отклонение от нее, примером чего является исполь-
зование так называемых родовых существительных, 
которые вроде означают и мужчину, и женщину одно-
временно, однако форма которых совпадает с формой 
грамматического мужского рода. 

• В результате женщина делается «невидимой» в 
языке. В тех случаях, когда она становится «видимым», 
ее видимость имеет асимметричный характер: женщину 
часто делают «видимой» только для того, чтобы под-
черкнуть ее «отклонение» от нормы, то есть мужчины. 

• Лексические и грамматические формы женского 
рода зависят и часто образуются от форм мужского рода 

• Языковое изображения женщин и мужчин имеет 
стереотипный характер: женщин преимущественно изо-
бражают как сексуальных, а мужчин – как рациона-
льных существ [1, с.197].  

Примерами языкового сексизма является так называ-
емые родовые существительные и местоимения. Об испо-
льзовании слов в родовом смысле говорят, когда они не 
касаются какого-то конкретной пола, а означают женщи-
ну и мужчину одновременно. Однако все эти слова совпа-
дают по форме со словами мужского рода. В частности, в 
предложении «Ко мне подошел студент из моего курса» 
существительное мужского рода «студент» означает 
«лицо мужского пола, учится в университете». Однако в 
предложении «Каждый студент должен гордиться тем, 
что учится в этом университете» существительное 
мужского рода «студент» не означает конкретное лицо 
мужского пола, а касается всех студентов, как мужского, 
так и женского пола. Из-за использования слова мужского 
рода мы воспринимаем предложение как таковое, что 
касается только мужчин. Правы те, кто считает, что одно 
слово не может в одном случае означать только мужчины, 
а в другом – и мужчины, и женщины. Ежедневно мы 
слышим от других или употребляем такие слова, как 
«гражданин», «пассажир», «прохожий», «избиратель», 
которые совершенно не указывают на женщин. Анало-
гично с применением местоимения мужского рода «он» и 
его производными для обозначения человека вообще. 
Такое использование слов (преимущественно существи-
тельных и местоимений) мужского рода для обозначения 
человека, независимо от пола, приводит к исчезновению 
женщины с языкового пространства, она становится «не-
заметной» в языке. Кроме того, многочисленные иссле-
дования, целью которых было определить, в каком смыс-
ле воспринимают родовые существительные и местоиме-
ния читатели / слушатели, обнаружили, что эти слова не 
воспринимаются как такие, что одновременно обозначают 
оба пола, а только те, которые касаются мужчины.  

Лексические лакуны до недавнего времени были еще 
одним признаком сексизма в языке. О них говорили, в 
частности, для обозначения профессии, которую могут 
иметь как мужчины, так и женщины. Они означали, что 
существует лишь форма мужского (или женского) рода, 
а соответствующей формы женского (или мужского) 
рода нет. Другими примерами являются наименования 

должностей, ученых степеней, званий. Во многих языках 
названия профессий существовали только в форме муж-
ского рода. Это прежде всего касается престижных про-
фессий и должностей, которые на протяжении длитель-
ного времени были недоступны (а некоторые до сих пор 
остаются таковыми) для женщин: юрист, хирург, дирек-
тор, менеджер, профессор, депутат, министр, президент. 
Несмотря на то, что сегодня женщины также овладевают 
этими профессиями и занимают все высшие должности, 
из-за использования только форм мужского рода они 
долгое время оставались незаметными в языке. И хотя 
эти слова не являются гендерно-маркированными (т.е. 
не означают лишь мужчину или женщину), их воспри-
нимали как такие, которые касались прежде всего муж-
чин. Убедительным доказательством этого была тенден-
ция дополнительно указывать на то, что речь идет 
именно о женщине, в частности добавлять к названию 
профессии слово женщина: женщина-бухгалтер, жен-
щина-юрист и тому подобное. Интересно, что даже в тех 
сферах, где значительную (а иногда даже преобладаю-
щую) часть составляли женщины, их называли с помо-
щью слов мужского рода – преподаватель, бухгалтер, 
дизайнер, стилист, дизайнер, повар и тому подобное. 
С другой стороны, некоторые названия непрестижных и 
малооплачиваемых профессий существовали только в 
форме женского рода: педикюрша, маникюрша, горничная. 

В некоторых случаях название профессии имеет 
формы мужского и женского родов, но эти слова имеют 
разное семантическое значение, например: акушерка – 
женщина со средним медицинским образованием, име-
ющий право самостоятельно оказывать медицинскую 
помощь при родах; акушер – врач-специалист по акуше-
рству; машинистка – женщина, печатает на пишущей 
машинке; печатник – специалист печатного дела, поли-
графического производства, тот, кто работает в типо-
графии. Те же названия профессий, имеющих как формы 
мужского, так и женского рода (хотя бы в разговорной 
речи), в действительности имеют разную коннотацию: 
как правило, формы женского рода имеют пониженное 
стилистическое значение и воспринимаются иначе, чем 
соответствующее слово мужского рода. Именно потому, 
что со временем формы женского рода приобретают 
отрицательное значение, во многих странах мира 
наблюдается обратный процесс – женщины, стремились, 
чтобы их называли поэтессами, писательница, автор, 
теперь хотят, чтобы их снова называли «мужскими» 
словами – поэт, писатель, автор. Свое решение женщины 
объясняют тем, что когда женщину называют хорошей 
поэтессой, то имеют в виду, что она талантливая среди 
других поэтесс. А когда говорят, что женщина – талант-
ливый поэт, отмечают ее талант всех поэтов – как жен-
щин, так и мужчин. Так называемая семантическая 
асимметрия наблюдается не только в названиях профес-
сий. Много слов, имеющих параллельные формы муж-
ского и женского рода, на самом деле разные по значе-
нию. В таких парах слов форма мужского рода имеет 
положительное или нейтральное значение, а форма жен-
ского рода со временем претерпевает пейорации (ухуд-
шение) значения. Например, существительное мужского 
рода «профессионал» имеет положительное значение, 
тогда как соответствующее существительное женского 
рода «профессионалка» во многих языках означает про-
ститутку. Неодинаково толкуются другие пары слов: 
мастер (специалист высокого класса) и мастер (женщи-
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на, занимающаяся народным ремеслом – вышиванием, 
вязанием и т.п.). Большое количество языков богато на 
лексические лакуны (немо форм женского рода) и мор-
фологической асимметрии (образование форм женского 
рода от форм мужского), что свидетельствует о том, что 
форма мужского рода первична, а форма женского – имеет 
второстепенное значение и зависимая от предыдущей. 

Существуют отдельные случаи, когда формы обоих 
родов есть вроде равноправными и принимаются в паре, 
но форма мужского рода, как правило, предшествует фор-
ме женского рода, поскольку считается главнее ее (напри-
мер, он и она, парень и девушка, Адам и Ева, человек и 
женщина, родители, король и королева. Понятие сексизм 
также сохраняется в толкованиях слов: часто женщин 
характеризуют через их биологические данные или 
отношения с мужчинами. Например, слово «девушка» 
объясняет «Трехтомный словарь украинского языка» как 
«незамужнюю молодую особу женского пола», а слово 
«парень» – «ребенка мужского пола или подростка». Как 
видим, женщину отражено через ее отношения с мужем (в 
данном примере указано семейный статус), тогда как 
определение мужчины упускает любую ссылку на его 
отношения с противоположным полом [2, с.55].  

Выводы. Выше представленные примеры очень сте-
реотипно отражают оба пола. Как правило, считается, что 
мужчины склонны быть сильными, мужественными, 
смелыми, а женщины – добрыми, нежными, красивыми. 
Язык транслирует такие же стереотипные стандарты. 
Распространенным среди них стало отображение мужчин 
активными, логическими, серьезными, взвешенными, а 
женщин – пассивными, эмоциональными, импульсивными, 

нерациональными. Это мы можем наблюдать во многих 
высказываниях относительно качеств женщин и мужчин. 
Однако упомянутые характеристики могут быть присущи 
и женщинам, и мужчинам в равной степени, поскольку 
это индивидуальные черты, и отнюдь не признаки кон-
кретной пола. Высказывания «женская логика» (который 
скорее указывает на недостаток логики), «женское счас-
тье» (мать мужа и детей), «женские разговоры» (несерьез-
ные разговоры) как раз являются яркими примерами 
такого ложного отражения. В то время соответствующих 
высказываний о мужчинах или нет (скажем, «мужского 
счастья»), или они имеют положительное стилистическую 
окраску – мужской разговор (серьезный разговор). 

Речь также отражает традиционное распределение обя-
занностей мужчин и женщин. Женщины традиционно ассо-
циируются с домашним хозяйством, детьми, то есть домаш-
ними делами, мужчины – с бизнесом, карьерой, то есть 
публичной сферой, и объясняет тот факт, что многие слова, 

связанных с публичной сферой, – мужского рода, а что 
касается частной – женского (домохозяйка, домработница). 
Хотя уже давно прошли времена, когда только мужчины 
обеспечивали свои семьи, а женщины лишь берегли дома-
шние очаги, эти стереотипы до сих пор сохранились в языке. 

Некоторые языки демонстрируют двойные стандарты 
в формах обращения к женщинам и мужчинам. В отдель-
ных языках рядом с одной формой мужского рода (напри-
мер., Англ. – мистер, исп. – сеньор), не отмечает семейно-
го положения человека, существуют две параллельные 
формы женского рода, одна из которых используется при 
обращении к незамужней девушки (англ. – мисс, исп. – 
сеньйорита), а другая – к замужней женщины (англ. – 
миссис, исп. – сеньора). Однако в этой сфере уже произо-
шли некоторые изменения: чтобы достичь равенства в 
обращении к женщинам и мужчинам, в английском языке 
было введено слово «мисс», которое указывает на семей-
ное положение женщины. Также имеют место двойные 
языковые стандарты сексуального поведения женщин и 
мужчин. Например, сексуально-активного человека назы-
вают «мачо», «донжуаном», считая это комплиментами, 
тогда как сексуально-активной или даже «не так» одетую 
женщину называют проституткой, явно не свидетельст-
вует о позитивной оценке. Несмотря на степень проявления 
женской сексуальности, ее почти всегда оценивают нега-
тивно: если, по мнению мужчин, его мало, женщину назы-

вают мужеподобной, фригидной, холодной, а если ее мно-
го, то используют упомянутые выше слова. Мужская же 
сексуальность подвергается критике преимущественно в 
двух случаях – если человек не способен выполнять 
вышеуказанную функцию или если он «нетрадиционной» 
сексуальной ориентации. 
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Постановка проблеми. Розширення соціальних  

              функцій української мови в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. сприяло становленню всіх ос-

новних суспільно значущих стилів її писемного вияву – 

інформаційно-публіцистичного, офіційно-ділового, нау-

кового, конфесійного, художнього. Та все ж у сучасному 

українському мовознавстві ще й досі бракує чіткого, 

системного уявлення про стилі та жанрові різновиди 

мови цього періоду, оскільки впродовж тривалого часу 

поза увагою дослідників залишалися величезні масиви 

текстових джерел, що переконливо засвідчують багато-

функціональний статус української мови в к. ХІХ – пер-

шій половині ХХ ст. До таких джерел належать переду-

сім періодичні видання, що виходили як у материковій 

Україні, так і в середовищі української діаспори.  

Тематика, суспільна спрямованість, стилістика украї-

нських періодичних видань кінця ХІХ – першої поло-

вини ХХ ст. безпосередньо відображають увесь спектр 

життєвих інтересів тогочасного соціуму – від побутових 

до ідеологічних. Особливе місце в періодиці посідала 

українськомовна реклама, адже її становлення і розвиток 

припали саме на такий історичний відтинок, коли в усіх 

економічно розвинутих країнах світу реклама перетво-

рювалася з пересічного соціального явища в соціальний 

інститут, що мав на меті стимулювати купівельну актив-

ність людей [7, с.56]. Саме в цей період, коли «ринок 

продавця, на якому головну роль грав виробник това-

рів,.. перетворився в ринок покупця, на якому обсяг, 

асортимент і ціну товарів визначав споживач» [7, с.56], й 

виникла нова соціальної технологія – маркетинг – як 

система послідовної орієнтації всієї діяльності фірми на 

потреби, бажання й платоспроможність споживача [7, 

с.56].  

Тогочасну рекламу цілком умотивовано можна розг-

лядати як «один з різновидів суспільної інформації, який 

активно впливає на соціальні зміни у суспільстві та 

отримує зворотний вплив цих змін. Сутність таких про-

цесів полягає в тому, що відбувається взаємне віддзер-

калення: у рекламі знаходять втілення соціальні явища, а 

в соціальних явищах можна визначити вплив рекла-

ми» [10, с.91]. 

Певна річ, що чітка інституціоналізація реклами без-

посередньо позначилася на її комунікаційній організації, 

на змісті й графічному оформленні. А міжнародний то-

варообіг, поява товарів, що здобували світове поширен-

ня й визнання, зумовили міжкультурний, полікодовий 

характер рекламних текстів. Найбільш виразно такі 

ознаки, як поєднання різних мовних кодів, семантичні 

перегуки в рекламних гаслах та інших змістових компо-

нентах рекламного стилю, виявляються в рекламуванні 

Відтоді, як 1828 р. була зареєстрована німецька фірма «Heinrich Franck Sohne G.m.b.H.», що 

започаткувала виробництво цикорієвого замінника кави, минуло майже 200 років. У період від 1879 р. 

до 1918 р. фірма «Heinrich Franck Sohne» активно розвивала мережу своїх підприємств у Європі та 

США. Рекламу замінників кави публікували не лише німецькі видання, а й австрійські, угорські, чеські, 

словацькі, румунські, хорватські, польські, українські. У різних країнах рекламування того самого 

продукту відрізнялося не тільки мовою написання тексту, а й графічним оформленням та рекламними 

наративами. 

Українськомовна реклама замінників кави «Franck / Франкк» відома від кінця ХІХ ст. (за 

публікаціями львівських видань «Діло», «Дніпро» та ін., діаспорної газети «Свобода» тощо). 

Характерними ознаками цих текстів є такі: 1) поєднання різних мовних кодів; 2) стильова виразність 

у формулюванні рекламних гасел та кліше; 3) цілковита композиційна відповідність типовим рисам 

сучасної реклами як окремого функціонального стилю писемної мови та ін. 

Ключові слова: українська друкована реклама першої половини ХХ ст., реклама замінників кави 

«Franck / Франкк», рекламні марки фірми «Heinrich Franck Sohne», полікодовість рекламного тексту, 
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та популяризації споживчих товарів щоденного попиту. 

Одним із таких активно рекламованих товарів на межі 

ХІХ–ХХ ст. (утім, як перед тим, так і тепер) постає кава і 

кавові напої.  

У статті А. Согоріна про соціально-культурний вплив 

реклами на розвиток суспільства [10] йдеться, зокрема, і 

про те, що вже в XVII ст. європейські газети інформу-

вали своїх читачів про новий продукт – каву – та рекла-

мували її як чудодійний лікувальний напій: «Швидке 

поширення кави і як напою, і як моделі поведінки (адже 

кав‟ярні стали місцями соціального збору) в чималому 

ступені пов‟язані та стали результатом реклами переваг 

кави в газетах. Перша реклама кави в Лондоні була на-

друкована в 1657 році та представляла її як „дуже кори-

сний фізично напій, що має безліч прекрасних чеснот, 

зміцнює тепло всередині, допомагає травленню, є доб-

рим проти кашлю або застуди, головного болю, подагри 

та цинги”» [10, с.93]. Такий образ кави А. Согорін вва-

жає однією з перших рекламних гіпербол, проте «вона 

спрацювала – люди стікалися до кав‟ярні, щоб спробу-

вати цей новий напій» [10, с.93]. 

Наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. серед 

загальнорекламованих були кавові замінники (нім. Kaffe-

Zusatz) фірми «Heinrich Franck Sohne G.m.b.H.», що за-

початкувала виробництво цикорієвого замінника й була 

зареєстрована 1828 р. за іменем свого засновника, німе-

цького підприємця Йоганна Гайнріха Франкка (Johann 

Heinrich Franck, роки життя: 1792–1867). (На сучасному 

ринку харчової продукції марка «Franck» належить хор-

ватській фірмі з виробництва кави, чаю і снеків).  

У період від 1879 р. до 1918 р. фірма «Heinrich Franck 

Söhne» здобувала численні нагороди на міжнародних 

торгових виставках та активно розвивала мережу своїх 

підприємств у Європі та США (див. Мал 1, Мал. 2): за 

часів Австро-Угорщини нові фабрики були створені в 

австрійському місті Лінц (з 1879 р.), а також у містах 

сучасних Італії, Угорщини, Чехії, Словаччини (з 1883 р.), 

Румунії (з 1887 р.), Хорватії (з 1892 р. – у Загребі (того-

часна назва міста – Аґрам), у 1900 р. в Б‟єловарі відкри-

ли фабрику з висушування цикорію), Польщі (з 1910 р.); 

на ринку США кавові замінники «Franck» з‟явилися в 

1895 р. (філія відкрита у Флашингу, північно-централь-

ній частині Нью Йорку). 

Рекламу замінників кави публікували не лише німе-

цькі видання, а й австрійські, угорські, чеські, румунські, 

хорватські, польські, українські. У різних країнах рекла-

мування того самого продукту відрізнялося не тільки 

мовою написання тексту, а й самими рекламними нара-

тивами та графічним оформленням. На тлі сучасних гло-

балізаційних процесів дедалі популярнішим стає заціка-

влення давніми торговими брендами як частиною 

загальної історії європейської культури, що про неї із 

захопленням розповідають ентузіасти таких досліджень 

[8,11], зокрема – й Вальтер Шустер, дослідник бренду 

«Franck» [11]. 

Актуальність такого дослідження вбачаємо в необ-

хідності формування історико- та лінгвокультурної 

емпіричної бази для визначення вмотивованого переліку 

функціональних стилів української літературної мови в 

першій половині ХХ ст. та включення до цього переліку 

й рекламного стилю. Вважаємо, що міждисциплінарний 

підхід до розкриття теми відповідає трендам сучасних 

гуманітарних наук – як у теоретичному, так і в практич-

ному аспектах. Адже лексикографування культури (див., 

зокрема, працю О. Іваніщевої [9]) – це один із таких тре-

ндів, що забезпечує увагу до мовної одиниці як до носія 

не тільки суто лінгвальної, а й культурно-історичної 

інформації. Концептуальна розробка лексикографічних 

методів збереження культурної пам‟яті мала б спиратися 

і на такий особливий тип мовних одиниць, як рекламні 

оголошення. 

 

Мал. 1. Профіль компанії «Heinrich Franck Söhne» –  

за рекламним оголошенням 1890 р. (Джерело: 

http://iflcoffee.blogspot.com/2015/02/franck-croatian-

coffee-giant) 

 

Мал. 2. Зразок угорської реклами «Franck»  

(Джерело: https://hu.museum-digital.org/index.php?t= 
objekt&oges=39906 –  

Угорський музей торгівлі та купецтва) 

Джерелами фактичного матеріалу послужили: 

1) українськомовна реклама замінників кави «Franck / 

Франкк», опублікована у львівських виданнях – газеті 

«Діло» (виходила у 1880–1939 рр.), у календарі-альма-

насі «Дніпро» (виходив у 1923–1939 рр.) та ін., у діаспо-

рній газеті «Свобода» (виходила з 1893 р. в Джерсі-Сіті, 

згодом – в інших містах США, з 1903 р. – у Нью-Йорку, 

а з 1911 р. – знову в Джерсі-Сіті); 2) ілюстрації реклами 

дібрані з таких новітніх джерел: https://artefakte. 

perladesa.de/artefakte_halle2.htm та https://www.veikkos-

archiv.com/index.php?title=Johann_Heinrich_Franck 

(Німеччина); http://iflcoffee.blogspot.com/2015/02/franck-

croatian-coffee-giant (Хорватія); http://jacekszlak.pl/zofia-

stryjenska-i-masowa-wyobraznia/ (Польща); https://hu. 
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museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=39906 (Уго-

рщина); https://www.franck.eu/sr-latn/istorija/ (Сербія). 

Виклад основного матеріалу. У рекламній стратегії 

фірми «Heinrich Franck Söhne» перших десятиліть ХХ ст. 

поєднувалося кілька асоціативних полів: 

1) візуальне – шрифтове маркування товару (могло 

бути варіативне, із застосуванням різних типів шрифтів) 

та зображення кавового млинка (нім. Kaffeemühle Franck) 

як охоронної марки (нім. Schutzmarke) (див. Мал. 3);  

 
Мал. 3. (Джерело: https://www.veikkos-

archiv.com/index.php?title=Johann_Heinrich_Franck; 

https://artefakte.perladesa.de/artefakte_halle2.htm) 

2) вербальне – для опису корисних споживчих якос-

тей замінників кави; логічний і послідовний виклад 

аргументів, що підтверджують доцільність придбання 

товару та переконують у перевагах при використанні 

саме цього, а не іншого кавового напою; 

3) архетипне – що апелює до традиційного родинного 

укладу та обов‟язків господині дому; до традиційних 

образів з народних казок; традицій народної культури; 

4) ідеологічне – пов‟язане з почуттями патріотизму, 

національною ідентичністю; 

5) особистісне – що резонує з бажанням людини бути 

індивідуальністю;  

6) магічне – для створення особливого ореолу товару 

як дивовижного, чудодійного, «понадземного», «зірко-

вого» (Мал. 4): 

Мал. 4. «Діло», 1928 (ч. 229) 

У рекламі, адресованій носіям німецької культури, 

така стратегія була зреалізована у випуску кількох серій 

марок, що в добу панування листів у конвертах, пошто-

вих листівок та колекціонування марок варто визнати за 

креативний і, напевно, дієвий рекламний хід.  

 
Мал. 5. Рекламні марки серії «Trachten» / 

«Традиційний одяг» 

Назви серій самі собою засвідчують спектр асоціацій, 

орієнтованих на різний вік, статус, соціальний стан, на 

різне світосприйняття потенційних клієнтів: «Trachten» 

(«Традиційний одяг») (Мал. 5); «Feigenkaffee» («Інжи-

рова кава»); «Märchen» («Казка»); «Zwerge» («Гноми»); 

«Monats» («Місяці»); «Schutzmarke» («Охоронна мар-

ка»); «Sternzeichen» («Знак зірки») – із зображенням 

сузір‟їв Лева, Оріона, Лебедя та ін.; «Wittelbacherserie» 

(«Віттельбахи») – з портретами представників однієї з 

найдавніших німецьких династій, що правила в Баварії в 

період між 1180 та 1918 рр.); «Deutschlands Helden» 

(«Герої Німеччини»), «Komponisten» («Композитори») 

– також з портретами; «Wappen» («Герби (міст і зе-

мель)» та ін. 

Для окремих серій були створені й рекламні гасла: 

«Das neuzeitliche Kaffeegetrank» / «Сучасний кавовий 

напій» (серія «Знак зірки»); «Aecht Franck mit der 

Kaffeemühle der feine Zusatz zu Jedem Kaffeegetrank» / 

«Aecht Franck з млинком для кави – Якнайкраще 

доповнення до кожного кавового напою» (серія «Мі-

сяці»). У серії «Казка» рекламне гасло містило сталі 

компоненти і варіативні – імена казкових героїв: «Ein 

Liebling der Kinderwelt: Der gestiefelte Kater // Frosch-

König // Rotkäppchen – Der Liebling der Hausfrau: Aecht 

Franck Kaffee-Zusatz» / «Улюбленець // Улюблениця ди-

тячого світу: Кіт у чоботях // Царівна-Жаба // Червона 

Шапочка – Улюблениця Господині дому: Aecht Franck – 

Замінник Кави» (зразки марок див. Додаток ілюстрацій 

у кінці статті). 

Надзвичайно цікавими були гасла, достосовані до 

сюжетних малюнків на марках тієї самої серії (Мал. 6): 

«Der ernste Mann hier, im Kontor, zieht Kornfranck allem 

Anderen vor» / «Серйозна людина тут, в офісі, віддає 

перевагу. 

   
Мал. 6. (Джерело: https://www.veikkos-

archiv.com/index.php?title=Johann_Heinrich_Franck) 
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Корнфранку перед усім»; «Verzeihung Fräulein 

Irmenfried, der Kornfranck ist frisch aufgebrüht» / «Проба-

чте, міс Ірменфрід, Kornfranck свіжозаварений»; «Wo 

sich Hände emsig regen, ist Kornfranck reiner Segen» / 

«Там, де руки зайняті, Корнфранк – це благо». 

Перші українські рекламні повідомлення про замін-

ник кави «Franck» вийшли друком ще в той період, коли 

частина західноукраїнських земель входила до складу 

Австро-Угорщини, а галицькі та буковинські газети 

практикували етимологічний правопис (т. зв. «максимо-

вичівку») (Мал. 7).  

 
Мал. 7. «Діло», 1881 (ч. 34) 

З погляду сучасного стану української літературної 

мови – правописно та стилістично внормованої – рекла-

мні оголошення, надруковані етимологічним правопи-

сом, мають не лише архаїчний, а макаронічно-чудерна-

цький вигляд. Проте в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. для консервативної частини галицько-буковинсь-

кої інтелігенції така правописна система символізувала 

зв‟язок з культурно-писемною традицією княжого Києва 

і Київської Руси. З іншого боку, представники москво-

фільської політичної течії розглядали етимологічний 

правопис як один з інструментів протидії українському 

національно-демократичному рухові та перешкоджали 

розвиткові української літературної мови на народно-

розмовній основі. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. цим правописом 

користувалися й видавці діаспорних українських газет. 

Втім, якщо тексти, надруковані етимологічним правопи-

сом, транслітерувати за сучасним правописом, то читан-

ня й розуміння не становитиме труднощів (за винятком, 

хіба, кількох слів і форм, типових для західноукраїнсь-

кого мововжитку):  

«!Для Гоподинь! // Єсли би „кава Franck” іменно / 

правдива / Генрика Франка синів / в Лінцу над Дунаєм 

/ не була така добра, то не мало би причини єї так много 

фабрикантів ненавидіти і наслідувати в етикеті, барві, 

друку і папері, а тим більше уживати того самого імени і 

марки охоронної. // Хочете отже, Всечесні господині, 

відріжнити ласкаво // Правдиву каву Франка /від фа-

льшованої, зволіть при купні точно зважати на знак кави 

правдивої, іменно на слідуючий підпис [Факсиміле під-

пису. Ludwigsburg] // Ті фабриканти, котрі фальшують 

ім‟я в половині абов цілості, мають намірення лише 

ошукувати Всч. господынь. // Просимо зважати точно на 

фірму і жадати завсігди тілько / Правдивої кави Фран-

ка з поіменною ознакою [Факсиміле підпису. 

Ludwigsburg], / котра до того під настоятельством Пана 

рабина Салямона Шпицера, / швагра Пана / надрабина 

Шрайбера в Кракові, зістала знаряджена и / для жидів / 

після їх релігії яко кошерна гварантована. // Можна 

дістати через всі значнійші торговлі en gross et detail» 

(«Діло», 1881).  

Панівна тема реклами: висока якість кави Франка, 

що викликає ненависть конкурентів і спричиняє вигото-

влення фальшованих продуктів. Панівне гасло: Прав-

дива кава Франка. Панівна настанова: зважати на фір-

му, особистий підпис виробника, щоб відрізнити 

справжній продукт від фальшованого. Реклама містить і 

такий важливий компонент, як кода – додаткова інфор-

мація про вживання продукту: дозволений і євреям, як 

це засвідчили реальні авторитетні особи – Пан рабин 

Салямон Шпицер, що доводиться шваґром Панові над-

рабинові Шрайберу в Кракові.  

Цікавою є і стилістика цього рекламного оголо-

шення: в ній поєдналися елементи кількох стильових 

регістрів: розмовно-побутового, проповідницько-наста-

новчого, офіційно-ділового (вживання формул шанобли-

вого етикету – Всечесні господині! – в чому можемо вба-

чати певний семантичний перегук з гаслом німецької 

реклами Der Liebling der Hausfrau: Aecht Franck Kaffee–

Zusatz), рекламного (вживання речень-кліше: Просимо 

зважати точно на фірму і жадати завсігди тілько / 

Правдивої кави Франка з поіменною ознакою; Можна 

дістати через всі значнійші торговлі; нетранслітерова-

ного словосполучення-кліше en gross et detail – «гуртом 

і вроздріб»).  

Засторога від придбання фальшованого товару зали-

шалася провідною темою у рекламуванні «Правдивої 

Франка домішки до кави» в газеті «Діло» періоду 1920–

1930-х рр. та реалізувалася через заголовки (Мал. 8, 

Мал. 9) й формули основного тексту реклами: «…Прав-

дива «Франка» в скриночках є якраз цею маркою, що 

через свою недосяжиму видайність всі загально її люб-

лять…» (Мал. 9); «Заготовлення кави з правдивою 

«Франка» цикорією є тому дешевше, бо вона є надзви-

чайно видатною!...» (Мал. 10);  
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Мал. 8. «Діло», 1925 (ч. 81) 

 
Мал. 9. «Діло», 1925 (ч. 291) 

 
Мал. 10. «Діло», 1925 (ч. 286) 

 

 
Мал. 11. «Діло», 1925 (ч. 251) 

Рекламний образ Господині дому, ласкавої Пані, ви-

ражений вербально, постає також у портретному вті-

ленні – усміхненому обличчі жінки в національному 

одязі (Мал. 12). 

 
Мал. 12. (Джерела: 

https://www.atticus.pl/?pag=poz&id=95804 /  

«Дніпро», 1935) 

«Правдива кавова домішка (примішка) Франка» 

фігурує як незмінний, опорний компонент у рекламі, що 

її подавала газета «Свобода»: «Ощадите грошѣ, будете 

спокȏйнû и полѣпшите смакъ кавы, єсли будете уживати 

/ Правдивои Кавовои / Примѣшки Франка…» (Мал. 

21); «…Передъ заваренємъ всипте / ПРАВДИВОИ 

ФРАНКА / славнои кавовои примѣшки…» (Мал. 22); 

«Щобысте були певнû що уживаєте найлѣпшу, берѣть / 

Правдиву Франка / кавову примѣшку. Полѣпшає вы-

глядъ и смакъ напитка…» (Мал. 23); «…прикметы най-

доросшихъ кавъ можна одержати навить зъ таншои кавы 

додаючи до тоѣ / ПРАВДИВУ КАВОВУ ДОМѢШКУ 

ФРАНКА…» (Мал. 24); «…Можете завсїгди мати добру 

каву і бути повними доброго єї запаху, єсли ужиєте / 

Правдив. франкової домішки…» (Мал. 25); «Щоб ося-

гнути правдивий смак кави, треба додати трохи цико-

рії до кавника, коли варите каву...» (Мал. 27). 

Попри це в оголошеннях середини 1930-х рр. більш 

концентровано виступають такі змістові компоненти, що 
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характеризують саму домішку (примішку, приправу) до 

кави та її позитивний вплив на здоров‟я: «Правдива 

Франкка» давно знана, випробувана, найліпша прип-

рава до кави. Вироблювана з шляхотного сирівця 

«Правдива Франкка» скріплює смак і аромат кави та 

надає її гарної краски. Містить в собі також богато 

корисних для здоровля складників. Є видатною і тому 

дешевою в ужитті. Не дозвольте впроваджувати Себе в 

блуд. «Правдива Франкка» ніколи нічого иншого не зас-

тупить. Знані її прикмети: /якість,/чистість,/видатність. 

Цей охоронний знак ніколи не заводить» («Дніпро», 

1935); «Смаку і аромату додасть Твоїй каві Правдива 

Франка приправа» (Мал. 13); «Кава для Твойого здоро-

вля» (Мал. 14); «Для одного: дешева, для другого: 

смачна, для третого: добра, для всіх: здорова!» (Мал. 
15); «Знаменита кава... скоро готова і дешева!» (Мал. 16). 

Рекламні тексти, вміщені у газеті «Свобода», привер-

тають увагу до запаху (ароми, аромату) – надзвичайного, 

незрівнянного; смаку – чудового, ніжнішого; в ряду 

означень з‟являється прикметник розкішна (кава): 

«…Запахъ взбуджуючій апетитъ и другû прикметы 

найдоросшихъ кавъ можна одержати навить зъ таншои 

кавы додаючи до тоѣ / ПРАВДИВУ КАВОВУ ДОМѢШ-

КУ ФРАНКА…» (Мал. 24); «Єсли хочете випити най-

лїпшу каву, уживайте Славної Франкової Домішки. 

Она додає каві лучшого запаху і смаку…» (С., 1908, ч. 4, 

с.8); «…Можете завсїгди мати добру каву і бути пов-

ними доброго єї запаху, єсли ужиєте / Правдив. франкової 

домішки…» (Мал. 25); «Чудовий Смак / Звичайна кава 

набуває, / … коли змішаєте її з / Franck`s Chicory…» 

(Мал. 26); «ЦИКОРІЯ ФРАНКА додає цього надзви-

чайного запаху, який знаходиться в каві, подаваній у 

найліпших готелях…» (Мал. 26); «…Додайте при запареню 

до кавника або перколятора ЦИКОРІЇ ФРАНКА. / ОТ-

РИМАЄТЕ КАВУ НЕЗРІВНАНОЇ ДОБРОТИ, СМАКУ 

Й АРОМИ…» (Мал. 28); «РОБІТЬ КРАЩУ КАВУ / 

ДОДАЙТЕ ложочку ЦИКОРІЇ ФРАНКА до кавника або 

перколятора для додання каві НІЖНІЩОГО СМАКУ 

Й НЕЗРІВНЯНОГО АРОМАТУ…» (Мал. 29). 

 
Мал. 13. «Діло», 1935 (ч. 102) 

 
Мал. 14. «Діло», 1937 (ч. 123) 

 
Мал. 15. «Діло», 1937 (ч. 229) 

 
Мал. 16. «Діло», 1938 (ч. 252) 

Наприкінці 1930-х рр. з‟являються серійні рекламні 

оголошення, що подають перелік позитивних якостей 

кави стисло, логічно, послідовно – з орієнтацією на 

раціональне, неемоційне сприйняття (Мал. 18): 

 

 

 

 

 

Мал. 18. «Діло», 1939 (чч. 103-131) 
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Посилення раціонального компонента спостерігаємо 

й у таких рекламних текстах, що апелюють до усвідом-

леної потреби дбати про своє здоров‟я без зайвих витрат 

часу; інноваційним компонентом реклами виступають 

іншостильові додатки – рецепти приготування кавових 

напоїв удома (Мал. 19): 

  
Мал. 19. «Дніпро», 1935 

 

Періодика української діаспори засвідчує надзви-

чайно цікаві й, безумовно, більш складні форми рек-

лами, орієнтованої водночас і на українську, й на англій-

ську мовну свідомість діаспорян-білінгвів. За структурою, 

формою і змістом тексти такого типу становили свого 

часу своєрідний культурний феномен [12, с.6], оскільки 

містили паралельні написання заголовків, рекламних 

гасел українською та англійською мовами.  

Подібні явища спостерігаємо й у рекламуванні кави 

«Франка». Заголовок-гасло «Makes Good Coffee Cheaper 

/ Makes Cheap Coffee Better» має буквальний відповідник 

у текстових частинах реклами: «Робить добру каву де-

шевшою, а дешеву каву ліпшою» (Мал. 20); «Робить 

тану каву ліпшою, а добру каву таншою» (Мал. 23). 

Типовими є паралельні заголовки двома мовами: 

«Here in America / Тутъ въ Америцѣ можете дȏс-

тати сю здорову / КАВОВУ ПРИМѢШКУ ФРАНКА» 

(Мал. 20); 

«Makes Good Coffee Cheaper / Makes Cheap Coffee 

Better / Ощадите грошѣ, будете спокȏйнû и полѣп-

шите смакъ кавы, єсли будете уживати / Правдивои 

Кавовои / Примѣшки Франка» (Мал. 21); «Makes Good 

Coffee Cheaper / Makes Cheap Coffee Better / Защадите 

гроші, будете вдоволені і каву будете мати богато 

лучшу / єсли ужиєте / Правдивої Франкової Домішки» 

(С., 1908, ч. 10, с.8); 

«Good Coffee Making / Варенє доброи кавы / По 

цѣлȏмъ свѣтѣ „варенє доброи кавы” значить акуратный 

выборъ доброи кавы, рȏвно змеленои а передъ заварае-

нємъ всипте / ПРАВДИВОИ ФРАНКА / славнои кавовои 

примѣшки» (Мал. 22); «Good Coffee Making / Робленє 

доброї кави / Зробити добру каву, значить вибрати від-

повідну каву, змолоти єю і додати / Правдивої франкової 

домішки» (С., 1908, ч. 12, с.8); 

«Fragrant Satisfying Coffee / Запахуча вдоволяюча 

кава / є выслѣдкомъ вȏдповѣдного єѣ приправленя. 

Щобысте були певнû що уживаєте найлѣпшу, берѣть / 

Правдиву Франка / кавову примѣшку» (Мал. 23); 

«Fragrant Satisfying Coffee / Смачну і пахучу каву / 

можна осягнути лише тогди, коли зробимо єї відповідно. 

Єсли хочете пити найлїпшу каву, уживайте / Славної 

Франкової Домішки» (С., 1908, ч. 9, с.8); 

«Coffee Quality / Якȏсть кавы. / Запахъ взбуджую-

чій апетитъ и другû прикметы найдоросшихъ кавъ мож-

на одержати навить зъ таншои кавы додаючи до тоѣ / 

ПРАВДИВУ КАВОВУ ДОМѢШКУ ФРАНКА» 

(Мал. 24);  

«At Every Meal / При кождім їдженю потребуєте 

доброї пахучої кави. Можете завсїгди мати добру каву і 

бути повними доброго єї запаху, єсли ужиєте / Правдив. 

франкової домішки» (Мал. 25). 

 
Мал. 20. «Свобода», 1905 (ч. 20) 
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Мал. 21. «Свобода», 1905 (ч. 29) 

 
Мал. 22. «Свобода», 1905 (ч. 32) 

 
Мал. 23. «Свобода», 1905 (ч. 36) 

 
Мал. 24. «Свобода», 1905 (ч. 40) 

 
Мал. 25. «Свобода», 1908 (ч. 8) 

У рекламі 1930-х рр. до традиційних змістових 

компонентів («правдива кава», «розкішна кава», 

«чудовий смак», «Цикорія поліпшує смак») додаються 

рекламні гасла – твердження, побудовані за принципом 

аналогії: «Чим Сіль є для поживи, тим Цикорія є для 

кави» (Мал. 26, Мал. 27); «Кава... без ЦИКОРІЇ є як 

пожива БЕЗ СОЛИ… МЛЯВА» (Мал. 27): 

 
Мал. 26. «Свобода», 1932 (ч. 53) 

 
Мал. 27. «Свобода», 1932 (ч. 89) 
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Мал. 28. «Свобода», 1939 (ч. 45) 

 
Мал. 29. «Свобода», 1939 (ч. 81) 

Характерною ознакою української діаспорної реклами є 
ностальгійний наратив, актуалізація зв‟язку з рідною 
землею – Старим Краєм, звідки емігранти змушені були 
виїхати, проте зберегли про нього емоційні спогади: 
«кава є лѣпша и смачнѣйша в старомъ краю…» 
(Мал. 20); «Цикорію Франка вже давно уживають 
найлѣпшû кухарѣ въ Старомъ Краю…» (Мал. 21); 
«…Додайте / ЦИКОРІЮ ФРАНКА / до горщика або 
машинки коли Ви заварюєте каву. / Це пригадає вам 
«старокраєвий» запах і збільшить поживність кави…» 
(Мал. 30); «ЩОБ МАТИ КРАЩУ КАВУ / з особливим 
старокрайовим присмаком / додайте повну чайну ло-
жечку / ЦИКОРІЇ ФРАНКА…» (Мал. 31); «…Додана до 
горщика чи машинки під час приготовлювання кави, 
приносить «старокраєву» запашність...» (Мал. 32). 

У рекламних оголошеннях 1950-х рр. починають пе-
реважати змістові компоненти, що виражають прагмати-
чну мотивацію: «більше філіжанок з кожного фунта 
кави!» (Мал. 30); «щоб помогти травити тяжку їжу» 
(Мал. 32); 

 
Мал. 30. «Свобода», 1953 (ч. 75) 

 
Мал. 31. «Свобода», 1953 (ч. 84) 

 
Мал. 32. «Свобода», 1953 (ч. 94) 

Переважна більшість рекламних оголошень в укра-

їнських періодичних виданнях кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. були інформаційно насичені, безпретензійні, 

авторство цих текстів залишилося безіменним. Безіменні 

автори, як то кажуть, «не грішили креативністю». Та все 

ж при цій нагоді варто згадати, що в певний період свого 

життя до створення реклами замінників кави «Franck» 

долучилася надзвичайно самобутня художниця-дизайнерка 

Зофія Стриєнська з Любанських (Zofia Stryjeńska), яку 

називають княгинею польського малярства міжвоєнного 

двадцятиліття. Її графічні роботи в рекламі фахівці 

оцінюють не надто високо, вважаючи їх вимушеним 

заробітчанством, та все ж провідні ідеї цих непоказних 

текстів заслуговують на увагу, адже вони засвідчують 

семантичну специфіку польськомовної реклами зага-

льнознаного продукту. Рекламна пропозиція ґрунтується 

на образах традиційної культури: змістовим стрижнем 

однієї серії є нерозривний зв‟язок поколінь та успад-

кування традицій споживання «кави Franka», що фор-

мулюється у заголовках: «Nashe prababki…»; «Z matki 

na córke…»; «Stare książki kucharskie…»; «Odziedziczone 

w spadkи» (Мал. 33).  

 
Зофія Стриєнська 

(11 травня 1891, Краків – 28 лютого 1976, Женева) 
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Мал. 33. (Джерело: http://jacekszlak.pl/zofia-stryjenska-

i-masowa-wyobraznia/) 

 
Мал. 34. Картинка «Zaloty» / «Залицяння» 

(Джерело: http://jacekszlak.pl/zofia-stryjenska-i-

masowa-wyobraznia/) 

Інша серія оголошень має заголовками рядки з попу-

лярних народних пісень: «Ja ci buzi dam, ty mnie buzi 

dasz…» (Мал. 34); «W poniedziałek rano kosie ojciec 

siano…»; «W góry, w gory, miły bracie…»; «Wlazł kotek 

na płotek i mruga…»; «Pije Kuba do Jakuba, Jakub do 

Michała…»; «Plon niesiemy, plon w gospodarza dom…» 

(Мал. 35), сюжетні малюнки селянського побуту й кале-

ндарної обрядовості – Обжинків (Мал. 35). 

У кожному тексті повторюється одне з двох реклам-

них гасел: Niech więc do naszych powszednich przyjem-

ności należy kawa; Dlatego niech do radości powszedniego 

dnia należy kawa, – а також уживаються перифрази кави 

чи філіжанки кави – як радості буденного дня: ułamek 

radości, drobna przyjemność zwykłego dnia roboczego. 

 
Мал. 35. Картинка «Dożnkiy» / «Обжинки» 

(Джерело: http://jacekszlak.pl/zofia-stryjenska-i-

masowa-wyobraznia/) 

Висновки. Розгляд рекламних текстів, що вже в кінці 
ХІХ – першій половині ХХ ст. були створені як найпе-
реконливіший спосіб інформувати потенційних спожи-
вачів [1, с.10] про новий продукт – цикорієвий замінник 
кави «Franck» (в тогочасних українських рекламних ого-
лошеннях – домішка, примішка, кавова мішанка, місто-
кава; у польських – namiastka kawy; в німецьких – Kaf-
fee-Zusatz), доводить, що за своїм змістом, структурою, 
рекламними наративами та асоціативними полями вони 
цілком відповідають класичному визначенню реклам-
ного тексту – «знакового феномена, що складається як з 
вербальних, так і з невербальних знаків у письмовій або 
усній формі, продукується в межах масової реклами та 
відображає інтенцію продуцента вплинути на реципієнта 
таким чином, щоб той придбав товар або скористався 
послугою» [4, с.63]. 

У структурі цих текстів нескладно побачити всі ті 
необхідні частини, які корелюють із завданнями рекла-
модавця і були теоретично обґрунтовані значно пізніше 
у працях Девіда Огілві: вступна частина – щоб привер-
нути увагу читача, заохотити його до подальшого чита-
ння; опис і пояснення – для того, щоб утримати увагу 
читача і сформувати в його свідомості образ товару; ар-
гументація – яка спонукає до думки, що товар відповідає 
потребам читача, та бажання його придбати; переко-
нання – що товар і справді відповідає потребам адресата 
реклами; спонукання – для розкриття додаткових моти-
вів придбання товару; кульмінація – щоб полегшити 
читачеві умови придбання товару й заохотити до негай-
них дій [3].  

У досліджуваній рекламі «кави Frank» наявна й спе-
цифічно рекламна фразеологія: гасла (у заголовках та 
підзаголовках), афоризми, образні звороти, коди, речен-
ня-кліше та словосполучення-кліше; прецедентні образи 
й тексти. Для української реклами характерні такі 
ознаки: 1) застосування різних мовних кодів і правопис-
них систем, 2) стильова виразність у формулюванні рек-
ламних гасел та кліше; 3) цілковита композиційна відпо-
відність типовим рисам сучасної реклами як окремого 
функціонального стилю писемної мови. 

Розглянутих фактів та аргументів цілком достатньо 
для того, щоб визначитися зі стилістичною природою 
таких текстів, відмовитися від тверджень про дискусій-
ність цього питання та зниженого трактування реклами 
як підстилю інформаційного стилю [6. с.10] і нарешті 
беззастережно визнати, що в кінці ХІХ – першій поло-
вині ХХ ст. реклама розвинулася до рівня самостійного 
писемного стилю української літературної мови. 
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LINGUOCULTURAL ASPECTS IN THE ADVERTISING OF COFFEE SUBSTITUTES «FRANCK» (BASED 
ON ADVERTISEMENT OF UKRAINIAN PERIODICALS’ MATERIALS DATED OF THE EARLY XX CENTURY) 

Almost 200 years have passed since the German company «Heinrich Franck Sohne» G.m.b.H. was registered in 1828 and 
started the production of chicory substitute coffee. During the period 1879 and 1918, «Heinrich Franck Sohne» company 
actively developed its enterprise chain all over Europe and the United States. Coffee substitutes advertisement was published 
not only by German publications, but also by Austrian, Hungarian, Czech, Slovak, Romanian, Croatian, Polish, and Ukrainian 
publication establishments. In different countries, advertisement of the same product differed not only in the language of 
writing the text, but also in graphic design and advertising narratives. 

Ukrainian-language advertising of coffee substitutes «Franck» has been known since the end of the ХІХ
th
 century 

(according to the publications of the Lviv editions «Dilo», «Dnipro», etc., the diaspora newspaper «Svoboda», etc.). The main 
features of these texts are the following: 1) a combination of different language codes; 2) stylistic expressiveness in the 
formulation of advertising slogans and clichés; 3) complete compositional correspondence to the typical features of modern 
advertising as a separate functional style of written language, etc. 

Key words: Ukrainian advertisement of the early XX century, coffee substitues advertisement of «Franck», advertisement of 
the «Heinrich Franck Sohne» trademark, multicoding of advertising text, Ukrainian advertising style, the newspaper «Dilo», 
the newspaper «Svoboda», Polish artist Zofiya Stryenska. 
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Зразки рекламних марок 
(за матеріалами сайту www.veikkos-archiv.com) 
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Постановка проблеми. Формування цілісної кон-

цепції розвитку машинобудування в історичній ретро-

спективі, як фундаментальних складових української 

освіти і науки, забезпечується вивченням науково-освіт-

ньої спадщини провідних учених. Фундатором багатьох 

теоретичних і практичних напрямків українського ма-

шинобудування і матеріалознавства першої половини – 

середини ХХ ст. професор, доктор технічних наук 

В.О. Добровольський (188–1963). В.О. Добровольський 

є автором 160 оригінальних наукових праць з проблем 

машинобудування і матеріалознавства, серед яких моно-

графії: «Голчасті підшипники» [1], «Ремінні передачі» 

[2], «Багатоківшеві екскаватори» [3], загальновідомий 

підручник «Деталі машин» [4]. Специфіка наукових здо-

бутків ученого визначається міждисциплінарним харак-

тером, масштабністю і глибиною постановки та вирі-

шення проблем, що були реалізовані на практиці. 

Незважаючи на наявність певного наукового інтересу, 

творчий доробок ученого за виключенням окремих 

праць представлений вкрай обмежено та залишається 

невідомим для наукового середовища і сьогодні. 

Метою статті є висвітлення результатів наукової ді-

яльності В.О. Добровольського в період 1945–1963 рр. 

та аналіз його творчості в контексті розвитку українсь-

кого машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Віктор 

Опанасович Добровольський народився 2 лютого 1884 р. 

в м. Тростянець Харківської губернії (нині Сумська 

обл.). У 1908 р. закінчив механіко-технологічний факу-

льтет Харківського технологічного інституту, після чого 

тривалий час займався практичною діяльністю на заліз-

ниці та виробництві [5, арк.3]. У 1918 р. взяв участь в 

організації Одеського політехнічного інституту (ОПІ) та 

Вечірнього робітничого технікуму, в якому працював 

завідуючим, а з 1920 р. управляючим і директором [5, 

арк.6]. У 1935 р. дослідник був затверджений професо-

ром ОПІ, а в 1936 р. без захисту дисертації став докто-

ром технічних наук. На протязі усієї роботи у вищій 

школі В.О. Добровольський керував кафедрою «Деталі 

машин» ОПІ, завідував створенням вечірньої освіти на 

півдні України. Перебуваючи на посаді директора ОПІ 

(1946–1957рр.) організував відновлення інституту та 

сприяв його перетворенню на провідний науковий і 

освітній центр півдня України [6, с.19]. 

Розпочав наукову діяльність Віктор Опанасович у 

1911 р. з публікацій на сторінках журналу «Південноро-

сійського товариства технологів» [7, с.21]. На протязі 

20–30-х рр. ХХ ст. ученим були організовані фундамен-

тальні наукові дослідження в області механічних пере-

дач, підшипників, парових установок, землечерпальних 

машин, норм розрахунку деталей машин, що отримали 

логічне завершення у вигляді 7 монографій та численних 

наукових статей. З закінченням радянсько-німецької 

війни розпочався останній період наукової діяльності 

В.О. Добровольського, що охоплює період з 1945 по 

1963 рр. У порівнянні з попередніми етапами наукових 

пошуків, зазнала структурних змін тематика наукових 

робіт ученого. Стрімкий розвиток машинобудування 

змусив науковця відступити від вивчення окремих ма-

шин та їх деталей, і зосередитися на загальних пробле-

мах машинобудування і конструювання. Важливими 

причинами, що вплинули на характер творчої діяльності 

В.О. Добровольського і призвели до скорочення загаль-

ної кількості наукових публікацій стали поважний вік 

дослідника, адміністративна робота на посаді директора 

ОПІ (1945–1957 рр.) [5, арк.4], продуктивна педагогічна 

діяльність. 

Науковий доробок дослідника на визначеному етапі 

творчості поділяється на два основні напрямки: загальні 

проблеми конструювання машин і деталей машин у ма-

шинобудуванні та проблеми розвитку промисловості і 

науки.  

Питання конструювання у процесі побудови деталей 

і машин цікавили вченого протягом усієї наукової 

кар‟єри. У період 1925–1941 рр. В.О. Добровольський 

приділив значну частину власних робіт проблемам норм 

У статті розглянуто творчу діяльність і здобутки видатного українського вченого, доктора 

технічних наук, професора Віктора Опанасовича Добровольського у період 1945–1963 рр. Встановлено 

основні напрямки та пріоритети у дослідженнях науковця цього періоду: розробка загальних проблем 

конструювання машин та висвітлення актуальних проблем промисловості і науки. Доведено, що 

В.О. Добровольський є автором ґрунтовних теоретико-методологічних напрацювань у галузі 

конструювання машин. Відзначено вагому роль наукового доробку професора для розвитку загального 

машинобудування та вищої технічної освіти в Україні. 

Ключові слова: Одеський політехнічний інститут, професор, деталі машин, В.О. Добровольський, 

загальне машинобудування, конструювання. 
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і розрахунку в процесі конструювання окремих деталей. 

Науковець неодноразово звертався до питань конструю-

вання, методів пов‟язаних з цим процесом та потреб, що 

визначали особливості конструювання деталей у статях і 

монографіях присвячених передачам, підшипникам, па-

ровим машинам та іншим механізмам. Дослідник зазна-

чав, що проектування деталей машин потребувало 

знання основних критеріїв цього процесу: визначення 

допустимих напружень та запасів міцності в машинобу-

дуванні [8, с.15]. Проблемам вибору запасу міцності та 

допустимих напружень учений приділяв увагу у кож-

ному із видань власних підручників: «Деталі машин» та 

«Розрахунки деталей машин», визначаючи ці критерії, як 

основу процесу конструювання [9, с.5]. 

Для раціоналізації визначення запасу міцності і на-

пружень, Віктор Опанасович підготував роботу: «Вибір 

запасу міцності і допустимих напружень в машинобуду-

ванні» (1941 р.) [10]. Актуальність розглянутої ученим 

проблеми пов‟язана з підвищенням значення цих розра-

хунків у конструюванні, через диференціацією вимог до 

норм міцності в різних сферах машинобудування. За 

відсутності жорстких вимог до максимальної маси, по-

милки при розрахунках у конструюванні компенсува-

лись за рахунок великих запасів міцності, але з появою 

деталей і конструкцій з новими вимогами, постала про-

блема точного розрахунку допустимого напруження і 

запасу міцності [11, с.14].  

Науковець у власних дослідженнях встановив, що 

при визначенні допустимого напруження і запасу міцно-

сті необхідно застосовувати ряд постійних показників 

(характер деформацій, механічні властивості матеріалів, 

навантаження що руйнують конструкцію) та умовних 

факторів (технологію виготовлення, монтажу, умови 

експлуатації), що призводило до неточності кінцевих 

результатів [9, с.5]. Для визначення допустимого потрі-

бно підбирати і розраховувати допустимі напруження 

відповідно до режиму роботи машини, і у жодній точці 

конструкції воно не повинно перевищувати допустиме 

напруження відповідного матеріалу. Учений описав два 

методи визначення допустимих напружень: табличний 

(при використанні уже розрахованих запасів міцності і 

напруження) і диференціальний (для кожного випадку 

окремі розрахунки з урахуванням усіх особливостей) з 

варіантами їх використання [12, с.14].  

В.О. Добровольський визначив помилковість існую-

чого підходу, коли межею допустимого напруження усіх 

типів матеріалів була величина тимчасового опору і 

підібрав основні критерії вибору допустимих напружень 

при заданому запасу міцності, відповідно до поділу ма-

теріалів на крихкі та пластичні [10, с.5]. При статичному 

напруженні пластичних матеріалів – межа текучості, при 

перемінному – межа витривалості і текучості, для крих-

ких матеріалів – межа міцності при тимчасовому опорі 

на розрив, стиснення і вигин [12, с.13]. Доповнює цін-

ність книги велика кількість розрахунків, норм для ви-

бору запасу міцності і допустимих напружень, спеціаль-

них нормам для різних деталей і матеріалів, покликаних 

надати інженерам-конструкторам фундамент для прове-

дення точних обчислень.  

Дослідження проблем конструювання і проектування 

Віктор Опанасович продовжив у праці: «Основні прин-

ципи конструювання сучасних машин» (1956 р.) [13]. 

У порівнянні з попередніми роботами, науковець зосере-

див увагу не на практичних розрахунках і нормах конс-

труювання, а на теоретичному узагальненні основ цього 

процесу, для формування у конструкторів науково виві-

реного підходу до проектування [13, с.1]. Спираючись 

на багаторічний досвід роботи, В.О. Добровольського 

підготував рекомендації для інженерів і охарактеризував 

дев‟ять принципів конструювання, які залишились акту-

альними і до сьогодні: підвищення продуктивності і 

покращення умов праці, надійність, естетичність зовні-

шнього вигляду, мінімальна вага, способи передачі 

енергії, місцева якість, вузлова компоновка, стандарти-

зація і уніфікація, технологічність [13, с.109]. Учений 

відзначив динамічність принципів конструювання і їх 

постійний зв‟язок з потребами суспільства.  

Ключове місце у конструюванні дослідник відводив 

розвитку електронних приладів для процесу автоматиза-

ції машин і промисловості, засвоєнні конструкторами 

загальної теорії автоматизованого регулювання [13, с.16] 

та економічній ефективності, для визначення якої вико-

нав підрахунки причин зупинок автоматизованих ліній 

виробництва і витрат пов‟язаних з ними. Науковець вка-

зав на необхідності стандартизації деталей в умовах вуз-

лового компонування машин (переваги цього процесу 

професор підкреслював у роботах про голчасті підшип-

ники ще в 30-і рр. ХХ ст.), як важливому елементу під-

вищення економічних показників [13, с.99]. Розгляну-

вши довговічність і надійність, як основні складові 

експлуатації машин, учений наголосив на вдосконаленні 

слабких елементів конструкцій, як найбільш раціональ-

ному та економічному методу їх покращення [13, с.22]. 

У 1957 р. в співавторстві з власним учнем, 

Л.Б. Ерліхом, Віктор Опанасович підготував публікацію: 

«Значення вагового показника при розробці конструкцій 

машин». Проаналізувавши значення ваги, як важливого 

елементу вартості машини, автори визначили основні 

шляхи її зменшення, взаємозв‟язок питомої ваги з розмі-

рами та вдосконаленням конструкції. Наступного року, у 

статті: «Тривалість роботи деталей машин», науковці 

розглянули значення довговічності, як ключового якіс-

ного показника роботи деталей та способи її підвищен-

ня [7, с.31]. 

Дослідження В.О. Добровольським практичних і тео-

ретичних проблем конструювання у машинобудуванні 

стали логічним продовженням його попередніх наукових 

напрацювань. Учений здійснив системний крок від роз-

робки окремих проблем деталей і машин, до осмислення 

ключових завдань і тенденцій машинобудування в ці-

лому. Його праці присвячені визначенню допустимого 

напруження та висвітленню основних принципів конс-

труювання стали вагомим етапом в інтенсифікації прак-

тичної і теоретичної сторони вітчизняного загального 

машинобудування.  

Інший вектор творчих пошуків Віктора Опанасовича 

в період 1945–1963 рр. включав різноманітні наукові 

публікації, що охоплювали практичні, теоретичні й ме-

тодологічні проблеми машинобудування. Серед цього 

напрямку провідне місце належить проблемам педаго-

гіки та методології викладання дисципліни «Деталі ма-

шин» у вищій школі.  
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У публікації «Переглянути порядок контролю захи-

щених дисертацій» (1947 р.) В.О. Добровольський надав 

рекомендації щодо покращення контролю захищених 

дисертацій, ідентифікації запозичень результатів чужої 

інтелектуальної діяльності [14]. Наприкінці 40-х рр. уче-

ний долучився до дискусії, що велась у наукових колах 

щодо методики курсу «Деталі машин», опублікувавши 

статтю: «З приводу методики викладання курсу «Деталі 

машин» [15]. Він виділив ключове організаційне упу-

щення у побудові і розумінні цієї комплексної машино-

будівної дисципліни, коли її вивчення проходило пара-

лельно з курсами матеріалознавства, опору матеріалів, 

теорії механізмів і машин, а не після. Праця дослідника 

порушувала проблему формування помилкового конце-

птуального розуміння процесу розрахунку деталей, як 

задачі на постановку цифр до формул та необхідності її 

усунення у процесі навчання за допомогою наведення 

конкретних прикладів прикладного розрахунку, що не 

відповідають теоретичним результатам [15, с.20].  

Для вирішення актуальних проблем викладання дис-

циплін: «Технології механізмів і машин», «Деталей ма-

шин», «Підйомно-транспортних машин» у 1948 р. в 

Одесі було утворено постійну методологічну секцію 

викладачів вищих технічних закладів міста, яку очолив 

Віктор Опанасович. Підсумки роботи цього об‟єднання 

були представлені вченим у публікації: «Досвід міжву-

зівської методичної роботи» (1949 р.) [16, с.25], за ре-

зультатами якої, В.О. Добровольський узагальнив ме-

тоди лабораторної роботи студентів, підготувавши 

типовий проект кабінету лабораторії «Деталі машин» і 

рекомендував до ознайомлення та використання викла-

дачам новий вид самостійної роботи студентів на прак-

тичних заняттях, впроваджений в ОПІ [16, с.26]. Науко-

вець обґрунтував необхідність оновлення розділів 

зубчастих і черв‟ячних передач курсу «Деталей машин», 

у зв‟язку з їх поширенням у машинобудуванні, різнома-

нітністю і складністю методів розрахунку [16, с.26].  

Вирішенням методологічної проблеми викладання 

матеріалів з питань зубчастих і черв‟ячних передач стала 

колективна праця В.О. Добровольського з професором 

К.І. Заблонським: «Методика викладу розділів “Зу-

бчасті і черв‟ячні передачі” в курсі “Деталі машин”» 

(1950 р.) [17]. Проаналізувавши викладання та програму 

цих розділів за 1949 р. автори відмітили абстрактність їх 

форми і побудови, що виникла через різноманітність 

методів розрахунку, відсутність точного пояснення фі-

зичної сторони явищ у передачах, недостатній зв‟язок 

розрахункової частини з методами виготовлення, точні-

стю і матеріалами [17, с.4]. Запропоноване дослідниками 

вирішення проблеми базувалось на узагальненні й вико-

ристанні стандартизованих методів розрахунку, виклю-

ченні з курсу геометрії і кінематики зачеплення, що ви-

вчались дисципліною «Теорія механізмів і машин», 

поясненні особливостей у роботі передач, характеру 

пошкодження зубців та об‟єднанні зубчастих і черв‟я-

чних передач в один розділ для повноцінного розуміння 

особливостей цих механізмів [17, с.7].  

У власних наукових пошуках В.О. Добровольський 

звернувся до питання переосмислення та модернізації 

теоретичних основ машинобудування, представлених 

трактуванням і розумінням терміну «машина» у радян-

ській історіографії, опублікувавши статтю «Розвиток 

поняття “Машина” та необхідність його уточнення» 

(1955 р.) [18]. Межі цього поняття для радянської науки 

обмежувалися ідеологічним визначенням К. Маркса: 

«Машина – це такий механізм, що діставши відповідний 

рух, виконує своїми знаряддями, ті самі операції, що їх 

виконували робітники такими ж знаряддями», його ро-

зумінням будови (двигун, передача, знаряддя) і періоди-

зацією розвитку машин [18, с.147]. Суть цього визна-

чення та описана будова машини, на середину ХХ ст. не 

відповідали сучасному розвитку машинобудування і не 

охоплювали різноманітні типи нових машин.  

Не виходячи за межі ідеологічних обмежень, учений 

здійснив спробу модернізувати та оновити поняття «ма-

шина» і його складові. Проаналізувавши історичний 

шлях визначення, починаючи з античності і до початку 

ХХ ст., він представив його оновлений зміст: «Машин – 

це знаряддя, що обслуговується людиною, у якому доці-

льні по формі та розмірам частини виготовлені із матері-

алів здатних витримувати високі напруження, викону-

ють за допомогою постійного надходження енергії, 

корисні рухи і дії потрібні людині для технічних і техно-

логічних цілей» [18, с.148]. Науковець розширив скла-

дові будови сучасних частин машин, вказав на помилко-

вість існуючого поділу машин на прості і складні, 

визначивши, що прості машини слід розуміти, як деталі. 

Відповідно до модернізованого визначення Віктор Опа-

насович представив ряд оновлених способів вивчення 

машин за допомогою статики і кінематики [18, с.149]. 

Дослідивши основні зразки і властивості матеріалів 

тормозних та фрикційних механізмів для поглинання 

кінетичної енергії (азбест, сталь, бронза, металокера-

міка), В.О. Добровольський у співпраці з своїми коле-

гами, видав публікацію: «Фрикційні властивості металі-

зованого шару» (1956 р.) [19]. Проведені в лабораторії 

тертя ОПІ експерименти продемонстрували, що на від-

міну від існуючих матеріалів, металізоване покриття, 

дешеве і просте у виготовленні, за фізико-механічними 

властивостями подібне до металокераміки. За результа-

тами випробувань, науковці обґрунтували можливість 

використання металізованого покриття у якості альтер-

нативи існуючим матеріалам тормозних і зчіпних меха-

нізмів [19, с.353].  

Висновки. Наукова діяльність Віктора Опанасовича 

в період 1945–1963 рр. демонструє різноманітність нау-

кових пошуків та професійне зростання його, як учено-

го, що здійснив крок від розробки локальних проблем 

машинобудування до осмислення глобальних тенденцій 

машинознавства. Відступивши від дослідження окремих 

машин та їх деталей, науковець звернувся до вивчення 

загальних основ машинобудування та конструювання, як 

концептуальної основи розвитку науки. Використову-

ючи величезний досвід практичної та наукової роботи, 

дослідник разом з власними колегами і учнями продов-

жив організовувати перспективні дослідження проблем 

машинобудування, розробляти методологію викладання 

ключових технічних дисциплін. Виступаючи, як інженер 

та вчений-практик В.О. Добровольський зробив вагомий 

внесок у розвиток різних областей загального машино-

будування та вищої технічної освіти України. Роботи 

вченого сприяли якісному зростанню українського ма-
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шинобудування, що актуалізує проведення нових систе-

мних досліджень творчої спадщини Віктора Опанасо-

вича для відтворення цілісної історії становлення і 

розвитку української науки.  
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SCIENTIFIC WORK OF PROFESSOR V.O. DOBROVOLSKY IN THE PERIOD 1945–1963 

The article considers the creative activity and achievements of the outstanding Ukrainian scientist, doctor of technical 
sciences, Professor Viktor Opanasovych Dobrovolsky in the period 1945–1963. The main directions and priorities in the 
researches of the scientist of this period were established: development of the common problems of designing of cars and 
coverage of actual problems of the industry and science. It was proved that VA Dobrovolsky was the author of fundamental 
theoretical and methodological developments in the field of machine design. It was noted a considerable role scientific 
achievements of Professor for general engineering and higher technical education in Ukraine. 

Key words: Odessa Polytechnic Institute, professor, machine parts, V.O. Dobrovolsky, general mechanical engineering, 
construction.  



   
194 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

УДК 930.85(477)Стус 

Богатчук С.С., 

к.і.н., доцент кафедри історії України та філософії  

Вінницького національного аграрного університету, ORCID: 0000–0003–0684–6106, svetabogatchuk@uktr.net 

Україна, м. Вінниця 

СПОГАДИ ОДНОДУМЦІВ ПРО В. СТУСА  

ЯК ПОЕТА ТА ГРОМАДЯНИНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
То не провина – мати гріх, 
Ще успадкований од мавпи. 
Гріх – не боротися за себе 
і не випростувать себе. 

В. Стус 
Постановка проблеми. Друга половина 50-х років 

ХХ ст. пов‟язана з відносним послабленням тоталітарної 
системи в Радянському Союзі, відповідно, в Україні. 
Тому послідуючі кроки влади на подальшу русифікацію 
українського населення обурили представників україн-
ської інтелігенції. Молода творча інтелігенція згуртува-
лася в боротьбі за національне визволення. Вперше під-
німається це питання в праці І. Дзюби «Інтернаціо-
налізація чи русифікація», яка об‟єднала українську 
інтелігенцію. 

Ще зі студентських років він відчув ту силу проти-
стояння проти русифікації на території Радянської 
України. Творчість Василя Стуса – це частина історії 
українського народу. 

Мета статті. Висвітлення образу Василя Стуса через 
спогади його однодумців-сучасників, які добре знали 
українського поета, громадянина, борця за незалежність 
української мови й культури у створенні незалежної 
української держави.  

Історіографія проблеми Вивчати життєвий та твор-
чий шлях поета, громадянина В. Стуса можна завдячу-
ючи спогадам його друзів, однодумців в боротьби за 
кращу долю українського народу.  

Найкраще розкриває риси характеру Василя Стуса 
єврейський письменник-дисидент М.М. Хейфец під час 
його перебування у мордовських таборах [1]. 

Проаналізувати життєвий шлях та боротьбу за націо-
нально-культурне відродження українського народу Ва-
силя Стуса можна завдяки мемуарній літературі політ-
в‟язня В. Овсієнка [2], в яких він розкриває характер 
поета, його принципову позицію. 

Важливим джерелом вивчення шістдесятництва та 
правозахисного руху в Україні є праця Г. Касьянова 
«Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х 
років» (1995 року видання), в якій аналізується проти-
стояння української інтелігенції тоталітарній системі, 
спроби національно-культурного відродження 60-х років 
і його придушення, формування опозиції режиму, полі-

тичні течії в дисидентському русі, репресії проти інако-
думців [3]. 

Варто відзначити публікацію авторського колективу 
Донецького університету імені В. Стуса «Відлуння і на-
ближення: науково-популярний нарис» [4], в якому ха-
рактеризується і поет, і науковець, і громадянин, просто 
виняткова людина – Василь Стус. 

Доволі цікавими є спогади Михайлини Коцюбинсь-
кої (лiтературознавця) – упорядника першої виданої в 
Україні збірки поезії Василя Стуса «Дорога болю» та 
шести томів у дев‟яти книжках його творчої спадщини 
[5]. Після смерті Василя Стуса разом із його сином Дми-
тром взялася за доробок поета. 

Книжка Дмитра Стуса «Василь Стус. Життя як твор-
чість» є однією з найцікавіших робіт, присвячених біог-
рафії цієї великої людини, де життя Василя Стуса пока-
зано очима сина-свідка [6]. 

Не менш важливими є спогади й правозахисниці Ок-
сани Мешко, яка пліч-о-пліч зі Стусом відновлювала 
діяльність Української Гельсінської Групи після числен-
них арештів її засновників [7]. 

Також великий внесок у створенні образа українсь-
кого поета і громадянина здійснили публікації про дія-
льність Української Гельсінської групи, у наукових до-
робках яких надається характеристика Українській 
Гельсінській Групі в 70–80-х рр. ХХ ст. та її основним 
учасникам [8, 9]. 

Виклад основного матеріалу. Представники молоді 
60-х років ХХ ст. або, як їх назвали шістдесятниками, не 
думали про кар‟єру та нормальні умови існування. Вони 
не підтримували повну русифікацію населення і намага-
лися вирватися з цього заідеологізованого суспільства. 

Українське шістдесятництво виділялося виразною 
національною домінантою, як зазначає українська пра-
возахисниця Михайлина Коцюбинська [5]. 

Василь Стус, навчаючись у Сталінському (Донець-
кому) державному педагогічному інституті за спеціаль-
ністю «Українська мова та література», цікавився не 
лише українською і світовою літературою, а й філосо-
фією, історією розвитку цивілізацій. Він багато працю-
вав в бібліотеці, опановуючи класику світової літера-
тури. Ним пишалися викладачі, а друзі-однокурсники 
характеризували як людину завзяту до студентської 

Стаття присвячена Василю Стусу – українському письменнику та правозахиснику 60-х – 80-х рр. 

ХХ ст. Відзначено, що Василь Стус представляє український культурний рух шістдесятників. Визначено, 

що В. Стус був репресований владою за свої погляди про збереження й розвиток української мови й 

культури. Його двічі засудили на тривалий термін з перебуванням в таборах та засланні. Його поезія й 

проза були заборонені владними структурами, та друзі-однодумці зуміли зберегти його творчість та 

пам‟ять про нього. За спогадами однодумців-сучасників можемо відтворити образ борця Стуса за 

національно-культурне відродження України. 

Ключові слова: культурний рух, національне відродження, дисидентство, правозахисний рух, табори 
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праці, національно сформовану, вольову [4, с.26-28]. 
В одному зі спогадів про Василя відзначається, що 

він одразу привертав увагу присутніх виразним блідну-
ватим обличчям, короткою чорною зачіскою, найбільше 
вражали темно-карі очі, тонкі губи та різко випнуте впе-
ред підборіддя. А свої незвичні, складні для сприймання 
на слух вірші, читав лавинним голосом, як заклинан-
ня [4, с.54]. 

Працюючи вчителем української мови, Василь Стус 
обурювався реформою, що була направлена на русифі-
кацію української школи та й України. Він написав лис-
та Андрієві Малишко, в якому був незадоволений, що 
українська інтелігенція мовчки спостерігає, як русифіка-
ція поширюється Україною, і діти перестануть говорити 
мовою своїх батьків. Як можна з усім цим мирити-
ся? [10, с.6]. 

У жовтні 1963 року Стус переїздить до Києва та 
вступає в аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Шев-
ченка АН УРСР, де знайомиться з Іваном Світличним, 
завдяки якому потрапляє у коло шістдесятників, ідеї 
яких дуже близькі йому. 

У 1964 році Стус подає до видавництва «Молодь» 
поетичну збірку «Круговерть». Водночас, затверджу-
ється тема його дисертації, над роботою якої він дуже 
багато працює, а також над ліричними та прозовими 
творами, перекладами, сценаріями [4, с.64]. 

28 липня 1962 р. було видано наказ КДБ СРСР «Про 
посилення боротьби органів державної безпеки з воро-
жими проявами антирадянських елементів». За цим на-
казом місцевим органам безпеки наказувалося слідку-
вати за молоддю та інтелігенцією, проводити агентурну 
та роз‟яснювальну роботу серед студентів вищих та се-
редніх навчальних закладів [11, с.6].  

Цей період життя В. Стуса дуже емоційно, цікаво 
схарактеризувала Михайлина Коцюбинська. У своїх 
спогадах вона відзначає, що познайомилася з молодим 
аспірантом Стусом, працюючи в інституті літератури 
науковим працівником. Особливі її спогади про відпо-
чинок влітку на річці Прип‟ять, коли Стус представляв 
Нептуна у лататті, з вінком на голові, високий та велич-
ний. До того ж, він любив твори Бетховена й Баха, лю-
бив ходити до театру. 

Ближче вони почали спілкуватися після перегляду 
фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Пі-
сля повідомлення Івана Дзюби про арешти серед україн-
ської інтелігенції люди почали вставати. Коли Чорновіл 
вигукнув: «Хто проти тиранії – встаньте!», і Стус підня-
вся та щось вигукував. А коли сів на місце, тремтів кож-
ною своєю клітиною. На другий чи третій день його ви-
ключили з аспірантури. Тоді він влаштувався працювати 
кочегаром у Республіканському інституті садівництва у 
Феофанії. У нього вже тоді був хворий шлунок, і Коцю-
бинська зі Світланою Кириченко возили туди теплий 
супчик [5]. 

Зі спогадів Маргарити Довгань: «Вперше я запізна-
лася з ним в Інституті літератури. Він мені писав відгук 
на книжку Бажана, потім ще були ділові й товариські 
зустрічі. Він для мене був, знаєте, трошки як на 
п‟єдесталі. Я раптом відчула: «Боже мій, скільки в ньому 
простоти, теплоти і здатності порятувати людину у важ-
кий момент, скільки душевного тепла» [12].  

Про події 4 вересня 1965 р. згадує й О. Сергієнко. Він 
повідомив, що І. Дзюба, виступаючи перед початком 
фільму, сказав про арешти серед української інтеліген-

ції. Його штовхали, він мало не впав, та все ж таки про-
довжував називати прізвища. Далі запустили фільм, 
який дивилися, затамувавши подих. Після його закін-
чення, вмикається світло, люди почали розходитися. І 
Василь Стус звертається до них: «Люди, два слова 
правди!» Лунали вигуки: «Не слушайте его, он наслу-
шался “Голоса Америки!”» І люди не слухали, йшли 
повз нього. Стало гамірно, він намагався щось говорити. 
Чорновіл вивів його з кінотеатру зі словами, що тут 
нічого вже робити. І дійсно, їх вже ніхто не слухав [13]. 

У травні 1966 р. Президія ЦК КПУ прийняла поста-
нову, в якій повідомлялося про арешти та судові про-
цеси шістдесятників, які були причетними до поши-
рення та читання антирадянської літератури. Більшість з 
них звільнені з роботи, декого виключили з лав Комуні-
стичної партії. Василя Стуса звільнили з роботи в Дер-
жавному історичному архіві [3, с.59-61]. 

7 грудня 1970 р. Василь Стус під час похорону 
А. Горської прочитав вірш «Пам‟яті А. Горської» [3, 
с.109]. 

У грудні 1971 року після арешту Н. Строкотової-
Караванської на її захист була підготовлена заява про 
створення Громадського комітету. Це була перша спроба 
створення правозахисної групи. В ній зазначалася мета – 
ознайомлення з усіма обставинами арешту та збір підпи-
сів на захист. Підписали цю заяву П. Якір, Л. Тимчук, Ір. 
Стасів-Калинець, В. Чорновіл, В. Стус [3, с.110]. 

У 1972 році прокотилася хвиля арештів, які тривали 
більше як шість місяців (близько 90 чоловік). Водночас, 
у Києві, Львові, Івано-Франківську, Черкасах заарешту-
вали багато представників української творчої інтеліге-
нції, які ніколи не думали воювати, знищувати, вони 
захищали українську пісню, українську поезію, культу-
ру [7].  

У січні заарештували В. Стуса. Його засудили до 
п‟яти років таборів і трьох років заслання. А вже в гру-
дні відправили до Мордовії, відбувати покарання [3, 
с.139]. 

Зі спогадів політв‟язня Бабича С.О. дізнаємося, що у 
1974 році він часто зустрічався зі Стусом в таборі. Під 
час чаювання вони обговорювали різні теми, до їхньої 
бесіди приєднувалися інші, часто дискутували. В. Стус 
читав свої вірші та запевняв, що його б улаштувало міс-
це серед поетів десь посередині ієрархічної літературної 
драбини [14].  

Вже бувши на засланні, він писав своєму сину Дми-
тру, що хоче, щоб той виріс чесним, ніжнім, мудрим 
чоловіком. Та й сам Стус з дитинства хотів бути силь-
ним [4, с.18]. 

Та й в таборі Стус був непокірним. Він неодноразово 
отримував дисциплінарні покарання за відмову носити 
нагрудний знак, за порушення правил внутрішнього ро-
зпорядку, невихід на суботник. 

16 липня 1975 року в‟язень-кримінальник поранив 
Василя Стуса. В серпні сталося загострення виразки 
шлунку та внутрішній крововилив. Завдячуючи жінкам-
політв‟язням, Василя перевозять до центральної мордов-
ської лікарні [4, с.107]. 

У листопаді цього ж 1975 року Стуса перевели до 
Ленінградської обласної тюремної лікарні, де йому і 
зробили операцію на шлунку. Та після реабілітаційних 
заходів його повертають назад, до Мордовії. До того ж, 
Стуса перевели до іншого табору, з українських дисиде-
нтів відбував свій термін там Василь Овсієнко [2, c.6]. 
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І в цьому таборі довелося Стусу не раз відбувати покара-
ння у штрафному ізоляторі. 

Зі спогадів Василя Овсієнка ми дізнаємося, що вони 
зі Стусом на місці загибелі Михайла Сороки (одного з 
організаторів повстання політв‟язнів у таборах на поча-
тку 50-х років) насадили матіол і нагідок, створивши для 
себе святиню. Та табірне керівництво наказало викопати 
квіти. І все ж таки, деякі квіти зацвіли, та Василь сидів 
вже у карцері [2, с.9]. 

Василеві Стусу вдалося переслати майже всі свої ві-
рші з Мордовії, змінюючи окремі слова, щоб не викли-
кати ніякої підозри у цензорів. 

В розмові з Овсієнком про І. Дзюбу Стус сказав на-
ступні слова: «він був уже прапором, треба було вмерти, 
а не здатися, нехай хтось інший міг покаятися, але не 
він, що є автором такої епохальної праці («Інтернаціона-
лізм чи русифікація?»)». Та одразу промовив, що все ж 
таки не може засуджувати Дзюбу, хоча раніше і написав 
йому осудливого листа [2, c.27]. 

Першими враженнями про Стуса поділився єврейсь-
кий письменник-дисидент М. Хейфец. Саме йому ми 
завдячуємо найбільш яскравими сторінками про перебу-
вання Василя Стуса у Мордовських таборах. Він згаду-
вав, що Василь вразив його своєю виснаженістю. «Об-
личчя різке, ніби ножем з дерева різьблене, щоки ніби 
стесані гемблем до підборіддя, наголо обстрижений че-
реп посилює гостроту рис (обстригання наголо після 
етапу входило в обряд оформлення). Загальним обрисом 
постави Стус нагадував Дон-Кіхота з ілюстрації Доре, 
хіба що безвусого й безбородого». Коли М. Хейфец 
ближче познайомився зі Стусом, він характеризував 
його, як китайського імператора – гордого і гоноро-
вого [11, с.141]. 

Він не боявся говорити вільно і відверто. Навіть, з 
начальством таборів та ментами говорив завжди тоном 
переможця. Складалося враження, що саме вони є зло-
чинцями, а Стус має виступити у ролі прокурора, звину-
вачуючи їх за злочини (ділилися спогадами його сокаме-
рники, друзі) [11, с.150]. 

Михайло Хейфец ніколи до зустрічі зі Стусом не чи-
тав його віршів. Спочатку вони вели бесіди на філософ-
ські теми, і лише пізніше він доторкнувся до творчого 
доробку поета. Здивуванню Хейфеца не було меж, коли 
дізнався, що Стус чудово розуміється на творах Камю, 
Гессе, Рільке. 

Стус носив постійно при собі книгу, яку він називав 
«Словник поліських говірок». Хейфец характеризує 
Стуса як прокладача нових шляхів у поезії, творця нових 
гармоній, який розширив межі поетичної мови, поезії 
якого захопили з першої сторінки [1]. 

Під час чергового обшуку у Стуса забрали зошит з 
віршами та повідомили, що знищили його. І не уявити, 
що відчував тоді поет! Михайло Хейфец зберіг чернетки 
Василевих віршів, взявши їх почитати. Було прийнято 
рішення, щоб і цих не знищили – треба їх вивчити на-
пам‟ять. За цю справу взялися Василь Овсієнко, Ми-
хайло Хейфец та Роман Семенюк. З часом з‟ясувалося, 
що над Стусом познущалися, «помилково» оголосивши 
про знищення зошита. Тоді Василь Овсієнко переписав 
своєю рукою увесь той Стусів білий зошит, а на початку 
1977 року легально вивіз із зони [2, с.15]. 

15 липня 1976 року Василь Стус написав листа-заяву 
до Президії Верховної Ради СРСР з відмовою від радян-
ського громадянства, мотивуючи тим, що «мои чело-

веческие права попираются столь бесцеремоннм обра-
зом» [6, с.336].  

Навесні 1977 року Василя Стуса було переведено на 
заслання до Магаданської області, де він спочатку був 
учнем прохідника гірничої підземної дільниці, а потім 
працював машиністом гірничої підземки.  

Зі слів самого Василя умови перебування та праці 
буди досить важкими. Основні діагнози цієї шахтарської 
роботи – пневмонія, міозит, радикуліт та високий рівень 
травматизму. І Стус був травмований: переламані п‟ято-
чні кістки обох ніг [4, с.121-124]. Він жив в гуртожитку з 
засланцями-кримінальниками, які весь час прискіпува-
лися та провокували Василя [2, с.29]. 

У 1978 році Василю Стусу з великими труднощами 
дозволили (Василь оголосив триденне голодування, го-
лодували всі українські та неукраїнські засланці Сибіру) 
попрощатися зі смертельно хворим батьком. 

У серпні 1979 року Стуса звільнили, і він поверта-
ється до Києва та починає працювати формувальником в 
цеху лиття Київського заводу ім. Паризької Комуни.  

Ще у листопаді 1976 р. була створена Українська Ге-
льсінська група (УГГ), члени якої намагалися змусити 
радянську владу дотримуватись зобов‟язань щодо до-
тримання прав людини, підписаних в Гельсінкі в 1975 р. 

Це була перша в нашій історії легальна боротьба – 
боротьба незвичайна, як відзначала Оксана Мешко. Ос-
новною ідеєю організації й та її боротьби було захист 
прав людини та захист прав нації. Тому члени цієї групи 
намагалися боротися на підставі прийнятих владою 
міжнародних правових документів [7].  

Ключовим завданням УГГ вважала ознайомлювати 
уряди країн-учасниць наради щодо фактів порушення 
норм Загальної декларації прав людини в СРСР, тому в її 
декларації було записано, що група у своїй діяльності 
керується виключно гуманітарно-правовими аспектами.  

Серед засновників УГГ – П. Григоренко, І. Кандиба, 
Л. Лук‟яненко, О. Бердник, О. Мешко, М. Матусевич, 
М. Маринович, О. Тихий, Н. Строката-Караванська, 
М. Руденко. Попри те, що більшість з них перебували 
під наглядом, вони не злякалися підписати декларацію 
власними іменами, мотивуючи легальність своїх дій. 
Вони знали, що ризикують життям і власною волею [3, 
с.199].  

Необхідно зазначити, український правозахисний рух 
з самого початку визначав одну із форм боротьби за на-
ціональне визволення. У меморандумі УГГ визначалася 
політика Радянського Союзу стосовно українського на-
роду як геноцид.  

З 1977 року почалися арешти членів цієї групи. За 
короткий період були заарештовані майже всі заснов-
ники. Десятки меморандумів та інформаційних бюлете-
нів передавали за кордон. Українська діаспора створю-
вала в Америці, Франції та інших країнах групи 
підтримки українського правозахисного руху. Докумен-
ти публікувалися в періодичних виданнях [8, с.40-41]. 

Повернувшись до Києва у 1979 році, Василь Стус 
побачив Українську Гельсінську Групу розгромленою, 
вирішив вступити до неї, бо не міг інакше, залишатися 
осторонь. 

Василь Стус узяв найактивнішу участь у діяльності 
Групи, на особисте прохання Оксани Мешко він взяв на 
себе керівництво. Ще бувши на засланні в Магадані, 
знав про появу УГГ та її діяльність, схвалював її ство-
рення та боротьбу за права людини. Чимало друзів, до 
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яких він звертався не стояти осторонь, надати допомогу, 
в Групу не вступили. Найперше, що зробив Стус, захи-
щав Юрка Бадзя, їздив з його дружиною Світланою Ки-
риченко в Москву. Цим він знову зацікавив КДБ. Він 
досить активно почав працювати, як відзначала Оксана 
Мешко, яка сама завжди почувала себе українкою, яка 
зобов‟язана самим своїм народженням багатостраждаль-
ній Україні. У січні – березні 1980 р. Українська Гель-
сінська Група випустила два інформаційних бюлетеня. 

14 травня 1980 року Василя Стуса заарештували [7].  
Василь знав ціну своїй голові. Заклав свою голову, бо 

інакше, якби ми не протестували, нація втратила б будь-
яку гідність. Ми всі пішли б на дно. Так відзначали його 
друзі-однодумці [15]. 

Стус під час слідства не давав ніяких показань, а ще 
його водили силоміць на допити. Під час обшуку вдома 
у Василя Стуса нічого не знайшли, та все ж його засу-
дили на 10 років таборів особливого призначення та 
5 років заслання [3, с.211-212]. 

На протязі 1977–1980 рр. було заарештовано 35 із 
41 членів УГГ. Більшість відбували покарання в таборах, 
в‟язницях, психлікарнях, на засланні. Підраховано, що 
39 члени Групи були засуджені до 550 років неволі [8, 
с.42]. Шестеро з них були доведені до смерті. Це Гелій 
Снєгірьов (12 грудня 1978 р.), Михайло Мельник 
(9 березня 1979 р. ), Олекса Тихий (5 травня 1984 р.), 
Юрій Литвин (5 вересня 1984 р.), Василь Стус (4 вересня 
1985 р.) [13, с.5-6]. 

10 років таборів особливого режиму, 5 років заслан-
ня. Василь Стус прибув у Кучино в листопаді 1980 року. 
Тут за ним ретельно доглядали, хоча йому вдалося 
відіслати дружині декілька своїх віршів. Та й в цьому 
особливому режимі дозволялося написати лише одного 
листа в місяць. Шукають «недозволену інформацію», 
відсилають листа до Києва, щоб перекласти його зміст, а 
потім вирішують, чи його відсилати. Неодноразово про-
понували писати російською мовою, щоб швидше 
дійшло.  

Само Кучино, де перебувало більшість членів УГГ, 
називали «табором смерті», такі були жахливі умови 
перебування там: неякісна їжа, брудна вода, перебування 
в карцері, відмова в побаченнях. Приміщення пилорами 
було перебудовано на табір особливо суворого режиму 
для політв‟язнів. 

Там, в Кучино, Стус утримувався в камері № 20, 
Л. Лук‟яненко – в 18, В. Овсієнко, І. Кандиба – у 17. 
В більшості, вони спілкувалися між собою, перестукую-
чись через стіни та перегукуючись через квартирку, об-
мінюючись лише короткими фразами. В камерах пере-
бувало декілька чоловік, постійні обшуки, забирали 
листи, книги, яких дозволялося тримати в камері не бі-
льше п‟яти [2, c.33-34]. 

Психологічно важко було перебувати місяцями, ро-
ками в одному приміщенні без можливості спілкуватися 
з іншими. Нестача повітря й руху. Прогулянки дозволя-
лися лише одну годину на добу. Робота не була фізично 
важка, та невиконання норми каралося карцером. В ка-
мерах в неопалювальний період було дуже холодно. 

На початку 1983 року Стуса був переведений на ці-
лий рік в карцер, аж до лютого 1984 р. Він зайнявся пе-
рекладом всіх одинадцяти елеґій Рейнера Марії Рільке, 
працював ночами, та й в камері вночі світло горіло. За-
писував їх в учнівський зошит в клітинку на 24 аркуші. 
Був у нього й загальний зошит з віршами, обгорнутий 

блакитною обкладинкою. Можливо, в цьому зошиті були 
вірші, збірку яких Стус іменував «Птах душі» [2, с.43]. 

Він жив у режимі постійного крайнього напруження і 
хотів, щоб такими були й інші. В таборах з 70-х років 
відзначали 12 січня – день українського політв‟язня (в 
пам‟ять арештів 1972 року). 30 жовтня – день радянсь-
кого політв‟язня. 10 грудня – день прав людини. Стус не 
пропускав ці дати, не зважаючи на свій стан. У лютому 
він голодував 18 діб. Його зовсім не годували. 

А так характеризували Василя Стуса співкамерники: 
«Залізний, із пластику, шкла і бетону...» Духом він був 
такий, але ж тіло його було з тієї самої глини, що й ін-
ших людей, – тільки як він витримував такий натиск, що 
його вистачило б на Бог відь скільки «простих смерт-
них»? [2, с.51]. 

Улітку 1985 року Стус перебував у камері, де завжди 
прохолодно, туди ніколи не заглядало сонце,. Більшу 
частину простору камери займали нари. Розкинутими 
руками можна було дістатися стін. В камері були тільки 
тумбочка, два стільці та туалетна раковина. І цей обме-
жений простір психологічно пригнічував. 

Перебуваючи в таборі, В. Стус не раз голодував. 
28 серпня 1985 року за вигаданим приводом Стус черго-
вий раз був кинутий до карцеру, він оголосив голоду-
вання – протест. У нього боліло серце, просив валідолу. 
Та чи дали? У ніч з 3 на 4 вересня 1985 року під час чер-
гового голодування він загинув. Уночі проти 5-го вере-
сня 1985 року, приблизно опівночі, було чути у коридорі 
шум, тупіт. Пізніше здогадалися, що то вночі виносили 
тіло Василя, щоб ніхто його випадково не побачив.  

7 вересня 1985 р. весь світ дізнався про смерть 
Василя Стуса. 

Стуса поховали за декілька годин до приїзду дру-
жини та сина і не дозволили їм перевезти тіло в Україну. 

У 1989 році виникла думка про перевезення з Уралу 
тіл Василя Стуса, Юрія Литвина й Олекси Тихого. 
18 листопада в Борисполі приземлився літак з тілами 
політв‟язнів тоталітарної радянської системи, який зу-
стрічали тисячі людей. Щоб віддати останню шану своїм 
землякам-героям 19 листопада біля Свято-Покровського 
храму на Подолі зібралося не менше 30 тисяч чоловік. 
Василя Стуса було поховано на Байковому кладовищі. 

Василь Овсієнко, побувавши в місцях останнього 
перебування Стуса, в одній із камер знаходить ключі. 
Переконаний, що один з ключів може бути від того кар-
церу, де загинув Василь Стус. Зустрічаючись зі студен-
тами, школярами, розказує їм про надзвичайних людей, 
які відмовилися від спокійного життя заради кращого в 
майбутньому для всіх українців, та показує ключі, як 
символ нескореності, боротьби за незалежність [15].  

Висновки. Василь Стус зазнав репресій з боку ра-
дянської влади за власні переконання щодо необхідності 
збереження й розвитку української мови й культури, був 
засуджений до тривалого перебування в місцях позбав-
лення волі, де й загинув та не скорився. Поет залишався 
собі вірним до кінця. 

Як відзначають його друзі, однодумці, рідні, що важ-
ливою рисою Василя Стуса – поета, особистості, гро-
мадського діяча – була його чесність, яка дозволила 
йому залишатися самим собою в найскрутніші миті життя.  

У 1985 р. творчість Василя Стуса було висунуто на 
Нобелівську премію в галузі літератури, на жаль, він не 
дочекався цієї миті свого визнання [8, c.50]. 

У 1991 році Василеві Стусові посмертно було прису-
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джено Державну премію імені Т.Г. Шевченка. 
25 грудня 1997 року Указом Президента України «за 

визначні заслуги перед українською державою у розви-
тку національної культури, громадянську мужність у 
відстоюванні ідеалів гуманізму і незалежності України» 
Василя Стуса нагороджено орденом Ярослава Мудрого 
V ступеня. 

26 листопада 2005 року Указом Президента України 
поету В. Стусові посмертно було присуджене звання 
Героя України «За незламність духу, жертовне служіння 
Україні й національній ідеї, високі гуманістичні ідеали 
творчості» з врученням ордена Держави.  
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MEMOIRS OF LIKE-MINDED PEOPLE ABOUT V. STUS AS A POET AND CITIZEN 

The article is dedicated to Vasyl Stus, a Ukrainian writer and human rights activist of the 1960s and 1980s. It is noted that 

Vasyl Stus represents the Ukrainian cultural movement of the sixties. It was determined that V. Stus was repressed by the 

authorities for his views on the preservation and development of the Ukrainian language and culture. He was twice sentenced 

to a long term of imprisonment and exile. His poetry and prose were banned by the authorities, and like-minded friends 

managed to preserve his work and memory. According to the recollections of like-minded contemporaries, we can recreate the 

image of Stus, a fighter for the national and cultural revival of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Французького лікаря та 

анатома П‟єра-Жозефа Дезо вважають ініціатором та 

засновником хірургічної школи XVIIІ–ХІХ століть. Він 

вніс величезний доробок у розвиток хірургії, удоскона-

лення техніки хірургічних операцій та еволюцію хірур-

гічних інструментів. Особливу увагу він приділяв вив-

ченню проблем десмургії взагалі та основам техніки 

лікування переломів ключиці зокрема. 

Історія речей та винаходів завжди містить в собі чис-

ленні незвичні, цікаві, а іноді й трагічні факти. Протягом 

останніх трьох століть багато людей, серед яких нещо-

давно опинилась й авторка цієї статті, відчули на себе 

цілющу силу так званої «пов‟язки Дезо». Однак тільки 

саме ім‟я лікаря залишилось сьогодні відомим широкій 

аудиторії. Що до історії його діяльності та обставин 

життя, то вони майже невідомі та не притягали увагу 

дослідників. Окрім маленької енциклопедичної інфор-

мації авторства медика, доктора медицини Григорія 

Марковича Герценштейна, розміщеної в десятому томі 

словника Брокгауза і Ефрона [1, c.289] та коротких огля-

дових відомостей у загальних керівництвах з історії ме-

дицини для лікарів [2], нам не вдалось знайти жодного 

спомину про Дезо до початку ХХІ століття. Невеличка 

стаття Є. Бєлової, видана у 2019 році, присвячена пере-

важно опису техніки лікування перелому ключиці та 

характеристиці лікувальної пов‟язки Дезо [3, с.9-11]. 

Метою цієї розвідки є створення біографічної харак-

теристика основних подій життя та професійної діяльно-

сті П‟єра-Жозефа Дезо на фоні бурхливих соціально-

політичних подій історії Франції другої половини XVIIІ 

століття.  

Виклад основного матеріалу. П‟єр-Жозеф Дезо на-

родився 6 лютого 1738 р. у селищі Мулен-Руж кантону 

Вуенан і був шостою дитиною мельника Клода-Жозефа 

Дезо та Жанни Варін. Місцевий заможний житель та 

підприємець Жак-Антуан Прелер, помітивши особливі 

інтелектуальні здібності П‟єра-Жозефа дуже рано, відп-

равив його до містечка Люр для занять з репетитором. 

Ці уроки французької та латинської мов дозволили хло-

пчику у віці дванадцяти років поступити до п‟ятого 

класу коледжу Люра. Там він продовжував вивчати ла-

тинську мову та оволодів нею на такому високому рівні, 

що у віці сімнадцяти років зміг перекласти на францу-

зьку трактат «Про рух тварин» (De Motu Animalium) 

італійського вченого-універсала XVII століття Джованні 

Альфонсо Бореллі. 

Після п‟яти років навчання, повернувшись додому, 

він спочатку за бажанням батька вивчав теологію та тео-

рію медичної справи під керівництвом лікаря у своєму 

селі, щоб зайняти в майбутньому місце місцевого еску-

лапа. Однак у 1759 році, незадоволений рівнем знань та 

своїм наставником, він поїхав удосконалювати свої на-

вички у військовому госпіталі Бельфора, де професором 

був хірург Бальтазар Віг‟єр. Після трьох років перебу-

вання в Бельфорі, коли останні поранені в Семирічній 

війні закінчили лікування, він у 1764 році вирушив до 

Парижа. В Парижі Дезо два роки відвідував лекції та 

заняття анатомів і найвідоміших хірургів того часу, осо-

бливо Жана-Луї Петі. Жив він переважно завдяки прива-

тним урокам математики, які давав своїм однокурсникам 

та молодшим студентам. 

У 1766 році знання, які він здобув, дозволили йому 

відкрити у віці двадцяти восьми років громадську 

школу, яку відвідували понад 300 учнів, старших за 

нього. Взимку він вів заняття з анатомії, а влітку прак-

тичні вправи з хірургії, використовував анатомічні 

трупи, а не дошки з малюнками або шматочки воску. 

Точність, практична корисність та новизна його уроків 

приваблювала велику кількість учнів і навіть викладачів 

незважаючи на його юність та відсутність красномовс-

тва. Цей успіх, однак, обернув проти нього професорів 

медичного факультету та братства хірургів Сен-Ком, які 

були незадоволені бачити їхні школи безлюдними на 

користь юнака, який ледве почав практикувати. Вони 

почали активно використовувати право, яке їм надавали 

правила, забороняючи йому давати уроки. Тоді він за 

підтримки Антуана Луї та Жермена Ла Мартіньєра, то-

дішніх керівників хірургії, продовжив вести занятті під 

іменами відомих лікарів.  

Після десяти років викладання його репутація почала 

приживатися і він прагнув зайняти посаду професора в 

Практичній школі, але обов‟язковою умовою для цього 

було бути членом Колегії хірургів, чого він не міг себе 

дозволити через брак коштів. У 1776 р. Колегія погоди-

Простежуються основні віхи життя та діяльності французького лікаря та анатома П‟єра-Жозефа 

Дезо, якого вважають ініціатором та засновником хірургічної школи XVIIІ–ХІХ століть. Він вніс 

величезний доробок у розвиток хірургії, удосконалення техніки хірургічних операцій та еволюцію 

хірургічних інструментів. Особливу увагу він приділяв вивченню проблем десмургії взагалі та основам 

техніки лікування переломів ключиці зокрема. Проаналізовані розроблені ним способи лікування переломів 

верхньої кінцівки. Важливе значення набула техніка накладення тугої бинтової пов‟язки Дезо, техніка якої 

складається з декількох етапів і має значні переваги для лікування хворих. Ефективність застосування 

такого способу лікування травм особливо важлива в екстрених ситуаціях та в період реабілітації. 

Ключові слова: пов‟язка Дезо, історія медицини, хірургія, десмургія, лікування, перелом ключиці. 
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лася зробити виняток і прийняти його за умови виплати 

потрібної суми внеску поступово.  

Ставши членом престижної Колегії хірургів, він мало 

цікавився її роботою, написавши для неї лише одну 

працю [4, p.96]. Один з його друзів дорікав йому за те, 

на що він відповідав: «Я – як сольові речовини, криста-

лізуюсь лише у спокої» [5, p.217]. Тим не менше він пос-

тупово піднявся в званні, ставши у 1782 році головним 

хірургом лікарні Шаріте, а у 1788 році – головним хірур-

гом Отель-Дьє де Парі (Паризького Божого притулку), 

найбільшої і найвідомішої з усіх паризьких лікарень 

того часу.  

У часи Французької революції Дезо спочатку завдяки 

його стійкій репутації та селянському походженню ви-

знали «першим хірургом Європи». У 1791 р. він почав 

видання «Хірургічного журналу», який проіснував до 

1794 р. Однак сам він в цьому журналі нічого ніколи не 

писав, лише у статтях його учнів та студентів можна 

виокремити елементи його вчення, уроків з лікування 

хвороб сечовивідних шляхів та цікаві спостереження, 

зібрані в клініці Отель-Дьє. Цілодобово присвячуючи 

себе хворим і пораненим Революції, він отримав золоту 

медаль від своїх студентів, був призначений професором 

хірургічної клініки та членом військового комітету охо-

рони здоров‟я при міністерстві Сервана у 1792 році. 

Під час терору П‟єр Шометт, тодішній впливовий 

прокурор Комуни 1792 року, який став ворогом Дезо за 

те, що лікар різко засудив безграмотність та безтурбот-

ність адміністрації міста, звинуватив його в муніципалі-

теті в тому, що керівництво Отель-Дьє відмовилось опі-

куватися пораненими після повстання 10 серпня. Хоча 

звинувачення було брехнею, бо приміщення клініки 

були переповнені пораненими, 28 травня 1793 року ре-

волюційний комітет виписав ордер на арешт Дезо. О 

10 годині ранку Отель-Дьє та його амфітеатр були ото-

чені солдатами, які заарештували хірурга посередині 

лекції та ув‟язнили його як підозрюваного в палаці Люк-

сембург. Через три дні він був звільнений завдяки пети-

ції, підписаній близько п‟ятдесятьома лікарями, числен-

ним скаргам його вихованців та хворих, а також 

заступництву Франсуа Антуана де Фуркруа. Комітет 

суспільної безпеки видав розпорядження про надання 

йому права перебування на посаді на наступні два роки. 

Після тюрми Дезо продовжив викладання хірургії і 

після падіння Робесп‟єра прагнув зробити свою школу 

кориснішою для навчання, але його проект пішов проти 

планів Громадського комітету з освіти скасувати коледж 

хірургії та медичний факультет й створити нову рево-

люційну Школу здоров‟я.  

Незважаючи на те, що він був призначений амбула-

торним професором, Дезо не схвалював ідею цієї школи, 

яка, об‟єднуючи викладання медицини та практичну 

хірургію, була нерозумним та штучним утворенням. 

Об‟єднання теоретичної медицини та хірургії на практи-

ці, за його словами, означало, що не вдасться виконати 

жодної справи.  

На 31 травня 1795 року тюремна стража викликала 

Дезо к юному дофіну Людовіку, якого тримали у вежі 

Тампля, у зв‟язку з його хворобою. Однак жорстокі не-

спокійні часи революційних подій передчасно постаріли 

та сильно підірвали здоров‟я Дезо. Його глибоко врази-

ли трагічні події Преріальського повстання ІІІ року, вини-

кли побоювання щодо нового арешту та переслідування.  

В ніч з 29 на 30 травня 1795 р. Дезо впав у стан ли-

хоманки з маренням та ведіннями, в яких він знову і 

знову бачив одного з найкращих своїх друзів, Кервеле-

гана, що приймав участь у жорстокому знищенні учас-

ників Преріальського повстання, у ланцюгах та на гіль-

йотині. Йому марилась, що він також вдягнений у 

закривавлену сорочку і він благав друзів зняти її з нього 

якнайшвидше. Незважаючи на турботи учнів та друзів 

через три дні лихоманка перемогла і він помер 1 червня 

1795 року. 

Оскільки він не встиг відвідати хворого дофіна по-

ширились чутки, що Дезо був отруєний за відмову здій-

снити певні злочинні проекти революційного уряду, 

який хотів вбити дофіна [6]. 

Однак розтин, здійснений на прохання термідоріан-

ців учнем Дезо Марі Франсуа Ксавьє спростував ці чут-

ки та встановив відсутність отрути в органах. 

Після його смерті французька нація надала його вдові 

Марґеріт Тувенен пенсію в 2000 екю. Його єдина ди-

тина, Алексіс-Матіас, померла ще маленькою. 

Сам Дезо майже нічого не опублікував, але разом зі 

своїм другом, хірургом Франсуа Шопаром, склав «Трак-

тату про хірургічні захворювання» [8]. Ксав‟є Біча, один 

із найвідоміших його учнів, опублікував під його іменем 

два томи хірургічних праць у 1798–1799 роках [7]. 

Як можна вивести з цих праць, П‟єр-Жозеф Дезо був 

одним з перших європейських лікарів, хто зробив вели-

чезний внесок в розвиток десмургії, розробив основи 

техніки лікування перелому ключиці. Надання допомоги 

хворим і постраждалим з найрізноманітнішими закри-

тими ушкодженнями опорно-рухового апарату здійсню-

ється багатьма цікавими способами. У комплексі засобів 

та прийомів надання медичної допомоги на першому 

місці за значенням і частотою слід визнати пов‟язки. 

Залежно від мети, яку ставлять при накладенні пов‟язок, 

їх поділяють на кілька видів: м‟які, стискаючі, пов‟язки з 

витяжкою тощо. Для лікування переломів плечового 

пояса, зокрема травм ключиці, застосовується нерухома 

пов‟язка, запропонована П‟єром-Жозефом Дезо, мета 

якої забезпечити спокій верхньої кінцівки [3, с.9]. Особ-

ливо важливу роль відіграє застосування пов‟язки Дезо 

при наданні першої долікарської допомоги в умовах 

надзвичайної ситуації. 

Пов‟язка Дезо відноситься до числа найскладніших 

пов‟язок, які застосовуються в якості транспортної ім-

мобілізації при переломі ключиці, вивиху плеча і може 

бути виконана в двох варіантах (м‟який бинтовий і гіп-

совий). Основне показання до накладання, це лікування 

переломів ключиці, у всіх інших випадках вона наклада-

ється тільки для тимчасової іммобілізації до закінчення 

спеціалізованої хірургічної допомоги [3, с.10]. 

Техніка накладення тугої бинтової пов‟язки, розроб-

лена П‟єром-Жозефом Дезо, складається з п‟яти етапів. 

Перший етап накладення пов‟язки, це фіксація ватно-

марлевого валика в пахвовій області пошкодженої сто-

рони. Другим етапом є накладення циркулярних ходів 

бинта у напрямку від здорової сторони до хворої. На 

третьому етапі другий тур бинта проводиться з здорової 

пахвової області спереду косо вгору на здорову область 
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над ключицею і по трапецієподібному м‟язу спускається 

вертикально вниз до перехрещення з хворим передпліч-

чям. Четвертий етап – третій тур бинта підхоплює знизу 

передпліччя пошкодженої сторони і йде косо вгору в 

сторону здорової пахвової западини. Заключний етап 

накладення пов‟язки полягає в тому, що четвертий тур 

бинта ведуть косо через спину, потім через проксима-

льно-дистальний уламок ключиці бинт спускається вер-

тикально вниз і, підхоплюючи знизу передпліччя пош-

кодженої кінцівки, йде до пошкодженої дельтоподібної 

області. Закінчується пов‟язка повторним чергуванням 

всіх чотирьох турів бинта. Показником правильної тех-

ніки накладення та фіксації пов‟язки вважається немож-

ливість відвести ліктьовий суглоб пошкодженої кінців-

ки [3, с.11].  

Висновки. Одним з достоїнств розробленої П‟єром-

Жозефом Дезо лікувальної пов‟язки є одночасна і на-

дійна фіксація пошкодженої ключиці та кінцівки до ту-

луба. Слід визнати, що на сьогоднішній день пов‟язка 

Дезо значно модифікувалася. Завдяки добре вивченій 

техніки накладення пов‟язки виготовляють спеціальні 

бандажі для реабілітації після травм, оперативних втру-

чань на ключиці, верхній кінцівки тощо. 

Таким чином, П‟єр-Жозеф Дезо вніс значний внесок 

в розвиток як хірургії, так і медицини в цілому. Він пе-

ршим запропонував спосіб лікування травм ключиці і 

плечового пояса. Він один з перших заклав основи клі-

нічної хірургії. А пов‟язка Дезо набула широкої популя-

рності в різних розділах медицини і врятувала багато 

травмованих людей в усьому світі.  
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HISTORY OF LIFE AND INVENTION OF THE BANDAGE FRENCH SURGEON PIERRE-JOSEPH DESO 

In the article can be traced the main milestones in the life and work of the French physician and anatomist Pierre-Joseph 

Deso, who is considered the initiator and founder of the surgical school of the XVIII–XIX centuries. He made great strides in 

the development of surgery, the improvement of surgical techniques and the evolution of surgical instruments. He paid special 

attention to the study of the problems of desmurgy in general and the basics of treatment of clavicle fractures in particular. 

There are analyzed the methods of treatment of fractures of the upper extremity developed by him. The technique of applying a 

tight bandage Deso has become important. This technique consists of several stages and has significant advantages for the 

treatment of patients. The effectiveness of this method of injury treatment is especially important in emergencies and during 

rehabilitation. 
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Постановка проблеми. Іван Євгенович Овсін-

ський (1956–1910) – вітчизняний вчений-агроном, який 
розробив теоретико-методологічні та практичні основи 
т.зв. «нової системи землеробства», яку сьогодні 
прийнято вважати органічною [1; 2]. Основні його ідеї 
торкались глибини оранки, застосування смугово-
рядкового посіву, відмови від застосування мінеральних 
добрив, отрутохімікатів тощо, що є актуальним і в 
сьогоденні. Численні публікації новатора, які друку-
вались на сторінках польськомовної фахової преси на-
прикінці ХІХ ст. викликали зацікавлення серед тогочас-
них наукових кіл. Однак, його методика так і не була 
сприйнята офіційною аграрною наукою в Російській 
імперії. Лише в середині ХХ ст. ідеї І.Є. Овсінського 
знайшли своїх шанувальників, а сучасні тенденції 
розвитку землеробства підштовхують до перегляду на-
працювань вченого та застосування у виробництві його 
найкращих здобутків.  

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження істо-
ріографічного наративу, присвяченого життєвому та 
творчому шляху І.Є. Овсінського, не стало окремим 
предметом розробок науковців. Репрезентація проблеми 
подавалась в контексті розгляду біографії вченого та 
характеристики його головної праці – «Нової системи 
землеробства». Попри це, на сторінках своїх публікацій 
Є.В. Милованов [3], О.В. Корзун [4], О.П. Анікіна [2], 
В.П. Орехівський [1] вперше роблять спробу аналізу 
наукових розвідок, присвячених постаті І.Є. Овсінського 
та його творчого доробку. 

Метою статті є дослідження наукових публікацій, 
які розкривають життєвий та творчий шлях вітчизняного 
вченого-аграрія, зупинившись на дорадянському періоді; 
окреслити ті аспекти зазначеного питання, які потре-
бують поглибленого вивчення та переосмислення.  

Виклад основного матеріалу. Феномен І.Є. Овсін-
ського почав цікавити науковців аграрної сфери ще за 
життя новатора. Перші згадки про його діяльність, 
дослідництво та аналіз результатів, які він отримував в 

ході своїх експериментів знаходимо на сторінках фа-
хової періодики кінця ХІХ ст. Російської імперії, спершу 
польськомовної. Причини цього, на нашу думку, прогля-
даються не тільки у походженні І.Є. Овсінського, його 
самоідентифікації як поляка, але й у тісних зв‟язках з 
польськими національно-патріотичними колами, з якими 
він не поривав контакти все своє життя, активно 
долучаючись до громадсько-політичної діяльності щодо 
пропагування польського культурного та державного 
відродження. За нашими підрахунками протягом 1897–
1899 рр. 27 господарів-новаторів розмістили свої відгуки 
та аналіз результатів застосування т.зв. «Нової системи 
землеробства» (далі – НСЗ) Овсінського на сторінках 
періодичного видання «Фермер та Селекціонер. Агро-
промисловий щотижневик» (пол. «Rolnik i Hodowca. 
Tygodnik rolniczo-przemysłowy») [5]. Така зацікавленість 
ідеями І.Є. Овсінського, які дозволяли здешевити вит-
рати на обробіток та догляд та одночасно покращити 
урожайність сільськогосподарських культур, особливо в 
посушливих зонах, дозволили редакції щотижневика 
видати у 1899 р. наукові доробки експериментатора у 
вигляді окремої монографії під назвою «Нова система 
землеробства» (поль. ««Nowy system rolnictwa») поль-
ською мовою. Цього ж року праця вийшла й російською 
мовою у кількох видавництвах (Київ, Вільно) [6]. Пізні-
ше, ще за життя автора, активним популяризатором цієї 
праці став відомий в Російській імперії торговець сільсь-
когосподарською технікою, Д.К. Каленіченко. Завдяки 
його зусиллям було друге видано цю працю (1909) [7] та 
вміщено його передмову, з розлогою публікацією відгуків 
господарів, даними про розповсюдження брошур – ско-
рочених версій праці тощо, що фактично стало основою 
для всіх наступних публікацій, присвячених життєвому 
та творчому шляху І.Є. Овсінського, оцінці його НСЗ. 
Маючи на меті власне фінансове збагачення, цей під-
приємець, пропагуючи ідеї І.Є. Овсінського, спрощував 
його концепцію, тим самим суттєво зіпсувавши репута-
цію новатору [8]. До подібних популяризаторів відносимо 

Проаналізовано формування наукового дискурсу про життєвий та творчий шлях вітчизняного 
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Встановлено, що до аналізу його концепції активно долучилось наукове аграрне співтовариство та 
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О.О. Славінський, дослідник О.Г. Карабєтов, професор С.М. Богданов, знецінили вчення І.Є. Овсінського. 
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й публікації В.І. Нагибіна [9], М.П. Соколова [10], які 
широко рекламували на продаж культиватори, роз-
роблені І.Є. Овсінським. 

Такий розголос підштовхнув тогочасне наукове аграрне 
співтовариство до детального вивчення позицій та 
методики НСЗ Овінського. На засіданнях регіональних 
галузевих об‟єднань (Імператорського товариства сіль-
ського господарства південної Росії, Київського, Поділь-
ського, Полтавського товариств сільського господарства 
та сільськогосподарської промисловості) обговорювалась 
можливість апробації запропонованої методики на дос-
лідних полях сільськогосподарських науково-дослідних 
установ. В переддень прийняття на засіданні Київського 
товариства сільського господарства рішення про початок 
дослідних робіт по системі Овсінського, на сторінках 
друкованого органу цього об‟єднання, журналі «Земле-
делие», виходить невелика публікація одного з його 
членів, тогочасного директора Гриноутської сільського-
сподарської школи (Бессарабія) О.О. Славінського. Автор 
поставив за мету оприлюднити дані урожайності куль-
тур дослідного поля установи і тим самим довести, що 
посилання на успіхи щодо запровадження НСЗ є без-
підставними [13]. Крім того, сенсаційним звучали факти, 
що І.Є. Овсінський працював в цьому навчальному зак-
ладі на посаді агронома (фермера, як тоді звучало) лише 
рік, 1895 р. Зазначалось, що чіткого обліку урожайності 
по усіх сільськогосподарських культурах не проводилось. 
Зокрема, а овес та кукурудза, які займали найбільшу 
площу посівів так і залишились необлікованими. Вказу-
вались лише дані по пшениці (чорноколона 61 пуд/дес, 
полба 113п пуд/дес), ячменя (золота нива 180 пуд/дес; 
шевальє 107 пуд/дес), фасолі (73) та гороху (80). Автор 
зазначав, що у звітах школи не зазначено чи засто-
совувалась методика Овсінського і в якій мірі, те саме й 
щодо кошторису витрат, аби прорахувати економічну 
ефективність роботи того року (подавались разом із 
спільними витратами на навчальний процес). Таким чи-
ном, автор спростовував основну тезу І.Є. Овсінського 
про високу рентабельність застосування його методики – 
«всі знайдені мною дані, на жаль, свідчать про недоліки 
в акуратності у висновках та безтурботність до звітів». 
Узагальнюючий висновок звучав досить критично: «У 
всій пропаганді нової системи проглядається впевне-
ність, близька до фанатизму». Одначе автор зауважує, 
що на цю думку наводить не стільки сама сутність цієї 
методики, скільки форма пропаганди, яку використо-
вував І.Є. Овсінський рекламуючи свою систему. Важливо 
зазначити, що автор статті не критикує основну позицію 
Овсінського щодо мілкої оранки і навіть наводить ав-
торитетну позицію О.О. Ізмаїльського, який у своїй пра-
ці «Вологість ґрунту та грунтова вода» (1894) говорить 
про шкоду глибокого обробітку земель. Підсумовуючи, 
вказувалось, що особливо «нового» в методиці Овсінсь-
кого мало. Єдине, за що, на думку автора слід завдячити 
цьому агроному, це дискусією, яка розгорнулась щодо 
питання обробітку ґрунту та догляду за рослинами. 

Низка кількарічних випробувань на полях Плотян-
ської сільськогосподарської станції князя П.П. Трубець-
кого, Полтавського дослідного поля засвідчила неефек-
тивність цієї концепції. Зокрема, таких висновків дійшов 
О.Г. Карабєтов, тогочасний завідувач Плотянським дос-
лідним полем, після 3-хрічних (1899–1902) випробувань 
застосування мілкої оранки та смуго-рядкового посіву за 
методикою І.Є. Овсінського [11].  

З різкою критикою НСЗ виступив професор 
С.М. Богданов, завідувач кафедри агрономії Універ-
ситету Св. Володимира (Київ). На сторінках трьох но-
мерів щотижневого сільськогосподарського та економіч-
ного журналу Південно-Руського товариства заохочення 
землеробства та сільськогосподарської промисловості 
«Хозяйство», де він очолював редакційну колегію, в 
своїй розлогій статті знаний авторитет в агрономії 
розгромив позиції І.Є. Овсінського, зазначаючи, що НСЗ 
«здатна спричинити величезну шкоду» [12]. Аналізуючи 
книгу, він заявляв, що теоретичне обґрунтування цієї 
системи становить беззмістовну плутанину понять, а 
практична частина його системи є зовсім не «новою», з 
досить знайомими агрономічними прийомами. Оцінка 
С.М. Богданова потрапила в усі підручники із землеро-
бства і прирекла систему поверхневого обробітку ґрунту 
агронома-дослідника І.Є. Овсінського на незаслужене 
багаторічне забуття. Опоненти І.Є. Овсінського розгро-
мили не лише методику новатора, але й заперечували 
його теоретичні засади, а практичні результати спрос-
товували позицією, що лише попереднє застосування 
глибокої оранки на дослідних полях рятувало врожаї. Ці 
публікації наукових авторитетів у таких знаних в Ро-
сійській імперії фахових виданнях остаточно знецінили 
вчення Овсінського. Хоча питання глибини оранки були 
вкрай актуальними та досліджувались відомими науко-
вцями, які тяжіли у своїх висновках до глибокого 
обробітку (Д.І. Менделєєв, І.А. Стебут, П.А. Костичев). 
Зрозуміло, що система Овсінського входила у розріз із 
загальновизнаними у той час постулатами. Глибина 
оранки цікавила і тих дослідників, які зосереджували 
свою увагу на вивченні кореневої системи рослин. Так, 
О.П. Модестов, відкидав поверхневий обробіток ґрунту, 
мотивуючи тим, що це призведе до розпилення орного 
шару [14, с.123]. 

Одночасно з процесами, які відбувались у науковому 
співтоваристві щодо системи Овсінського, цим питан-
ням зацікавилось Міністерство землеробства та державних 
маєтностей. Зокрема, завдання пересвідчитись в резуль-
татах НСЗ отримав В.О. Бертенсон, який з 1893 р. пере-
бував на посаді спеціаліста з сільського господарства 
для потреб Бессарабської, Херсонської, Таврійської та 
Катеринославської губерній та спеціалістом по шовків-
ництву Півдня Росії, а з 1899 р. ще й був призначений 
міністерством на посаду агронома Подільської та Воли-
нської губерній. Під час численних інспекцій по украї-
нським губерніям Російської імперії В.О. Бертенсон 
ретельно вів нотатки, які оформив у низку публікацій, 
які вийшли друком спочатку на сторінках «Земле-
дельческой газеты», «Записок Императорского общества 
сельского хозяйства южной России», а згодом у вигляді 
серії брошур під загальною назвою «По Югу России» 
(1894-1902). Цей знаний фахівець тричі – у 1895, 1897 та 
1900 рр. відвідував дослідні ділянки Івана Євгеновича. У 
своїх нарисах про стан сільського господарства у 
показових аграрних підприємствах вказував на значні 
результати агронома, даючи їм високу оцінку. Він 
відзначав, що за дотримання всіх деталей обробки і 
посіву «поля радували око кількістю та якістю врожаю» 
[15, с.64]. Великою перевагою мілкої оранки є те, 
зазначав інспектор, що, застосовуючи її та зберігаючи 
технологію обробки ґрунту та посівів, зерна потрап-
ляють у вологий шар і на одну і ту саму глибину, що 
сприяє гарному проростанню. Крім того, В.О. Бертенсон 



   
204 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

вказує на очевидну економічну ефективність «нової 
системи». Оглядаючи дослідні ділянки Гриноутської 
шоли в Бесарабії, де за його даними застосовувались 
технології новатора, він дійшов висновку, що стрічковий 
посів (смуги шириною 27 см у 5 рядків рослин, які 
розміщувались одна від одної на відстані 40 см) запо-
бігав забур‟яненню, що найбільше закидали опоненти 
новатору. Головне, зазначав експерт, обробіток починати 
відразу після жнив. Однак, для цього спеціаліста оче-
видним було, що НСЗ сприяє зберіганню вологи в 
умовах степу, але так і залишилось відкритим питання в 
якій мірі нагромаджує її. Зважаючи на сприятливі 
метеорологічні умови згадуваних років, які сприяли 
врожайності, автор доходить висновку що «значення 
системи щодо боротьби з посухами не могло бути 
досить показово продемонстровано». 

Досить детально аналізує методику поверхневої ора-
нки А.Х. Еван, який працював управителем Гетьма-
нівського маєтку (Балтський повіт Подільської губернії, 

власник Д.І. Матусевич), що було структурним підроз-
ділом Агрономічної станції І. Орловського (с. Ласківці-
Ісаївці), першого господарства, яке застосовувало мето-
дику Овсінського [16]. Він зазначав, що у вологі роки 

переваги системи Овсінського не помітні, проте в 
посушливі роки – урожай озимої пшениці набагато ви-
щий, ніж за глибокої оранки. 

Вже після смерті І.Є. Овсінського вийшла стаття на 
сторінках міністерського видання, «Ежегодника Глав-
ного Управления Землеустройства и Земледелия по 

Департаменту земледелия и Лесному департаменту», 
директора Ковенського середнього сільськогосподарсь-
кого училища (Київська губернія), М.К. Васильєва[17]. 
Автор репрезентує позитивні результати дослідів щодо 

випробування системи І.Є. Овсінського на дослідних по-
лях закладу. За словами цього дослідника, посів та обро-
бка ґрунту «за Овсінським» забезпечували гарний врожай, 

заслуговували значної уваги дослідників та землеробів, 
адже врожаї як озимих, так і ярих вищі, ніж за тра-
диційної технології [18]. Але ці поодинокі відгуки 
потонули у критиці більш авторитетних фахівців.  

Висновки. Отже, творчість агронома-новатора 
І.Є. Овсінського, який розробив систему рільництва, яка 
увійшла до історії аграрної науки під авторською назвою 

«Нова система землеробства» цікавила його сучасників. 
До аналізу його концепції активно долучилось наукове 
аграрне співтовариство та передові господарі Російської 

імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. НЗС було апробовано 
на дослідних полях найвідоміших науково-дослідних 
сільськогосподарських установ того часу. Однак, недот-
римання методики дослідника призвело до некоректних 

результатів, використавши які відомі науковці, зокрема 
дослідник О.Г. Карабєтов, професор С.М. Богданов, зне-
цінили вчення І.Є. Овсінського. Доведено, що домінування 

концепції глибокої оранки (від 9 см) серед тогочасних 
науковців не дозволило утвердитись прогресивній по-
зиції І.Є. Овсінського, не зважаючи на оприлюднені 

практичні результати, які підтвердили В.О. Бертенсон, 
М.К. Васильєв, А.Х. Еван. Фактично, основна увага до-
слідників була зосереджена на аналізі його розробок, які 
він виклав у своїй монографії під назвою «Нова система 

землеробства», однак поза увагою залишились інші праці, 
присвячені культурі сої, садівництву, рибництву тощо.  
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LIFE AND CREATIVE WAY I. YU. OVSINSKY:  

HISTORIOGRAPHICAL DISCOURSE (PRE-SOVIET PERIOD) 

The formation of scientific discourse on the life and creative path of the domestic scientist-innovator, Ivan Yevgenyevich 

Ovsinsky (1856-1910), who developed the theoretical, methodological and practical foundations of the so-called «New system 

of agriculture», which today is considered organic. It is established that the scientific agrarian community and the advanced 

masters of the Russian Empire of the end of the XIX – the beginning of the XX century actively joined the analysis of its 

concept. It was tested in the research fields of the most famous agricultural research institutions of the time. However, non-

compliance with the researcher‟s method led to incorrect results, using which well-known scientists, in particular, 

O.O Slavinsky, researcher O.G Karabetov, Professor S.M Bogdanov, devalued the teachings of I.Ye. Ovsinsky. It is proved that 

the dominance of the concept of deep plowing (from 9 cm) among the scientists of that time did not allow to establish the 

progressive position of I. Ye. Ovsinsky, despite the published practical results, which were confirmed by V.O. Bertenson, 

M.K. Vasiliev, A.Kh. Evan. 

Key words: new system of agriculture, I.Ye. Ovsinsky, organic agriculture, historiography, scientific community, surface, 

surface tillage, shallow plowing, strip-row sowing. 
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Постановка проблеми. «Мистецька шевченкіана у 

колекції НІЕЗ «Переяслав» є одним із розділів наукової 
теми автора. Актуальність дослідження полягає у вив-
ченні, обробці фондово-облікової документації по інвен-
тарній групі «Мистецтво» та введенні їх до наукового 
обігу. На даному етапі розглядаються музейні предмети, 
зокрема, дитячі малюнки із ілюстраціями до творів 
Т. Шевченка, які складають частину мистецької шевчен-
кіани фондової збірки Заповідника. 

Мета роботи – полягає у вивченні фондово-облікової 
документації НІЕЗ «Переяслав» по інвентарній групі 
«Мистецтво» («М) з метою подачі опису музейних пре-
дметів, зокрема, дитячих малюнків із ілюстраціями до 
творів Т. Шевченка. 

Виклад основного матеріалу. Мистецька шевченкі-
ана колекції НІЕЗ «Переяслав» нараховує більше 180-ти 
музейних предметів основного фонду. Зупинимося на 
дитячих малюнках із ілюстраціями до різних творів 
Т. Шевченка, яких налічується 68 одиниць. Роботи дітей, 
які отримали призові місця на Всеукраїнському фести-
валі-конкурсі дітей і молоді «Шевченко в моєму серці», 
потрапили до фондового зібрання в основному шляхом 
передачі від Войцехівського Бориса Михайловича, одно-

го із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка 
у Переяславі. Цей фестиваль заснований благодійною 
організацією «Шевченківський фонд-XXI століття» та 
Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Т. Шев-
ченка, за сприяння Міністерства культури і туризму 
України, Міністерства освіти і науки України, Мініс-
терства України в справах сім‟ї, молоді та спорту, 
національних творчих спілок, благодійної організації 
«Міжнародний інститут театру» (Український центр). 
Мета фестивалю-конкурсу: засвоєння молодим поколінням 
письменницької та художньої спадщини Т.Г. Шевченка; 
розвиток дитячої та юнацької художньої і виконавської 
майстерності; залучення дітей і молоді до заходів, 
спрямованих на вшанування пам‟яті Т.Г. Шевченка. 
Завершальний тур конкурсів фестивалю «Шевченко в 
моєму серці» проходив під час весняних шкільних канікул 
наприкінці березня 2006 року в Києві. У фестивалі-
конкурсі брали участь учні ліцеїв і шкіл України, слухачі 
шкіл мистецтв, студенти училищ, культурно-мистецьких, 
мистецьких і гуманітарних вищих навчальних закладів 
України, інших країн світу, представники української 

діаспори. Відрадно бачити роботи учнів Переяславської 
дитячої художньої школи. 

Подаємо описи музейних предметів, зокрема, дитя-
чих малюнків із ілюстраціями до творів Т. Шевченка, які 
подані за інвентарними картками фондового зібрання 
НІЕЗ «Переяслав». 

1. М-3030 КВ-37911 Малюнок «Сестри, сестри, горе 
вам…» за творчістю Т. Шевченка. Автор Сергій Завадяк 
(17 років), Закарпатська область, м. Іршава, Будинок 
дитячої творчості, 2004 р. Малюнок взятий з виставки 
Національної спілки художників України, присвяченої 
190-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 29,5х41,5 см, папір, 
туш. 

2. М-3031 КВ-37912 Малюнок «Дала, кажуть, брове-
нята, та не дала долі» за твором Т. Шевченка «Кате-
рина». Автор Єнк Іпмі (5 клас), м. Київ, 2004 р. Малю-
нок взятий з виставки Національної спілки художників 
України, присвяченої 190-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2006 р., 29,5х41,5 см, папір, акварель. 

3. М-3032 КВ-37913 Малюнок «Перебендя» за твор-
чістю Т.Г. Шевченка. Автор Світлана Іваненко (5 клас), 
м. Київ, 2004 р. Малюнок взятий з виставки Національ-
ної спілки художників України, присвяченої 190-річчю 
від дня народження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехів-
ським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Запо-
віту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 29,5х41,5 см, папір, акварель. 

4. М-3033 КВ-37914 Малюнок «Полюбила чорноб-
рова козака дівчина…» за творчістю Т.Г. Шевченка. 
Автор Оксана Юркевич (12 років), м. Тернопіль, Центр 
дитячої творчості, 2004 р. Малюнок взятий з виставки 
Національної спілки художників України, присвяченої 
190-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 33,5х45,5 см, папір, 
акварель. 

5. М-3034 КВ-37915 Малюнок «Мені тринадцятий 
минало…» за творчістю Т.Г. Шевченка. Автор Дар‟я 
Петрусь (5 клас), м. Київ, Голосіївський район, ЗОШ 
№ 33, 2004 р. Малюнок взятий з виставки Національної 
спілки художників України, присвяченої 190-річчю від 
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дня народження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2006 р., 29,5х20, 5 см, папір, фломастер. 

6. М-3036 КВ-37967 Малюнок «Перебендя», ілюст-
рація до поезії Т.Г. Шевченка. Автор Андрійчук Назар, 
м. Заліщики Тернопільської області, 2004 р.  

Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Шевче-
нко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., од-
ним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шев-
ченка, 2005 р., 29,5х41, 4 см, папір, акварель. 

7. М-3037 КВ-37968 Малюнок «Іван Підкова», ілюст-
рація до поезії Т.Г. Шевченка. Автор Карпенко Богдан 
(5 клас), м. Київ, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс 
фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано Войце-
хівським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею 
Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х41, 4 см, папір, 
олівець. 

8. М-3038 КВ-37969 Малюнок «Катерина», ілюстра-
ція до поезії Т.Г. Шевченка. Автор Тодер Дмитро 
(9 клас), с. Костилівка, Рахівський район Закарпатської 
області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,7х42,8 см, папір, акварель. 

9. М-3039 КВ-37970 Малюнок «Гамалія», ілюстрація 
до поезії Т.Г. Шевченка. Автор Карпенко Богдан (5 клас), 
м. Київ. 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,6х42 см, папір, олівець. 

10. М-3040 КВ-971 Малюнок «Отаке-то лихо, бачите 
дівчата. Жартуючи кинув Катрусю москаль», ілюстрація 
до поезії Т.Г. Шевченка. Автор Савко Людмила (12 ро-
ків), м. Іршава Закарпатської області, 2004 р. Малюнок 
виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
29,6х42 см, папір, олівець. 

11. М-3041 КВ-37972 Малюнок «Світає…», ілюстра-
ція до поезії Т.Г. Шевченка. Автор Грегірчак Юрій, 
м. Рахів Закарпатської області, 2004 р. Малюнок вико-
нано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму серці». 
Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів 
створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
29,5х41,5 см, папір, акварель. 

12. М-3045 КВ-38130 Малюнок. Автор Крячко Хрис-
тина, с. Молочне Сакського району, Автономна респуб-
ліка Крим, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс 
фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано Войце-
хівським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею 
Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, аква-
рель, гуаш, олівець, графіка. 

13. М-3046 КВ-38131 Малюнок «Хата Т.Г. Шев-
ченка». Автор Сікора Олександр (10 клас), смт. Велика 
Михайлівка Великомихайлівського району Одеської 
області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехів-
ським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Запо-
віту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, акварель, 
фарби. 

14. М-3047 КВ-38132 Малюнок «Причинна», ілюст-
рація до балади Т. Шевченка. Автор Сікора Олександр 
(10 клас), смт. Велика Михайлівка Великомихайлівсь-

кого району Одеської області, 2004 р. Малюнок вико-
нано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму серці». 
Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів ство-
рення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, 
папір, фарби, гуаш, олівець. 

15. М-3048 КВ-38133 Малюнок «Тополя», ілюстрація 
до балади Т. Шевченка. Автор Ніколаєнко Сергій, м. Бар 
Вінницької області, 2004 р. Малюнок виконано на кон-
курс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, 
акварель, перо, туш. 

16. М-3049 КВ-38134 Малюнок «Вітер з гаєм розмо-
вляє», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор Цицюр-
ська Віта (12 років), м. Бар Вінницької області, 2004 р. 
Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в 
моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2005 р., 29,5х21см, папір, акварель, перо, туш. 

17. М-3050 КВ-38135 Малюнок «Тарасові шляхи». 
Автор Мислінська Настя (13 років), м. Бар Вінницької 
області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, гуаш, фарби, 
живопис. 

18. М-3051 КВ-38136 Малюнок «Тече вода з-під 
явора», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор Фляж-
нікова Вероніка (11 років), м. Бар Вінницької області, 
2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Ше-
вченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, акварель. 

19. М-3052 КВ-38137 Малюнок «Мати молодая». Ав-
тор Семеренко Євгенія (8 років), м. Бар Вінницької об-
ласті, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю 
«Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, акварель, перо. 

20. М-3053 КВ-38138 Малюнок «На Великдень на 
соломі». Автор Разанцева Дарія (8 років), м. Бар Вінни-
цької області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс 
фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано Войце-
хівським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею 
Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, аква-
рель, перо. 

21. М-3054 КВ-38139 Малюнок. Автор Герасимова 
Ярослава (11 років), м. Бар Вінницької області, 2004 р. 
Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в 
моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2005 р., 29,5х21см, папір, акварель, перо. 

22. М-3055 КВ-38140 Малюнок «Тече вода з-під 
явора», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор Мазур 
Яна (9 років), м. Бар Вінницької області, 2004 р. Малю-
нок виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
29,5х21см, папір, акварель, перо. 

23. М-3056 КВ-38141 Малюнок. Автор Звейко Олек-
сій (9 клас), м. Бар Вінницької області, 2004 р. Малюнок 
виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
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рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
29,5х21см, папір, графіка, олівець. 

24. М-3057 КВ-38142 Малюнок «І золотої й доро-
гої…», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор Гайду-
кова Н., м. Бар Вінницької області, 2004 р. Малюнок 
виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
29,5х21см, папір, графіка, олівець, туш. 

25. М-3058 КВ-38143 Малюнок. Автор Кобзар О., 
м. Бар Вінницької області, 2004 р. Малюнок виконано на 
конкурс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Пере-
дано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, па-
пір, графіка, олівець. 

26. М-3059 КВ-38144 Малюнок «Зацвіла в долині 
червона калина», ілюстрація до творів Т. Шевченка. 
Автор Савула Христина (14 років), с. Скелівка Старо-
Самбірського району Львівської області, 2004 р. Малю-
нок виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
29,5х21см, папір, акварель. 

27. М-3060 КВ-38145 Малюнок «Лілея», ілюстрація 
до творів Т. Шевченка. Автор Савула Христина (14 ро-
ків), с. Скелівка Старо-Самбірського району Львівської 
області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю 
«Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, акварель. 

28. М-3061 КВ-38146 Малюнок. Автор Яньшина 
Марина (8-а клас), с. Птахівка Скадовського району 
Херсонської області, 2004 р. Малюнок виконано на кон-
курс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, 
графіка, олівець, перо, туш. 

29. М-3062 КВ-38147 Малюнок «Кавказ», ілюстрація 
до творів Т. Шевченка. Автор Яньшина Марина (8-а 
клас), с. Птахівка Скадовського району Херсонської об-
ласті, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю 
«Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, графіка, перо, туш. 

30. М-3063 КВ-38148 Малюнок. Автор Яньшина 
Марина (8-а клас), с. Птахівка Скадовського району 
Херсонської області, 2004 р. Малюнок виконано на кон-
курс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, 
графіка, перо, туш. 

31. М-3064 КВ-38149 Малюнок. Автор Яньшина 
Марина (8-а клас), с. Птахівка Скадовського району 
Херсонської області, 2004 р. Малюнок виконано на кон-
курс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, 
графіка, олівець. 

32. М-3065 КВ-38150 Малюнок «Світає, край неба 
палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає…», ілюст-
рація до творів Т. Шевченка. Автор Яньшина Марина  
(8-а клас), с. Птахівка Скадовського району Херсонської 
області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-

ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, графіка, перо, туш. 

33. М-3065 КВ-38151 Малюнок, ілюстрація до творів 
Т. Шевченка. Автор Яньшина Марина (8-а клас), 
с. Птахівка Скадовського району Херсонської області, 
2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Ше-
вченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 29,5х21см, папір, акварель, перо, туш. 

34. М-3067 КВ-38163 Малюнок «Завжди серед нас». 
Автор Цибуля Ігор, 2004 р., Україна. Малюнок виконано 
на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Пере-
дано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х20,5см, 
папір, олівець. 

35. М-3068 КВ-38164 Малюнок «Шевченко в моєму 
серці». Автор Черниш Анна, (9 клас), с. Сиднів Чернігів-
ського району, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс 
фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано Войце-
хівським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею 
Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 20,5х29см, папір, олі-
вець, туш. 

36. М-3069 КВ-38165 Малюнок «Сліпа». Автор 
Авраменко Яна, (16 років), Україна, 2004 р. Малюнок 
виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
20,5х30см, папір, олівець, гуаш. 

37. М-3070 КВ-38166 Малюнок «Перебендя», ілюст-
рація до творів Т. Шевченка. Автор Бугайчук Олександр 
(11 клас), м. Київ, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс 
фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано Войце-
хівським Б.М., одним із ініціаторів створення Музею 
Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х20см, папір, олі-
вець, туш. 

38. М-3071 КВ-38167 Малюнок «Чума». Автор Дяко-
ненко В., Україна, 2004 р. Малюнок виконано на кон-
курс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 32х38см, папір, 
олівець, акварель, туш. 

39. М-3074 КВ-38168 Малюнок «Країна, де співають 
пісні Кобзаря». Автор Агеній Олександр (8 років), 
Україна, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 29,5х42 см, папір, олівець, гуаш. 

40. М-3075 КВ-38171 Малюнок «Вітер з гаєм розмо-
вляє», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор Криво-
бок Ярослав (9 років), с. Озірщина Бородянського райо-
ну Київської області, 2004 р. Малюнок виконано на 
конкурс фестивалю «Шевченко в моєму серці». Пере-
дано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 27,5х20,5 см, 
папір, олівець.  

41. М-3076 КВ-38172 Малюнок «Перебендя», ілюст-
рація до творів Т. Шевченка. Автор Кривобок Ярослав 
(9 років), с. Озірщина Бородянського району Київської 
області, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 27,5х20,5 см, папір, олівець. 

42.  М-3077 КВ-38173 Малюнок «Малий Шевченко 
та дід». Автор Кривобок Ярослав (9 років), с. Озірщина 
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Бородянського району Київської області, 2004 р. Малю-
нок виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму 
серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціато-
рів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
26,5х19,5 см, папір, олівець. 

43. М-3078 КВ-38174 Малюнок «Ні хвали, ані гань-
би». Автори Шульга Є.В. (12 років), Шульга О.В. 
(14 років), с. Талалаївка Чернігівської області, 2004 р. 
Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Шевченко в 
моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2005 р., 43,5х17,5 см, папір, гуаш. 

44. М-3079 КВ-38175 Малюнок «Чорніє поле, і гай, і 
гори», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор Ганта 
Марко (12 років), с. Талалаївка Чернігівської області, 
2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю 
«Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 42,5х18 см, папір, гуаш. 

45. М-3080 КВ-38176 Малюнок «Сон», ілюстрація до 
творів Т. Шевченка. Автор Рибак Оксана (12 років), 
Україна, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 32,5х61 см, папір, гуаш, олівець. 

46. М-3081 КВ-38177 Малюнок «Калинова Мадон-
на». Автор Мелентьєва Дарина (10 років), м. Донецьк, 
2004 р. Малюнок виконано на конкурс фестивалю «Ше-
вченко в моєму серці». Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2005 р., 60х42 см, папір, гуаш, олівець. 

47. М-3082 КВ-38178 Малюнок «Бандуристе, орле 
сизий…», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор 
Янчук Ян (12 років), Переяславська дитяча художня 
школа, 2004 р. Малюнок виконано на конкурс фести-
валю «Шевченко в моєму серці». Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2005 р., 40,5х57,5 см, папір, гуаш, олівець. 

48. М-3083 КВ-38179 Малюнок «У неділю на вигоні 
дівчата гуляли. Автор Трухан Світлана (14 років), Пере-
яславська дитяча художня школа, 2004 р. Малюнок ви-
конано на конкурс фестивалю «Шевченко в моєму се-
рці». Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів 
створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2005 р., 
60х40 см, папір, гуаш, олівець. 

49. М-3188 КВ-38934 Малюнок «Мені тринадцятий 
минало…», ілюстрація до творів Т. Шевченка. Автор 
Стерегеску Юлія (10 років), м. Київ, 2004 р. Малюнок 
взятий з виставки Національної спілки художників 
України, присвяченої 190-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2006 р., 41х29,5 см, папір, акварель. 

50. М-3189 КВ-38935 Малюнок «Мені тринадцятий 
минало…», ілюстрація до творів Т. Шевченка, 2004 р. 
Автор Гештень Михайло (15 років), м. Іршава Закарпат-
ської області. Малюнок взятий з виставки Національної 
спілки художників України, присвяченої 190-річчю від 
дня народження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2006 р., 40х28 см, папір, туш, графіка. 

51. М-3190 КВ-38936 Малюнок «Одно-однісіньке під 
тином сидить собі в старій ряднині», ілюстрація до тво-

рів Т. Шевченка, 2004 р. Автор Керечанин Джаміла 
(12 років), м. Іршава Закарпатської області. Малюнок 
взятий з виставки Національної спілки художників 
України, присвяченої 190-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2006 р., 40х28 см, папір, акварель. 

52. М-3191-КВ-38937 Малюнок «Ти взяла мене ма-
ленького за руку і в школу хлопця одвела до п‟яного 
дяка», ілюстрація до творів Т. Шевченка, 2004 р. Автор 
Егрелій Олександр (13 років), м. Іршава Закарпатської 
області. Малюнок взятий з виставки Національної спі-
лки художників України, присвяченої 190-річчю від дня 
народження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівсь-
ким Б.М., одним із ініціаторів створення Музею Заповіту 
Т.Г. Шевченка, 2006 р., 41,5х29,5 см, папір, акварель. 

53. М-3192 КВ-38938 Малюнок «Одно-однісіньке під 
тином сидить собі в старій ряднині», ілюстрація до тво-
рів Т. Шевченка, 2004 р. Автор Бабинець Марина 
(12 років), м. Іршава Закарпатської області. Малюнок 
взятий з виставки Національної спілки художників 
України, присвяченої 190-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2006 р., 42,5х30,5 см, папір, акварель. 

54. М-3193 КВ-38939 Малюнок «У старій хатині в 
кріпака колись в тихий день весняний хлопчик наро-
дивсь», ілюстрація до творів Т. Шевченка, 2004 р. Автор 
Брайтик Світлана (16 років), м. Іршава Закарпатської 
області. Малюнок взятий з виставки Національної спі-
лки художників України, присвяченої 190-річчю від дня 
народження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2006 р., 42,5х30,5 см, папір, акварель. 

54. М-3194 КВ-38940 Малюнок «І досі сниться! Під 
горою між вербами та над водою біленька хаточка…», 
ілюстрація до творів Т. Шевченка, 2004 р. Автор Прихо-
дько Тетяна (10 років), м. Київ. Малюнок взятий з виста-
вки Національної спілки художників України, присвяче-
ної 190-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Пере-
дано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 42х29,5 см, 
папір, акварель. 

55. М-3195 КВ-38941 Малюнок «А дівчина… прий-
шла. Привітала, утирала мої сльози і поцілувала», ілюс-
трація до творів Т. Шевченка, 2004 р. Автор Мартинюк 
Ольга (17 років), м. Київ. Малюнок взятий з виставки 
Національної спілки художників України, присвяченої 
190-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 42х29,5 см, папір, 
акварель. 

56. М-3206 КВ-39361 Малюнок «Мені тринадцятий 
минало…», 2004 р. Автор Вінар Вікторія (14 років), м. 
Іршава. Малюнок взятий з виставки Національної спілки 
художників України, присвяченої 190-річчю від дня на-
родження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2006 р., 43,5х31см, папір, гуаш, олівець. 

57. М-3207 КВ-39362 Малюнок «Сон», «…І раю 
кращого немає як тая мати молодая з своїм дитяточком 
малим…», 2004 р. Автор Трухан Світлана (14 років), 
м. Переяслав-Хмельницький, дитяча художня школа. 
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Малюнок взятий з виставки Національної спілки худож-
ників України, присвяченої 190-річчю від дня наро-
дження Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., 
одним із ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Ше-
вченка, 2006 р., 66,5х52 см, папір, гуаш. 

58. М-3208 КВ-39363 Малюнок «На панщині пше-
ницю жала…» («Сон»), 2004 р. Автор Бойчук Віктор 
(20 років), смт. Гриців Хмельницької області. Малюнок 
взятий з виставки Національної спілки художників 
України, присвяченої 190-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2006 р., 42,5х30,3 см, папір, акварель, простий олівець. 

59. М-3209 КВ-39364 Малюнок «Мені тринадцятий 
минало…», 2004 р. Автор Бойчук Віктор (20 років), смт. 
Гриців Хмельницької області. Малюнок взятий з виста-
вки Національної спілки художників України, присвяче-
ної 190-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Пере-
дано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 41,5х30,5 см, 
папір, акварель. 

60. М-3210 КВ-39365 Малюнок «Наймичка», 2004 р. 
Автор Вінницька Руслана (13 років), м. Ямпіль. Малю-
нок взятий з виставки Національної спілки художників 
України, присвяченої 190-річчю від дня народження 
Т.Г. Шевченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із 
ініціаторів створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 
2006 р., 43,3х31,2 см, папір, гуаш. 

61. М-3211 КВ-39366 Малюнок «Портрет», 2004 р. 
Автор Ткачов Євген (11 років), Україна. Малюнок взя-
тий з виставки Національної спілки художників України, 
присвяченої 190-річчю від дня народження Т.Г. Ше-
вченка. Передано Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів 
створення Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 
33,5х44 см, папір, перо, олівець. 

62. М-3212 КВ-39367 Малюнок «Сотник», «У 
Оглаві… Чи по знаку…», 2004 р. Автор Заїка Гліб 
(15 років), м. Корюківка. Малюнок взятий з виставки 
Національної спілки художників України, присвяченої 
190-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. Передано 
Войцехівським Б.М., одним із ініціаторів створення Му-
зею Заповіту Т.Г. Шевченка, 2006 р., 42,5х30,5 см, папір, 
акварель, графіка. 

63. М-3290 КВ-39740 Малюнок «Здається кращого 
немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная кра-

їна…», 2006 р. Автор Старенченко Алла, м. Переяслав-
Хмельницький, дитяча художня школа, 50х28 см, папір, 
гуаш, живопис. 

64. М-3291 КВ-39741 Малюнок «Заповіт», 2006 р. 
Автор Коцур Яна, м. Любомль Волинської області, 
45х33 см, папір, акварель, живопис. 

65. М-3292 КВ-39742 Малюнок «І на оновленій землі 
врага не буде супостата…», 2006 р. Автор Євтухова 
Олена, с. Хворостів Любомльського району Волинської 
області, 43х29,5 см, папір, акварель, живопис. 

66. М-3293 КВ-39743 Малюнок «Шевченко – пер-
лина українського народу», 2006 р. Автор Кутлиєва 
Юлія, образотворча студія «Веселкові барви» Очеретян-
ської ЗОШ І–ІІІ ступенів Житомирської області, 
57х41 см, папір, акварель, живопис. 

66. М-3309 КВ-39907 Малюнок «На Шевченковій 
могилі», 1929 р. Автор Дремлюга П.П., колишній учи-
тель малювання, 14х18 см, папір, олівець, графіка. 

67. М-3324 КВ-39935 Малюнок «Справжній дух ве-
ликого Кобзаря», 2006 р. Автор Кулікова Тетяна, м. Ма-
кіївка Донецької області, 52х30 см, папір, олівець, перо. 

68. М-3375 КВ-41303 Малюнок «Т. Шевченко у 
Ширяєва», 1960 р. Автор Завгородній В.Л., майстер на-
родної творчості, 26х32 см, папір, акварель, скло, дерево. 

Висновки. Отже, проаналізовано та уведено до нау-
кового обігу музейні предмети, а саме, дитячі малюнки з 
ілюстраціями до різних творів Т. Шевченка інвентарної 
групи «Мистецтво» фондової колекції НІЕЗ «Переяс-
лав», які обліковані та записані в інвентарній книзі № 6. 
Дослідження є підтемою до розробки розділу «Мисте-
цька шевченкіана у колекції НІЕЗ «Переяслав». Дослі-
джена тема дасть можливість повніше використовувати 
музейні предмети у експозиційній, виставковій роботі 
Музею Заповіту Т.Г. Шевченка, для написання статей та 
публікацій з метою популяризації творчого спадку Коб-
заря, для поповнення збірки новими музейними предме-
тами на шевченківську тематику, створення каталогу і 
ін. 
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CHILDREN’S DRAWINGS WITH ILLUSTRATIONS TO T. SHEVCHENKO`S WORKS FROM  
THE COLLECTION OF NHER «PEREYASLAV» 

The article for the first time presents the characteristics of museum objects, in particular, children‟s drawings with 
illustrations to the works of Taras Shevchenko, which are part of the art collection of the Reserve on Shevchenko`s subject and 
belong to the inventory group «Art» («M»). The article introduces these materials for scientific circulation, as the study is a 
sub-topic for the development of the author of the section «Аrtistic Shevchenkiana in the collection of NHER «Pereyaslav». 
Based on the stock materials, the source of income, size, technique, material of the museum object, time and place of residence 
are revealed. A significant part of these museum objects was donated by B. Woicechowskyi, one of the initiators of the creation 
of the Museum of «Testament» of Taras Shevchenko in Pereyaslav. 
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Постановка проблеми. Становлення та розвиток 

громадських організацій та самодіяльних об‟єднань гро-

мадян є важливою умовою існування демократичного 

політичного режиму, свідченням зрілого громадянського 

суспільства. Під час Революції Гідності та агресії Росій-

ської Федерації активісти та небайдужі громадяни, 

об‟єднавшись у структури громадянського суспільства, 

зуміли відстояти не тільки демократичні перетворення 

та європейський вибір України, але і допомагали подо-

лати кризу дезорганізованим державним інститутам.  

Мета статті – вивчення кількісних та якісних показ-

ників діяльності громадських організацій та осмислення 

рівня розвитку громадянського суспільства України. 

Джерельну базу дослідження складають документи 

Державного архіву Вінницької області [1,2,3]; мате-

ріали поточного архіву Держкомстату України [4,5]; 

матеріали поточних архівів неурядових дослідницьких 

організацій та фондів [6,7,8,9]. 

В історіографії проблеми доцільно виділити три на-

прями. До першого варто віднести роботи дослідників з 

вивчення різних аспектів діяльності знакових, відомих 

широкому загалу громадських організацій або організа-

цій, згуртованих за напрямом діяльності (Стоян Г. [10] – 

профспілки України; Заремба С. [11] – Українське това-

риство охорони пам‟яток історії та культури; Ящук О. 

[12] – Товариство Червоного Хреста України; Лойко Л. 

[13] – громадські організації етнічних меншин України; 

Алексієвець М. [14] – екологічні організації). Однак, їхні 

наукові розвідки акцентовані та не призводять до широ-

ких узагальнень у вивченні всієї палітри громадських 

організацій.  

Другий напрям досліджень носить політико-право-

вий характер та зосереджений на вивченні проблем ста-

новлення громадянського суспільства в Україні (Діг-

тяр П. [15], Завидняк І. [16], Чувардинський О. [17], 

Кормич Л., Шелест Д. [18]). Громадські організації розг-

лядаються як ключовий елемент самоорганізації насе-

лення, завдання яких – захист і реалізація прав і свобод 

громадян.  

Третій напрям характерний тим, що авторами праць 

були не лише науковці, але й активісти громадських 

об‟єднань, працівники неурядових дослідницьких уста-

нов (Андрусяк Т. [19], Карплич Р. [20], Романюк А. [21], 

Сидоренко О. [22,23,24]). Їхні наукові пошуки носили 

прикладний характер та приносили концептуальну нови-

зну у вивчення громадянської активності населення 

України.  

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб осмис-

лити зміни, що відбулись у секторі громадських органі-

зацій впродовж 90-х років ХХ ст. необхідно розглянути 

його розвиток, проблеми, здобутки, опираючись при 

цьому на певні показники, які характеризуватимуть його 

кількісні та якісні трансформації. Насамперед необхідно 

дати відповідь на питання – скільки громадських органі-

зацій в Україні було створено, зареєстровано та викону-

вало свої статутні зобов‟язання. 

Так у статистичній таблиці, розміщеній в посланні 

Президента України до Верховної Ради України про 

внутрішнє та зовнішнє становище держави у 2000 році, 

кількість легалізованих об‟єднань громадян у 1999 році 

становила 1208, з яких 90 – політичні партії та 1118 – 

громадські організації [25, c.369]. У тому ж «Послан-

ні...» в розділі «Перспективи становлення громадянсь-

кого суспільства в Україні» відзначалось що «нині в на-

шій державі зареєстровано 1376 всеукраїнських та між-

народних і понад 12,7 тис. місцевих громадських 

організацій» [25, c.15].  

У виступі на конференції «Сталий розвиток третього 

сектору в Україні» (грудень 1999 р.) Лаврінович О. заз-

начив, що загальна кількість недержавних організацій 

перевищує п‟ять тисяч, 10 відсотків з яких зареєстровані 

як всеукраїнські організації, 40 відсотків – на обласному 

рівні, 30 – на місцевому рівні, решта організацій зареєс-

тровані як міжнародні [26, с.5].  

На початок 2000 року база даних Центру Інновацій та 

розвитку – неурядової дослідницької організації, яка 

досліджує процеси розвитку громадських організацій в 

Україні,– нараховувала майже 28 тисяч неурядових не-

прибуткових організацій (23065 – громадських організа-

цій, 4878 – благодійних фондів) [22, с.20].  

Сплеск громадянської активності на зламі 80-х – по-

чатку 90-х років та проголошення незалежності України, 

правове унормування колишніх «неформалів», (поста-

нова Президії ВР України від 29. 09. 1990 р., Закон 

України «Про об‟єднання громадян» від 18 липня 

1992 р.) дали поштовх до зростання кількості громадсь-

ких організацій в Україні. Якщо у 1991 році в Україні 

було зареєстровано 324 громадські організації, то у 

На основі статистичних та архівних матеріалів, досліджень неурядових організацій проаналізовано 

кількісні та якісні показники діяльності громадських організацій України впродовж 90-х років ХХ ст. 

Встановлено, що не зважаючи на кількісне зростання громадських організацій громадянська активність 

населення України залишалася на низькому рівні, а більшість новостворених громадських організацій для 

виконання статутних завдань використовували донорську допомогу закордонних організацій та фондів. 

Ключові слова: громадська організація, громадянське суспільство, благодійні фонди, соціологічні 

дослідження, 90-і роки ХХ ст. 
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1999 році кількість зареєстрованих громадських органі-
зацій (включаючи місцеві осередки) досягла 4437 [7, с.3].  

Сама тільки реєстрація не дає остаточної відповіді на 

питання про кількість громадських організацій в Укра-

їні. По-перше, певна частина організацій щорічно офі-

ційно припиняє своє існування. По-друге, значна кіль-

кість громадських організацій від моменту свого 

створення не проявляла активності у реалізації статут-

них завдань, не звітувала перед статистичними орга-

нами, не вела бухгалтерський облік.  

Варто відзначити, що громадська активність насе-

лення різних регіонів суттєво відрізнялася, що зумов-

лено рівнем розвитку громадської свідомості, питомою 

часткою міського населення, історичними традиціями, 

наявним фінансуванням, політичними чинниками. Ста-

ном на 1 січня 2000 р. лідерами за кількістю громадсь-

ких організацій були: Донецька область (2368), м. Київ 

(2301), Автономна республіка Крим (1857), Львівська 

область (1850).  

Серед аутсайдерів за кількістю громадських органі-

зацій слід відзначити Чернівецьку (386), Херсонську 

(484), Волинську (524), Чернігівську (541) області [4, 

с.1-2]. Тут відставання у розвитку громадських ініціатив 

пояснюється нерозвиненістю мережі громадських орга-

нізацій на районному та селищному рівні. Так, у 

1998 році майже 70% громадських організацій Волинсь-

кої області та місцевих осередків всеукраїнських та між-

народних організацій діяло в Луцьку [20, с.24].
 

Фактором, який ускладнював розвиток громадських 

організацій впродовж 90-х років ХХ ст. була класифіка-

ція громадських організацій згідно з чинним законодав-

ством. Так, об‟єднання громадян незалежно від назви 

(рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка) визнавалося полі-

тичною партією або громадською організацією, що ігно-

рувало принципову відмінність між двома видами не-

урядових неприбуткових організацій – асоціаціями та 

фондами, визнаючи лише вибір у площині «політичний – 

неполітичний». Однак, асоціації це групи осіб, які доб-

ровільно об‟єднались заради досягнення певних цілей, 

тоді як фонди акумулюють засоби, в тому числі фінан-

сові, для досягнення декларованих статутними докумен-

тами цілей. Асоціації потребують фінансової підтримки 

для забезпечення свого існування, а фонди можуть нада-

вати її.  

Кількість фондів та благодійних організацій в Укра-

їні відображена у таб. 1. [4, с.3].  

Таблиця 1 

Фонди та благодійні організації в Україні 

(включаючи місцеві осередки) 

Роки 
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Кількість 

фондів 
592 1074 1811 2136 2606 504 3376 

Різке зменшення кількості благодійних організацій та 

фондів у 1998 році було спричинене ухвалою Кабінетом 

Міністрів України 30.03.1998 р. Положення № 382 про 

порядок державної реєстрації благодійних організацій, 

що викликало необхідність призупинення діяльності та 

перереєстрації. 

Форма № 1 ПГО державної статистичної звітності 

класифікувала громадські організації за напрямками 

їхньої діяльності, при цьому якщо організація мала 

ознаки декількох вказаних видів (напрямів) діяльності, 

(наприклад, дитяча екологічна організація), то вона вра-

ховувалася один раз за тим видом (напряму) діяльності, 

який першим вказано в статуті.  

Подібний розподіл полегшував роботу статистичних 

управлінь, дозволяв уникнути дублювання у підрахунку 

загальної кількості громадських організацій, але усклад-

нював можливий аналіз. До того ж досить важко враху-

вати усі сфери діяльності громадських організацій, які 

не є статичними та передбачуваними, як це було за часів 

СРСР.  

Таблиця 2 

Співвідношення громадських організацій (ГО) 

(включаючи місцеві осередки) з організаціями, 

класифікованими як «Інші громадські організації» 

Роки 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Кількість 

ГО 
9282 10359 13569 14148 17573

 
21028 25490 

З них 

«Інші 

ГО» 

1963 2544 3359 3729 4966 5714 7162 

У % 21 24 25 26 28 27 28 

Кількість громадських організацій, які належать до 

рядка звітності «Інші громадські організації» поступово 

зростала як в абсолютних, так і у відносних цифрах (див. 

таб. 2 [4, с.3]), що свідчило про необхідність оновлення 

класифікації громадських організацій. 

Безсумнівними лідерами за кількісними показниками 

протягом 90-х років ХХ ст. були оздоровчі та фізкульту-

рно-спортивні об‟єднання, питома вага яких у 1999 році 

становила 16%, організації ветеранів та інвалідів (12%), 

організації професійної спрямованості (9%), молодіжні 

об‟єднання (7%), освітні та культурно-виховні товарис-

тва (7%). При цьому варто відзначити тенденцію зрос-

тання (в 4,5 рази) кількості молодіжних громадських 

організацій (з 395 всередині 1994 року до 1806 на поча-

тку 2000 року). Порівняно незначною залишалась кіль-

кість товариств із охорони пам‟яток історії та культури – 

всього 216 організацій (включаючи місцеві осередки), 

об‟єднань із захисту населення від наслідків аварії на 

ЧАЕС – 593, екологічних організацій – 702 [4, с.4].  

Важливим показником, який багато в чому висвітлює 

об‟єктивну картину розвитку громадських організацій в 

Україні, є щорічний звіт за формою № 1-ОГ, в якому 

громадські організації та їхні місцеві осередки звітують 

про свою діяльність, кількість членів, надходження кош-

тів та їх використання. Можливість надати в органи кон-

тролю звіт про виконану за рік роботу свідчить про дій-

сне виконання статутних цілей, про те, що організація 

існує не на папері, а реально. Протягом другої половини 

90-х років ХХ ст. кількість звітуючих організацій зі все-

українським та міжнародним статусом була меншою за 

кількість легалізованих (див. таб. 3 [5, c.1]). 
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Таблиця 3 

Кількість звітуючих громадських організацій 

(ГО) зі всеукраїнським та міжнародним статусом 

Роки 1996 1997 1998 1999 2000 

Всеукраїнські та 

міжнародні ГО 
1006 1205 1063 1118 1267 

З них звітували 382 361 375 485 551 

У відсотках 38 30 35 43 43 

 

Наведена інформація свідчить про те, що більша час-

тина всеукраїнських та міжнародних громадських орга-

нізацій не мала необхідної інфраструктури в областях 

України та займалася своєю діяльністю час від часу, за 

наявності фінансування.  

Особливу увагу привертають дані, які характеризу-

ють чисельний склад громадських організацій. За часів 

СРСР масовість була одним з головних критеріїв, за 

яким оцінювалась робота організації. Прагнення до пос-

тійного кількісного зростання переслідувало крім того 

певну практичну мету – фінансування діяльності органі-

зації. Так Вінницька обласна організація Червоного Хре-

ста УРСР на початку 1987 року взяла соціалістичні зо-

бов‟язання за рахунок пропагандистської та організаційної 

роботи досягнути залучення до складу організації 57% 

населення області старше 16 років. На початку 1988 ро-

ку у складі обласної організації Червоного Хреста нара-

ховувалось 57,8% населення області старше 16 років. 

Було зібрано на 5050 крб. членських внесків більше, ніж 

заплановано [1, арк.1,35].  

Аналіз даних Держкомстату України свідчить, що 

гонитва за кількісними показниками залишилася складо-

вою частиною реноме громадських організацій України 

90-х років ХХ ст. (див. таб. 4 [5, с.3]). 

Таблиця 4 

Кількість членів громадських організацій 

України (включаючи місцеві осередки) 

Роки 1996 1997 1998 1999 2000 

Кількість 

членів – 
осіб 

23622703 24147215 25140378 26830868 33752206 

 

Отже, згідно зі звітами, більшість громадян України 

були членами громадських організацій, що, на наш пог-

ляд, потребує уточнення та перевірки за допомогою со-

ціологічних досліджень громадянської активності насе-

лення України.  

У вивченні будь-якого явища громадянської активно-

сті важливу роль виконують соціологічні опитування, 

які дають змогу оцінити реальні тенденції розвитку че-

рез призму особистої оцінки респондента, а не тільки 

звіти та реляції активістів громадських організацій. 

Важливим критерієм діяльності громадських органі-

зацій є оцінка їх необхідності громадянами України. 

Соціологічне дослідження, яке було проведене неурядо-

вою дослідницькою організацією – Центром інновацій та 

розвитку в липні 1999 року, передбачало вивчення став-

лення населення до громадських і благодійних організа-

цій в Україні. Більшість населення України позитивно 

ставилася до діяльності громадських організацій (див. 

таб. 5) [8, с.11].  

Таблиця 5 

Оцінка важливості громадських організацій за 

напрямками роботи 

Напрямок діяльності Коефіцієнт
 % 

Допомога 

малозабезпеченим 
2258 66,4 

Допомога інвалідам 1832 53,9 

Екологічний рух 1580 46,5 

Захист прав людини 1539 45,2 

Дитячо-юнацькі  1327 39,0 

Сприяння економічним 

реформам 
1014 29,8 

Культурно-
просвітницький 

617 18,1 

Національно-культурний 597 17,5 

Спортивно-фізкультурний 534 15,7 

Професійні об‟єднання  400 11,8 

Розвиток науки 392 11,5 

Жіночий рух 197 5,8 
 

 Коефіцієнт коливається в межах від 3400 (макси-

мальна можливість) до 0 (мінімальна можливість). 

Методика розрахунку коефіцієнту – стандартна, на 

основі абсолютних показників. Варіант відповіді «дуже 

необхідно» оцінювався у 2 бали. «необхідно» – 1 бал, «не 

потрібно» – 0 балів. Оскільки проаналізовано 1700 анкет, 

то максимальний бал досягатиме 3400, а найнижчий – 

0 балів. 

Отже, в пересічних українців користувалися автори-

тетом організації. які ставили за мету діяльності соціа-

льно орієнтовані цінності, благодійність, задоволення 

потреб у масштабі усього суспільства, а не тільки реалі-

зацію прав та потреб учасників об‟єднання.  

Однак, для більшості громадян України діяльність 

громадських організацій залишається практично невідо-

мою – лише 42 відсотки опитаних зуміли назвати відому 

їм організацію. Найбільш відомими були громадські 

організації, які активно використовували засоби масової 

інформації, інші форми впливу на населення для попу-

ляризації своєї діяльності (див. таб. 6) [8, с.15].  

Таблиця 6 

Назва чи напрямок діяльності відомих опитаним 

громадських організацій (ГО) 

Назва чи напрямок діяльності ГО у % до опитаних 

Організація ветеранів війни 10,3 

Спілка воїнів-афганців 5,4 

Союз «Чорнобиль» 5,3 

Профспілки 3,5 

Товариство Червоного Хреста 3,4 

Товариство захисту прав споживачів 2,7 

Товариство «Просвіта» 2,2 

Жіноче об‟єднання  2,2 

Об‟єднання «Злагода» 1,7 

Організація допомоги дітям-сиротам 1,2 

Інші організації 5,2 

Симптоматичним є той факт, що більшість організа-

цій, які названі опитаними, були створені за часів пере-

будови або в незалежній Україні. Це спілка воїнів-афга-

нців, союз «Чорнобиль», товариства захисту прав 

споживачів, товариство «Просвіта». Названі об‟єднання 

громадян у тій або іншій формі отримували державне 
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фінансування, використовували підтримку органів само-

врядування, брали участь у реалізації урядових програм.  

Важливим індикатором громадянської активності на-

селення України є членство в громадських організаціях. 

Лише 7,8 відсотків опитаних дали ствердну відповідь на 

запитання про своє членство в громадських організаці-

ях [8, с.16].  

Серед мотивів, які заважають участі в діяльності 

громадських організацій, потрібно вирізнити суб‟єктивні 

та об‟єктивні причини. Понад 50% опитаних серед при-

чин відсутності зацікавленості в діяльності громадських 

організацій виділяли суб‟єктивні чинники, а саме – «не 

мають часу», «не мають бажання», «не мають здоров‟я». 

8,4% опитаних взагалі не довіряли громадським органі-

заціям, 7,9% не змогли знайти організацію потрібного 

спрямування. 6,6% не мали достатньо інформації про 

діяльність громадських організацій в Україні [8, с.17].  

Матеріали іншого соціологічного дослідження, про-

веденого в червні 1999 року, підтверджують соціальну 

пасивність більшості громадян України. На запитання 

«Чи працюєте Ви безоплатно у недержавній організації», 

відповідь – «Так» дали п‟ять відсотків опитаних; два 

відсотки відповіли – «залежить від обставин» [6, с.63].  

Відповіді свідчать, що особливих зрушень у розвитку 

громадянської активності впродовж 90-х років ХХ ст. не 

відбулося. Більшість громадян не брали активну участь у 

громадсько-політичному житті країни. Однією з причин 

були кризові явища в соціально-економічному розвитку 

України. У травні 2000 року 68% опитаних визнали, що 

найбільше їх хвилюють матеріальні проблеми та питан-

ня працевлаштування [9, с.10]. Зрозуміло, що виснаж-

лива боротьба за існування забирала у більшості українців 

майже увесь вільний час, який міг би бути присвячений 

громадській діяльності. 

Для більшості громадських організацій пошук коштів 

був непростою проблемою. Для забезпечення своєї ста-

тутної діяльності вони могли звернутися до наступних 

джерел: 

 пряме державне фінансування та участь у держав-

них проектах; 

 корпоративна спонсорська допомога;  

 прибутки від підприємств та майна, які перебувають 

у власності громадських організацій;  

 технічна урядова допомога низки західних країн; 

  міжнародні благодійні фонди; 

  українські благодійні фонди. 

Низка організацій отримали преференції та пільги з 

боку держави, лобіюючи при цьому свої інтереси в 

українському парламенті та уряді. Так, Стаття 10 закону 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації», під-

писаного Президентом України 1 грудня 1998 року, пе-

редбачала при затвердженні Державного бюджету 

України окремим рядком видатки на підтримку спілки, 

членами якої є більшість всеукраїнських молодіжних та 

дитячих організацій. При затвердженні місцевих бюдже-

тів також передбачаються видатки на реалізацію про-

грам місцевих організацій. Органи місцевого самовряду-

вання могли делегувати свої повноваження молодіжним 

та дитячим організаціям щодо реалізації відповідних 

програм (проєктів) [29, с.131]. Фактично Закон був 

спрямований на підтримку Українського національного 

комітету молодіжних організацій (УНКМО), до складу 

якого входила на той час більшість всеукраїнських та 

міжнародних молодіжних та дитячих організацій.  

Постанова № 238 Кабінету Міністрів України від 

2 квітня 1993 року «Про сприяння діяльності Українсь-

кої спілки ветеранів Афганістану» зобов‟язала Міністер-

ство фінансів виділити в 1993 році 690 млн крб. для роз-

витку підприємств та організацій Спілки, медичного та 

культурного розвитку воїнів-афганців, а також звільнити 

підприємства та організації Спілки, а також підприємс-

тва, створені за участю Спілки, від сплати податку на 

прибуток у розмірі, що спрямовується на виконання ста-

тутних завдань [30]. 
 

Згідно із Законом України «Про державний бюджет 

України на 2000 рік» творчі спілки мали отримати 2 млн 

647 тис. грн. державного фінансування. На підготовку 

призовників для Збройних Сил України та інших війсь-

кових формувань в навчальних організаціях Товариства 

сприяння обороні України було виділено 21 млн 606 тис 

грн. Фінансова підтримка громадських організацій інва-

лідів та ветеранів була запланована у розмірі 10 млн 

42 тис. грн. На здійснення окремих заходів всеукраїнською 

громадською організацією «Союз Чорнобиль України» 

із соціального захисту громадян, які постраждали внас-

лідок Чорнобильської катастрофи, було відпущено 2 млн 

грн. На утримання апарату управління фізкультурно-

спортивних організацій – 1 млн 517 тис. грн. Окремо 

були виділені молодіжні програми УНКМО та Асоціації 

молодих українських політологів та політиків, на що 

було асигновано 13 млн 250 тис. грн [31, с.205-222]. 
 

Варто зазначити, що непродумані законодавчі зміни, 

жорсткий контроль з боку державних органів контролю 

можуть негативно впливати на функціонування громад-

ських організацій. Якщо низці громадських організацій 

вдавалося отримувати допомогу від держави та органів 

місцевого самоврядування, в тому числі фінансову, то 

діяльність значної частини організацій (особливо благо-

дійних фондів) значно ускладнилась. У квітні 1993 року 

народні депутати підтримали норму Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про прибутковий податок з грома-

дян», згідно з якою до суми виплат, що не входять до 

сукупного оподаткованого доходу, входять суми матері-

альної допомоги, включаючи вартість речових призів та 

подарунків у межах дванадцяти мінімальних розмірів 

заробітної плати на рік. З березня 2000 року, усі суми 

матеріальної допомоги, включаючи вартість речових 

призів і подарунків, обкладалися прибутковим податком 

з громадян, і на них нараховувалися внески до соціаль-

них фондів (Пенсійний фонд, фонд соцстраху, фонд за-

йнятості населення) [32].  

Подібне нововведення стало неприємною несподіва-

нкою для організацій та фондів, які надавали адресну 

допомогу представникам незахищених верств населення. 

Типовою є історія діяльності Фонду милосердя та здо-

ров‟я Вінницької територіальної первинної організації 

Українського Товариства сліпих. У Статуті фонду, за-

снованого у вересні 1993 року, зазначалось, що «фонд є 

добровільною громадською організацією, яка створена 

для надання соціальної, матеріальної, медичної допо-

моги непрацюючим, пенсіонерам. інвалідам 1 та 2 груп 

по зору» [2, арк.2].  
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Діяльність новоствореної організації обмежувалась 

містом Вінницею, тому обсяги діяльності були скром-

ними. Протягом 1994–1998 років співробітники фонду 

звертались до підприємств та організацій міста, облдер-

жадміністрації, міжнародних благодійних організацій з 

проханням надати посильну допомогу. Всього на раху-

нки фонду за вказаний період надійшло 2820 грн. (в ці-

нах 1998 року). Було реалізовано круп‟яні вироби, бо-

рошно, трикотаж (т.зв. «секондхенд») на суму 2022, 

45 грн. У травні 1996 року планова перевірка податкової 

інспекції виявила низку суттєвих недоліків в діяльності 

організації (несвоєчасно перераховували податки на 

прибуток, не звітували перед податковою), що призвело 

до штрафних санкцій у розмірі 239 грн. 31 коп. Необхід-

ність організувати облік роботи фонду привела до заку-

пки на 122 грн. канцелярських товарів та бланків звітно-

сті. Перевірка у жовтні 1998 року привела до нових 

штрафів у розмірі 237 грн. Виконання статутних зо-

бов‟язань фонду в 1998 році фактично було призупи-

нено, а працівники Ради фонду «тільки звітували перед 

пенсійним фондом, статуправлінням і податковою ін-

спекцією»[3, арк.8-9].  

У вересні 2000 року на другій позачерговій конфере-

нції фонду було ухвалено рішення «виходячи з податко-

вого тиску, закрити Фонд милосердя та здоров‟я, щоб не 

поповнювати бюджет за рахунок інвалідів-сліпих» [3, 

арк.16]. Протягом 2000 року аналогічні фонди, створені 

УТОС, перестали існувати у Києві, Львові та інших містах.  

Важливим джерелом фінансування громадських ор-

ганізацій України протягом перших років незалежності 

були міжнародні донорські організації та фонди, ство-

рені при їх сприянні в Україні. Саме на використання 

зовнішніх коштів була орієнтована більшість практично 

діючих громадських та благодійних організацій. Фінан-

совою, організаційною та матеріальною підтримкою 

громадських організацій в Україні впродовж 90-х років 

ХХ ст. здебільшого займались: міжнародні благодійні 

фонди та донорські організації, утворені урядами інозе-

мних держав.  

Орієнтація на зовнішню допомогу була визначена 

низкою причин. По-перше, становлення демократичного 

плюралістичного суспільства в незалежній Україні було 

можливе за умови розвитку усіх його складових елемен-

тів. Протягом 90-х років ХХ ст. в українському суспільс-

тві увага акцентувалась передусім на розбудові держави, 

економічних реформах, які мали сприяти становленню 

ринкової економіки тоді як громадські організації прак-

тично зникли з фокусу суспільної уваги.  

По-друге, економічна криза 90-х років ХХ ст. приз-

вела до падіння рівня життя громадян, створила неспри-

ятливі умови для розвитку громадянської активності.,  

По-третє важливим чинником, який зумовлював зов-

нішню фінансову та організаційну допомогу, був певний 

ідеологічний проєкт. Суть його – у становленні грома-

дянського суспільства в Україні, появі незалежних від 

держави об‟єднань громадян, провідників європейських 

цінностей, які стануть свідченням демократизації суспі-
льства та уможливлять реалізацію прав та свобод громадян. 

Однією з найбільших національних благодійних гро-

мадських організацій України протягом 90-х років 

ХХ ст. залишався міжнародний фонд «Відродження» 

(МФВ). Фонд було засновано у квітні 1990 року Україн-

ською Радою миру, Всеукраїнським товариством україн-

ської мови ім. Т.Г. Шевченка «Просвіта» та українською 

екологічною асоціацією «Зелений світ» на кошти амери-

канського фінансиста та філантропа Джорджа Сороса. 

Головною метою фонду було визначено сприяння стано-

вленню відкритого демократичного суспільства в Укра-

їні шляхом підтримки значущих для його розвитку гро-

мадських ініціатив.  

Упродовж 1990–2000 років фонд надав громадським 

організаціям, освітнім, культурним закладам, мистець-

ким колективам, видавництвам грантів на суму в 60 млн. 

доларів США [33, с.17].  

У 2000 році МФВ підтримав 1143 проєкти на зага-

льну суму 5 млн 612 тис. доларів США. Найбільше уваги 

було приділено програмам розвитку громадянського 

суспільства в Україні – 223 проєкти на суму 1 млн 

102 тис. доларів США; соціально-освітнім програмам – 

понад 700 тис. доларів США; програмі «Ініціативи у галузі 

охорони здоров‟я» – 136 проєктів на суму 516 тис. доларів; 

підтримці кримсько-татарського та інших народів, які 

зазнали депортації – 97 проектів на суму 468 тис. 

доларів США [34, с.17].  

Фонд фінансово підтримував видавництво журналів 

для громадських організацій: «Громадські ініціативи», 

«Перехрестя», «Нова громада», допомагав громадським 

організаціям у підключенні до Інтернету, сприяв органі-

зації та проведенню тренінгів та освітніх семінарів для 

активістів громадських об‟єднань.  

Унікальність цієї благодійної організації полягала не 

тільки у значних обсягах фінансової допомоги сектору 

громадських організацій України, але і в поширенні фо-

ндів Сороса на теренах СНД. Підтримка незалежних від 

держави громадських структур, поширення демократич-

них цінностей викликало незадоволення авторитарних 

режимів. Після приходу до влади О. Лукашенка розпо-

чався відкритий наступ на впливові громадські організа-

ції Білорусії, які перебували поза державним впливом. 

Навесні 1997 року за розпорядженням О. Лукашенка 

була створена комісія з перевірки діяльності Білорусь-

кого фонду Сороса, Центру стратегічних ініціатив «Схід-

Захід», благодійного фонду «Діти Чорнобиля». Тиску було 

піддано організації, які надавали значну фінансову під-

тримку, використовуючи іноземні джерела фінансування. 

Фонд Сороса в Білорусії оштрафували на три мільйони 

доларів і змусили припинити діяльність [35, с.7].  

Значна частина громадських організацій використо-

вувала фінансову допомогу урядових організацій країн 

Заходу. З 1993 року в Україні працює агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). Тільки в 1998–1999 роках 

агентство через мережу міжнародних фондів (зокрема 

«Альянс Каунтерпарт») надало 125 малих грантів на 

суму 1,3 млн доларів, з яких 52 гранти було спрямовано 

на загальну підтримку розвитку організацій «третього 

сектору», 14 – організаціям інвалідів, 13 – для об‟єднань 

людей похилого віку, 16 – для тих, хто опікується дітьми 

та молоддю. Понад 2000 грантів було видано для стажу-

вання та навчання за кордоном лідерів громадських 

організацій [36, с.15].  

Крім того агентство фінансувало Київське регіона-

льне представництво фонду «Євразія», яке було ство-
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рене в 1993 році з метою сприяння розвиткові демократії 

та ринкових реформ у країнах Східної Європи. Загаль-

ний річний бюджет фонду в 1996 році становив 17 млн 

доларів, Київського регіонального представництва фо-

нду – 4 млн доларів [37, с.79].  

З 1993 року завдяки фінансовій та організаційній під-

тримці Агентства США з міжнародного розвитку в 

Україні розпочав діяльність «Інформаційний центр гро-

мадського співробітництва в Євразії», який фінансово 

підтримував екологічні об‟єднання в Україні.  

Загалом, наприкінці 90-х років ХХ ст. в Україні діяло 

близько 50 донорських організацій, які надавали гранти 

в основному завдяки благодійним коштам Д. Сороса або 

за програмами Агентства США з міжнародного розви-

тку. Також технічну допомогу розвитку третього секто-

ру України надавала ПРООН (Програма розвитку Орга-

нізації Об‟єднаних Націй) у співпраці з Національним 

Агентством України з питань розвитку та європейської 

інтеграції, які започаткували національний проєкт «Роз-

виток громадянського суспільства в Україні» [38, с.5]. 

Використання громадськими організаціями України 

фінансової допомоги з-за кордону спричинило негати-

вну реакцію певних політичних сил в Україні. Так 

4 грудня 2003 року у виступі з парламентської трибуни 

лідера українських комуністів П. Симоненка було засу-

джено діяльність громадських фондів, які фінансуються 

з-за кордону з метою лобіювання економічних інтересів 

транснаціональних корпорацій та втручання у фінансу-

вання виборів в Україні. 11 грудня 2003 року 289 де-

путатів Верховної Ради України проголосували за 

створення Тимчасової слідчої комісії з установлення 

фактів іноземного втручання у фінансування виборчих 

компаній в Україні через недержавні організації, що 

існують на гранти іноземних держав [39]. 

Певним джерелом фінансування діяльності громад-

ських організацій в Україні протягом 90-х років ХХ ст. 

було корпоративне спонсорство – благодійна та філант-

ропічна діяльність приватних українських компаній. 

Міжнародні донорські організації протягом 90-х років 

ХХ ст. підтримували низку програм, які мали на меті 

сприяти залученню бізнесових структур у якості спон-

сорів громадських організацій та спонукати їх до фінан-

сування соціально зорієнтованих проєктів. МФВ та фонд 

«Євразія» в 1997 році спільно підтримували програму, 

що була спрямована на заохочення нових моделей спів-

праці між підприємцями, органами місцевого самовря-

дування та громадськими організаціями. «Альянс Каун-

терпарт» на кошти агентства США з міжнародного 

розвитку започаткував надання грантів, використання 

яких заохочувало громадські організації до отримання 

відповідних пожертв від бізнесменів. Однак, лише 

30 відсотків громадських організацій розраховували на 

підтримку корпоративних спонсорів. При цьому, не всі 

організації її отримували. Головною причиною, чому ко-

мпанії відмовили у наданні допомоги, була невпевненість 

спонсорів у відповідному використанні коштів [40, с.29].
 
 

Опитування, яке було проведене серед представників 

бізнесових структур засвідчило, що найчастіше благо-

дійники надавали фінансову та матеріальну підтримку 

державним організаціям – школам, дитячим будинкам, 

лікарням – 30%. Друге місце посіли організації ветеранів 

та інвалідів – 16%. На третьому місці – заклади культу-

ри – 13% [41, с.32].  

Висновок. Розглянуті показники розвитку громадсь-

ких організацій України свідчать про те, що, по-перше, 

протягом 90-х років ХХ ст. відбувалось зростання кіль-

кості громадських організацій в Україні; по-друге, біль-

шість громадських організацій та їх місцевих осередків 

не звітувала про свою діяльність, що свідчить про неви-

конання ними статутних зобов‟язань; по-третє, класифі-

кація громадських об‟єднань була недосконалою та пот-

ребувала оновлення на законодавчому рівні; по-

четверте, громадянська активність на місцевому рівні 

залежала від близькості до організацій-донорів (м. Київ), 

питомої ваги міського населення (Донецька область), 

організацій, що надавали благодійну допомогу кримсь-

котатарському населенню (Автономна республіка Крим), 

по-п‟яте, найбільша кількість серед громадських орга-

нізацій оздоровчих та фізкультурно-спортивних об‟єд-

нань викликана, на наш погляд, бажанням засновників 

різноманітних платних оздоровчих курсів, секцій, фіт-

нес-центрів тощо уникнути оподаткування як підпри-

ємницька організація..  

За підрахунками соціологів чисельний склад соціа-

льно активних громадян, які брали участь у діяльності 

громадських організацій України наприкінці ХХ ст., не 

перевищував 8%. Навіть якщо врахувати факт перебу-

вання пересічного активіста у складі багатьох громадсь-

ких організацій, все одно загальна кількість учасників не 

сягне майже 34 млн осіб, як про це звітували представ-

ники громадських організацій. Причиною приписок була 

недосконалість нормативно-правової бази діяльності 

громадських організацій, зокрема, Закону України «Про 

об‟єднання громадян», який не вимагав від громадських 

організацій фіксованого індивідуального членства. До 

того ж Закон не забороняв колективного членства у 

складі громадської організації.  

Протягом 90-х років ХХ ст. українська держава нада-

вала обмежену фінансову підтримку громадським ініціа-

тивам. Був відсутній конкурсний підхід в отриманні 

державного фінансування, що призводило до лобію-

вання інтересів обмеженого кола наближених до влади 

громадських організацій, тоді як інші організації потер-

пали від податкового тиску та припиняли свою соціа-

льно корисну діяльність.  

Донорська допомога сприяла розвиткові громадських 

організацій в Україні. Міжнародні організації-донори не 

тільки фінансували діяльність, але і допомагали розвит-

кові загалом, підтримуючи проєкти, спрямовані на під-

вищення професійного рівня керівного складу організа-

цій. Інший бік донорської допомоги – звикання до 

грантів, створення громадських організацій для участі в 

конкретній програмі, відсутність необхідної мотивації в 

керівників громадських організацій для активного по-

шуку інших джерел фінансування при виконанні статут-

них завдань.  

Підтримка українським бізнесом діяльності громад-

ських організацій була незначною.  
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Мета статті полягає у проведенні оцінки тенденцій 

тінізації української економіки, впливу тіньової (нефор-

мальної) зайнятості на ефективність функціонування 

національного ринку праці та розробці відповідних про-

позицій спрямованих на мінімізацію її обсягів. 

Постановка проблеми. Питання ефективного вико-

ристання трудових ресурсів держави є одним із пріори-

тетних напрямів політики зайнятості України. Значний 

рівень тінізації української економіки та зайнятості 

населення гальмують процеси соціально-економічного 

розвитку країни та її інтеграцію в європейське співтова-

риство. Масштаби тіньової економіки, які досягли значних 

розмірів в Україні, суттєво впливають на функціону-

вання системи вітчизняного ринку праці. Саме тому перед 

органами державної влади та місцевого самоврядування 

постає вкрай важливе питання – реалізації ефективної 

соціальної моделі ринку праці. 

Однією з основних проблем соціально-економічного 

розвитку України є проблема зайнятості населення. За-

нятість населення є фундаментальною складовою забез-

печення рівня та якості життя населення, а відповідно і 

економічного потенціалу держави, соціальних аспектів 

його економічної безпеки. Ситуація, що має місце на 

сучасному ринку праці України, характеризується знач-

ним обсягом зайнятих у неформальному секторі еконо-

міки. Проблеми, що існують на українському ринку 

праці, зокрема у сфері зайнятості і безробіття, набувають 

особливого значення на сучасному етапі, що характери-

зуються не тільки впливом на зайнятість процесів глоба-

лізації та інтеграції України у світову економічну систе-

му, але й негативними наслідками світової економічної 

кризи, пов‟язаної з глобальною епідемією пандемії, а 

також з військовою агресією Російської Федерації на 

Сході України. Все це призводить до посилення кризи у 

виробничій сфері і, таким чином, до скорочення сукуп-

ного попиту на робочу силу, зниження загального рівня 

та якості життя населення, поширення бідності. В таких 

умовах спостерігається збільшення обсягів тіньового 

сектору економіки, розвитку нестандартних форм зайня-

тості, у тому числі неформальної і тіньової зайнятості.  

Виклад основного матеріалу. Питання детінізації 

зайнятості населення, неформальної зайнятості є про-

блемою багатьох країн світу та знаходиться в полі зору 

міжнародних організацій в сфері праці та світової нау-

кової спільноти. Все це обумовлює актуальність науко-

вого дослідження. 

Вивченню проблеми тіньової зайнятості приділяється 

дедалі більше уваги науковцями, що пов‟язано зі знач-

ними сектором тіньової економіки в країні, а й відпові-

дно відтоком кваліфікованих кадрів із формального сек-

тору економіки до неформального, фінансовими втратами 

держави, сучасним станом українського ринку праці. 

Питання детінізації економічних відносин, в тому числі і 

тіньової зайнятості населення розглядаються в наукових 

працях і публікаціях Т.В. Бурлай, І.Ф. Гнибіденка, 

К.В. Дубіч, Е.М. Лібанової, А.М. Колота, Н.М. Крауса, 

О.М. Пищуліної, Ю.М. Маршавіна, В.І. Юрчишина, 

Ю.М. Харазишвілі, Ф. Шнайдера, інших вчених та дос-

лідників. Основна увага вчених зосереджена на вивченні 

умов розвитку тіньового ринку праці в Україні, світового 

досвіду з подолання тіньової зайнятості та пошуку шля-

хів її легалізації. 

В ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» 

від 05.07.2012 р. № 5067-VI ринок праці визначається як – 

система правових, соціально-трудових, економічних та 

організаційних відносин, що виникають між особами, 

які шукають роботу, працівниками, профспілками, робо-

тодавцями та їх організаціями, органами державної 

влади у сфері задоволення потреби працівників у зайня-

тості, а роботодавців – у найманні працівників відпові-

дно до законодавства; зайнятість – не заборонена зако-

нодавством діяльність осіб, пов‟язана із задоволенням їх 

особистих та суспільних потреб з метою одержання до-

ходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а 

Значний рівень тінізації української економіки та зайнятості населення в порівнянні з більшістю країн 

Європейського Союзу, гальмують процеси соціально-економічного розвитку країни та її інтеграцію в 

європейське співтовариство. Масштаби тіньової зайнятості, суттєво впливають на функціонування 

системи національного ринку праці. В статті проведено оцінку тенденцій тінізації української економіки, 

вплив тіньової (неформальної) зайнятості на ефективність функціонування національного ринку праці та 

сформульовано відповідні пропозиції, які спрямовані на мінімізацію її обсягів. 

Ключові слова: зайнятість населення, неформальна зайнятість, ринок праці, державна політика, 

державне регулювання, тінізація, економіка. 
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також діяльність членів однієї сім‟ї, які здійснюють гос-

подарську діяльність або працюють у суб‟єктів господа-

рювання, заснованих на їх власності, у тому числі безо-

платно [1]. 

Тіньова зайнятість це: нелегальне залучення робото-

давцем працівника до економічної діяльності; вид зайня-

тості в неформальній економіці, що базується на прихо-

ваних від органів державної влади трудових відносинах 

між працівником і роботодавцем. Тіньова зайнятість – це 

нелегальний формат трудових відносин, який ініцію-

ється, як правило, роботодавцем або працівником з ме-

тою несплати податків, ухиляння від виконання поло-

жень законодавства, зокрема шляхом виплати зарплати 

працівникам готівкою (в «конвертах»). Тіньова заня-

тість, як правило, асимілюється з низькими рівнями зар-

плати і якістю робочих місць працівників [2]. 

Для прикладу: відповідно до результатів дослідження 

Eurobarometer (служба вивчення суспільної думки при 

Європейській комісії), частка зарплат «у конвертах» у 

27 країнах ЄС коливається від 1 до 23%. Кожен двадця-

тий житель Євросоюзу одержує «сіру» зарплату. В сере-

дньому по Євросоюзу показник складає 5% отримання 

тіньової заробітної плати [3]. 

Неформальна зайнятість (informal employment) виок-

ремлюється експертами Міжнародної організації праці 

як форма зайнятості, що не забезпечує працівникам на 

роботі правовий або соціальний захист, підвищуючи тим 

самим їхню економічну вразливість. Терміни тіньова 

(неформальна) зайнятість і зайнятість в неформальній 

економіці (employment in the informal economy) розгля-

даються як тотожні. Аналогами цього терміну на англій-

ській мові також є: необлікована, непрозвітована або 

неофіційна зайнятість (unreported employment); прихована 

робота (working under the table); оплата «готівкою в руки» 

(paying cash-in-hand); підробіток або робота на стороні 

(поєднання роботи на умовах повної зайнятості з робо-

тою на умовах часткової зайнятості або поєднання роботи з 

навчанням в навчальному закладі) (moonlighting) [4]. 

Сучасна глобалізована економіка зумовлює пода-

льшу «неформалізацію» зайнятості навіть у розвинутих 

країнах через поширення тимчасової роботи, зайнятості 

неповний робочий час, дистанційної роботи, субконтра-

ктів та інших форм гнучкої зайнятості. Стосовно країн з 

перехідними економіками експерти називають голов-

ними факторами поширення неформальної зайнятості 

намагання ухилитися від високого фіскального наванта-

ження податками та соціальними внесками (у тому числі 

шляхом приховування частини зарплат) та недовіру до 

органів державного управління.  

Неформальна зайнятість існує як у неформальному, 

так і у формальному секторах економіки. Незважаючи 

на різноманіття проявів, спільною “базовою” рисою не-

формальної зайнятості є вразливість, оскільки ці особи 

не мають доступу до сучасного ринку капіталів, форма-

льної системи виробничого навчання, соціального стра-

хування та юридичного захисту. Рівень неформальної 

зайнятості включено до системи індикаторів гідної праці 

за ключовим виміром «Можливості зайнятості», оскі-

льки цей показник є важливим індикатором якості зай-

нятості як для розвинутих та перехідних країн, так і для 

країн, що розвиваються [5]. 

Неформальна зайнятість є одним із видів незареєст-

рованої зайнятості. Дослідження її обсягів, причин 

виникнення і розповсюдження та визначення шляхів 

можливої легалізації є важливим фактором протидії не-

гативним тенденціям у сфері зайнятості в Україні, що 

поглиблюються завдяки кризовим явищам в економіці та 

на ринку праці. Надмірна експансія неформальної зайня-

тості, її тісне переплетіння з формальною обумовлює 

неврегульованість і неконтрольованість процесів у соці-

ально-трудовій сфері [3].  

В контексті дослідження доцільно, на нашу думку, 

навести деякі витяги з Рекомендації № 204 «Про перехід 

від неформальної до формальної економіки», яка була 

прийнята на Міжнародній конференції праці у 2015 році, 

а саме:  

1. Широкі масштаби неформальної економіки в бага-

тьох країнах світу та усіх її проявах є основною пробле-

мою у плані реалізації прав працівників, включно з ос-

новоположними принципами і правами у сфері праці, а 

також щодо соціального захисту, гідних умов праці, ін-

клюзивного розвитку і принципів верховенства права, і 

негативно позначаються на розвитку життєздатних підп-

риємств, державних доходах, сфері діяльності уряду, 

зокрема, з точки зору економічної, соціальної та еколо-

гічної політики, міцності установ і справедливої конку-

ренції на національних і міжнародних ринках.  

2. Більшість людей опиняються у неформальній еко-

номіці не за своєю волею, а через відсутність можливо-

стей працевлаштування у формальній економіці та от-

римання засобів для існування в інший спосіб.  

3. Відмова в правах у сфері праці, відсутність можли-

востей працевлаштування на досить якісних робочих 

місцях, неадекватний соціальний захист і відсутність 

соціального діалогу – найбільш гостро проявляються у 

неформальній економіці.  

4. Неформальні відносини мають численні причини, 

в т.ч. пов‟язані з проблемами управління і структурними 

питаннями, і завдяки державній політиці може бути при-

скорений процес переходу до формальної економіки в 

контексті соціального діалогу.  

5. Неформальна робота може виконуватися в усіх 

секторах економіки як на державних, так і на приватних 

об‟єктах.  

6. Перехід від неформальної до формальної економі-

ки є найважливішою передумовою забезпечення інклю-

зивного розвитку і реалізації цілей гідної праці для 

всіх [6].  

В умовах трансформаційної економіки тіньова зайня-

тість є абсолютно очевидним фактом, а її наявність обу-

мовлена слабкістю соціально-економічних інститутів, 

вона є проявом тіньової економіки. Тобто тіньова зайня-

тість є наслідком, «похідною» тіньової (неформальної) 

економіки, під якою розуміють вид економічної діяльно-

сті, спрямованої на нелегальне отримання доходів, ухи-

ляння від державного, недержавного контролю та сплати 

податків. 

Однією з основних загроз, яку представляє тіньова 

економіка для економічної системи, є спотворення ме-

ханізмів дії законів та інструментів ринку, що призво-

дить до неефективності механізмів стимулювання еко-

номіки, стримуючи економічний розвиток країни. Тому, 
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на нашу думку, зусилля органів державної влади та міс-

цевого самоврядування мають концентруватися, насам-

перед, на запровадженні заходів, спрямованих на мінімі-

зацію впливу системних чинників тінізації економіки, а 

й відповідно тіньової зайнятосі, які залишаються досить 

актуальними. Окремо також слід виділити проблеми, які 

впливають і на діяльність суб‟єктів господарювання 

(роботодавців). 

Серед таких основних чинників є такі: 

– низька ефективність функціонування органів судо-

вої системи; 

– низька ефективність держави у забезпеченні інсти-

туційних основ розвитку конкурентоспроможної еконо-

міки (відповідно до Звіту про Глобальний індекс конку-

рентоспроможності (ГІК) у 2018 році, ефективність 

державних та суспільних установ залишається одним з 

найбільших конкурентних «провалів» економіки України 

(110 місце серед 140 країн). 

– високий рівень корупції (за даними рейтингу «Ін-

декс сприйняття корупції 2018» Україна посідає 120 міс-

це із 180 країн). 

– недостатній захист прав на рухому та нерухо-

му власність, включаючи права на фінансові активи 

тощо [7].  

Тіньова економіка і тіньовий ринок праці та зайнято-

сті є категоріями взаємообумовленими. З одного боку, 

тіньова економіка є сприятливим середовищем для ті-

ньової зайнятості. З другого боку, тіньова зайнятість є 

джерелом постачання трудових ресурсів для тіньового 

ринку праці та тіньової економіки. 

На думку видатного дослідника «тіньової» економіки 

в Європі професора Лінцського університету (Австрія) 

Ф. Шнайдера на тіньовому ринку праці між економіч-

ними агентами культивуються нелегальні трудові відно-

сини, а економічна діяльність здійснюється приховано 

від органів державної влади, поза їх контролем, без на-

лежного відображення в документах обліку, звітності та 

офіційній статистиці. Тіньова зайнятість охоплює всі 

форми оплачуваної роботи, які формально незареєстро-

вані, не враховуються державною статистикою, подат-

ковими органами і не підлягають регулюванню. Така 

зайнятість найбільш поширена у видах господарської 

діяльності (виробництво, торгівля, надання послуг тощо), 

розподілі, обміні та споживанні товарно-матеріальних 

цінностей і грошей. Тіньова зайнятість зумовлена нама-

ганням економічних агентів збільшити власні прибутки з 

порушення чинного законодавства, зокрема шляхом 

навмисного їх приховування (ухиляння від сплати пода-

тків, внеску на соціальне страхування та ін.) від держав-

них органів. Як наслідок, юридично встановлений порядок 

організації та реалізації економічних зв‟язків нівелюється 

та руйнується, а держава внаслідок недоотримання по-

даткових надходжень змушена зменшувати бюджетні 

соціальні видатки. Тіньова зайнятість здійснюється без 

дотримання встановлених державою на ринку праці со-

ціальних стандартів і гарантій, зокрема мінімальної зар-

плати, тривалості робочого часу, стандартів безпеки 

тощо [8]. 

Неефективне державне регулювання економічних ві-

дносин і контроль, здійснюваний на ринку праці упов-

новаженими державними органами, зумовлюють існу-

вання тіньового ринку праці, який створює для окремих 

економічних агентів можливості для недотримання чин-

ного законодавства, спонукають їх не виконувати або 

порушувати окремі норми трудового права.  

В той же час, масштаби тінізації ринку праці та зай-

нятості населення детерміновані рівнем довіри громадян 

до держави, її органів влади, інститутів. Довіра може 

трансформувати сприйняття і ставлення населення до 

економічних відносин на «тіньовому ринку», нелегаль-

ної зайнятості від толерантного до негативного та відмо-

ви працювати в тіньовій сфері. Довіра до держави впли-

ває на податкову мораль громадян, спонукаючи їх в знак 

«соціальної солідарності» платити податки, навіть в 

умовах, коли раціонально було б ухилитися від цього. 

Довіра сприяє співпраці між громадянами та інститу-

тами держави, створює передумови для детінізації ринку 

праці. Високий рівень довіри населення до держави сві-

дчить про її авторитет в суспільстві, низький рівень ко-

румпованості чиновників, впевненість у їх спроможності 

ефективно та раціонально витрачати кошти платників 

податків, розпоряджатися бюджетними видатками, заз-

начає К.В. Дубич [2]. 

О.М. Піщуліна, висловлює думку, що тіньова зайня-

тість в Україні є результатом системної соціально-еко-

номічної кризи, що виникла через повільні темпи та 

непослідовність перетворень в економіці та на ринку 

праці. Поширення цього явища відбулося на базі руйна-

ції існуючих розподільних відносин і побудови нових, 

які порушили усталений баланс, інтересів суб‟єктів тру-

дових відносин, мотивацію до ефективного господарю-

вання та продуктивної зайнятості, а також у зв‟язку з 

масштабною корупцією, за якої самим владним, контро-

люючим органам стає вигідною наявність тіньової зай-

нятості, як такої, що сприяє зростанню доходів та поле-

гшує управління трудовими ресурсами. Тому це явище в 

Україні виступає не стільки причиною, скільки наслід-

ком деформації легальної економіки та зайнятості [9]. 

Фахівці Національного інституту стратегічних дослі-

джень особливостями ринку праці України вважають: 

– наявність пропозиції нелегальних робочих місць як 

в низько-, так і в середньо- і високооплачуваних сегмен-

тах економіки; 

– поширення комбінованих форм оплати праці, зок-

рема легальних і нелегальних складових [10]. 

За оцінками Міжнародної організації праці, Світо-

вого банку, різних досліджень соціологічних служб, 

масштаб нелегального працевлаштування в Україні ста-

новить від 2,0 до 4,7 млн осіб. Високий рівень тіньової 

зайнятості є складною проблемою, яка потребує вирі-

шення для забезпечення стабільного функціонування 

українського ринку праці. 

Як показує огляд існуючих на сьогоднішній день 

публікацій, оцінки рівня неформальної зайнятості в 

Україні знаходяться в діапазоні від 6% до майже 40%. За 

офіційними даними Державної служби статистики Укра-

їни, в «тіні» знаходилося 16–19% офіційного валового 

внутрішнього продукту (ВВП), а за даними Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – 42–47%. Державні інституції по різному 

оцінюють обсяги тінізації української економіки [7, 11]. 

Проте державна статистика України протягом 2016–
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2019 рр. показує деяку позитивну тенденцію щодо зме-

ншення обсягів тіньової економіки та тіньової зайнятості 

в країні (табл. 1). За даними Державної служби зайнято-

сті рівень тіньової зайнятості в Україні у кінці 2019 року 

впав до найнижчого за 10 років рівня – 21%, а тенденція 

щодо кількості працівників і роботодавців, які зацікав-

лені у легалізації трудових відносин поступово збільшу-

ється [12].  

Таблиця 1 

Рівень тіньової економіки в Україні у 2010–2018 рр. 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відношення 

2018 р. до 

2015 р. 

Рівень тіньової 
економіки, % 

33,46 35,76 36,58 36,98 37,73 38,02 34,00 31,00 30,00 1,76 разів 

Джерело: розроблено автором з використанням даних [11]. 

Так, за адміністративними даними Міністерства роз-

витку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, найбільш «тіньовою» зайнятістю за оцінкою 

характеризуються такі галузі української економіки: 

операції з нерухомістю – майже 62,0%; страхування – 

53,0%; будівництво – 40,0%; роздрібна торгівля – 32,0%. 

Найбільшу частку «тіньової» зайнятості сьогодні скон-

центровано у промисловості. Тут вона на 32,5% переви-

щує офіційну [7]. 

Тіньова зайнятість є серйозним викликом державі та 

потребує від неї адекватного реагування та реалізації 

ефективної державної політики детінізації ринку праці. 

Висновок. Враховуючи викладене, управлінський 

вплив на тіньовий ринок праці має включати розробку і 

впровадження відповідних механізмів державного регу-

лювання [3, 13], що дозволить, на нашу думку, здійсню-

вати контроль за тіньовою зайнятістю і застосовувати 

адміністративні заходи у випадку порушення норм зако-

нодавства про працю в частині використання роботодав-

цями тіньової праці або тіньової зайнятості працівників. 

До найбільш актуальних заходів в цій сфері відносяться: 

 прийняття нового Трудового кодексу України, в 

якому, зокрема, має передбачатися регулювання соціа-

льно-трудових відносин окремих категорій працівників 

та господарюючих суб‟єктів та відповідальність за їх 

порушення; 

 реформування податкового законодавства у векторі 

обґрунтованого зниження податкового навантаження на 

працівників і роботодавців з метою стимулювання лега-

лізації оплати праці; 

 збільшення санкцій адміністративного впливу за по-

рушення законодавства про працю і використання тіньо-

вої праці; 

 удосконалення порядку здійснення перевірок орга-

нами державного нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю; 

 розробка і впровадження механізму співпраці на за-

конодавчому рівні з правоохоронними органами для 

перевірки трудових правовідносин у неформальному 

секторі економіки; 

 запобігання процесам нелегальної міграції із за-

стосуванням адміністративних заходів. 

Посилення мотивації до легальної продуктивної за-

йнятості, детінізація відносин на ринку праці мають 

здійснюватися через:  

 підвищення розміру мінімальної заробітної плати; 

 посилення відповідальності роботодавців за за-

безпечення захисту прав працівників на своєчасне та в 

повному обсязі отримання заробітної праці працівників 

бюджетної сфери; 

 усунення диспропорції і дотримання міжпосадових 

та міжгалузевих співвідношень в оплаті праці працівни-

ків бюджетної сфери; 

 посилення соціальної відповідальності бізнесу шля-

хом підвищення витрат на робочу силу в структурі вар-

тості продукції; 

 посилення державного контролю за дотриманням 

законодавства у сфері зайнятості населення. 

Таким чином, вирішення проблеми тіньової зайнято-

сті можливе лише в контексті загального зниження рівня 

тінізації економіки, розробки і впровадження механізмів 

державного регулювання економіки в цілому і, зокрема 

ринку праці, що спрямовані на ліквідацію причин, які 

створюють умови тіньової зайнятості. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 

опрацюванні нових методів оцінки тіньової зайнятості 

на регіональних ринках праці і за основними видами 

економічної діяльності. Оцінка тіньової складової регіо-

нальних ринків праці України може стати основою для 

розробки середньострокової стратегії соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів в умовах проведення політики 

децентралізації.  
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Formulation of the problem. Despite the large 

number of works devoted to this issue, the interaction of such 
social institutions as the state and civil society is still 
insufficiently studied. The main problem is the lack of a 
workable theoretical model that would resolve the 
contradictions between the bureaucratic institution of law 
operating within the power vertical and the network-based 
civil society. This problem is relevant not only for modern 
Ukraine, which is making the transition from authoritarianism to 
democracy, but also for Western countries with seemingly 
well-established traditions of civil society. 

Analysis of the scientific literature on the problems of civil 
society development shows that this issue does not lose its 
relevance and is actively studied by scientists in the post-
Soviet space. The study of the essence, structure, functions of 
civil society and the interaction of its individual elements is 
covered in the works of V. Barkov, Z. Golenkov, I. Kresina, 
M. Kudryashov, M. Mikhalchenko, V. Smolkov, G. Shchedrova. 

The study of the dialectic of the relationship between civil 
society and the state can be traced in the concepts of such 
researchers as G. Avtsinov, M. Guritskaya, F. Rudych, 
V. Selivanova, A. Silenko, and O. Chuvardinsky. 

Researchers Yu. Barkov, K. Hajiyev, S. Peregudov, 
Yu. Reznik, V. Tsvykh and others also made a significant con-

tribution to the development of the concept of civil society. 
Paying tribute to the scientific work on this issue, it should 

be noted that the basic elements and structure of civil society 
and the characteristics of the interaction of civil society and 
the state remain insufficiently studied. 

The purpose of the article is to study the basic elements 
and structure of civil society and determine the features of the 
interaction of civil society and the state. 

Presenting the main material. Many researchers view 
civil society as a third force between the state and the 
economy, on the one hand, and the private sector, on the other. 
Civil society has a complex social structure characterized by 
well-developed horizontal and vertical links. The initial and 
main element of civil society is the individual, and the 

derivative – the formed social institutions. Everyone 
participates in legal relations in civil society as an independent 
entity, family member, member, or member of a public 
association, part of a social group. However, civil society to a 
greater extent involves the activities of the individual within a 
particular association, depending on its interests and needs. 

Civil society has a complex social structure, which is 
characterized by the presence of developed horizontal and 
vertical links. The initial and main element of civil society is 
the individual, and the derivative – the social institutions 
formed by him. Each individual participates in legal relations 
within civil society as an independent entity, family member, 
member, or member of a public association, part of a social 
group. However, civil society involves the activities of the 
individual to a greater extent within a particular association, 
depending on its interests and needs. 

An important and disrespectful element of civilians is the 
expanded system of public organizations so that people try to 
solve common problems, meet and protect the necessary 
needs and are interested in business, economy, culture, and 
various spheres of public life. These are organizations 
independent of the state, capable of influencing state 
institutions and protecting people from unjustified interference of 
the latter in public life. Associations that are part of civil 
society reflect a wide range of economic, family, legal, 
cultural and other interests of citizens and organizations [2]. 

As if D. North existed, the civilian population could not do 
without the presence of members of local social qualities and 
special, civic cultures. A man also believes that once there are 
high moral ideals, fresher, adhered to the aristocratic sense of 
self-worth, independence, opportunities to exercise their rights 
and freedoms of other citizens in the event of a failed 
expedient law. Civic culture encompasses all the diversity of 
different people who have different versions and have the 
fundamental ability of the civilian population [4]. 

A democratic state is called upon to satisfy the numerous 
interests and needs of its citizens as much as possible. On the 
day of achieving this goal, there is a need to inform the state 
about the specific interests of citizens, which can be met only 
by the forces and means of the state itself. And this works 
effectively only through civil society institutions. At the same 
time, the satisfaction of specific interests and needs of 
individuals is often possible without state intervention, by the 
forces of the individuals themselves, united on the basis of the 
realization of these interests. This is the most important 
function of associations within civil society [4]. 

The concepts of «civil society» and «democratic state» 
characterize different but internally interconnected aspects of 
society as a single organism. Civic life is to some extent 
permitted by politics, and political life is not isolated from 

The article is about the development of civil society in Ukraine in the context of its interaction with the state. 

The article examines the theoretical, conceptual and practical aspects of the interaction between state and civil 

society. The problem of civil society is an important issue in modern political and social processes, and its 

development determines the quality and stability of social relations inside the state. Author at this article tries to 

explore the problems and obstacles of the development of civil society. As very important point appears provision 

and development of the newest form of interaction between the state and civil society, which is called functional 

interaction. Such kind of interaction between the public and civil sphere is backed by principles of self-

organization, self-regulation, proportionality and mutual integration.  

Key words: civil society, legal state, social sphere, public administration, social conditions. 
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civic life. Civil society is the foundation of a democratic 
political system. In turn, the state ensures the existence of civil 
society. Civil society is a sphere of manifestation and 
realization of individual, group, regional interests. The state is 
a sphere of expression and protection of the general interests 
of the population. The needs of civil society inevitably pass 
through the will of the state in order to acquire universal 
significance in the form of laws. The will of the state is deter-
mined by the needs and interests of civil society. The more 
developed the civil society, the more space is given to the 
development of democratic processes in the state. At the same 
time, the more democratically established the political system, 
the more opportunities for the development of civil society. 

Developed civil society creates conditions for freedom and 
self-realization of the individual, meeting the various interests 
and needs of people, determines the democratic and legal 
nature of the state. In civil society, power cannot be usurped 
by a single person or a narrow group. Separation of powers 
(legislative, executive, and judicial), the separation of 
economic, social, and political functions between different 
social actors, spheres of activity become the most important 
life principle in a democratic political system. In every 
democratic country, there are many civil society 
organizations. They are organized in all spheres of public life 
in connection with the specific problems of the region and 
even a particular city, in connection with professional, 
cultural, spiritual interests. Important institutions of civil 
society – associations of individuals are the media and 
political parties. 

The economic structure of society (an economic 
component of civil society) is determined by the presence of 
various forms of ownership – private, state, municipal, and so 
on. Accordingly, each member of society has recognized the 
right to free use of their abilities and property, business, and 
other economic activities not prohibited by law [5].  

Market relations – the basis of the modern economy is 
impossible without pluralism of forms of ownership and a 
wide class of private owners. It is market relations that form 
the economic basis of civil society, stimulating the deve-
lopment of initiative and entrepreneurship of citizens [3].  

Market relations are the most economic system adapted to 
the functioning of civil society. Only an economically wealthy 
individual is able to fully realize and exercise their rights and 
freedoms, to act within civil society organizations to protect 
their rights and freedoms, to influence public policy, 
consciously participating in political life, political parties, 
elections, and referendums. 

In the economic sphere, there is a wide network of civil 
society organizations created by individuals and non-state 
enterprises (industrial, commercial, financial, etc.), which in 
modern democracies constitute an absolute majority. It should 
be emphasized that civil society is made up of associations 
that are both commercial and non-commercial. Such 
organizations may be the economic entities themselves (joint-
stock companies, limited liability companies, other 
companies), as well as their associations, which are in 
accordance with applicable law are non-profit organizations, 
and therefore aim not to make a profit, but the protection of 
the interests of economic entities. 

The social sphere of civil society includes associations of 
citizens created for the realization of their socio-economic 
rights: trade unions, charitable organizations, mutual aid 
societies, societies for the disabled, labor collectives, etc. 

The family is one of the most important institutions of the 
social system of civil society and the sphere of relations where 
a person spends a significant part of his life. The family, its 
goals, the degree of its material well-being, the spiritual 
relations within the family largely determine a person‟s life, 
his social activity, and as a result, affect the success and 
achievements of the whole civil society [1]. Not to mention 
that the family is the basis of the demographic policy of 
society and the state, and therefore the guarantee of the very 
existence of the state. The family can be considered as the 
primary social structure in which the education of future 
members of society takes place, the foundations of human 
social behavior are laid. 

In the political sphere of civil society there are such 
institutions as socio-political organizations and movements; 
various forms of public activity of citizens (rallies, gatherings, 
demonstrations, strikes); public self-government bodies at the 
place of residence; non-state media. 

Among public associations in this area, political parties 
should be specially noted. All political parties can be 
attributed to civil society due to the voluntary nature of their 
formation and the fact that the activities of political parties are 
directly related to the organization and functioning of public 
(political) power [7]. However, this is not entirely true. The 
fact is that the parties set one of their main goals – the 
acquisition and exercise of political power. In this case, a 
political party that has received and exercises power in the 
state automatically becomes part of it, because it forms from 
its member‟s bodies of state power, conducts its policy 
through them, for the duration of its stay in power, which 
becomes state policy. Indeed, in a multi-party system, only 
political parties (and sometimes dozens of them) that are not 
in powerfully meet the criteria of civil society actors. 
However, in democracies, there is a situation where the 
legislature and the executive are exercised by different parties. 
In any case, only parties that are not in power can be included 
in the subjects of civil society. 

Civil society is inextricably linked to the rule of law. In the 
scientific literature, there are many definitions of the rule of 
law, emphasizing certain shades of this concept. In a broad 
sense, in the Anglo-Saxon doctrine, the rule of law is 
identified with the principle of the rule of law. As for 
understanding the peculiarities of the continental concept of 
the rule of law – a kind of German analog of the rule of law, 
in contrast to the latter, designed from the outset to limit state 
power, the rule of law for some time was reduced to «self-
limitation of state power by law». the model of the rule of law 
began to be associated with the ideas of the rule of law, which 
is considered autonomous in relation to the state and therefore 
capable of limiting it. 

With regard to the problem of the relationship between the 
state and civil society, the state must be a kind of mediator 
between the existing social strata in society, to perform 
official functions in relation to civil society. 

The paradox of the current situation is that the state 
remains the main regulator of socio-economic relations, and 
people do not feel its support. The social infrastructure of the 
market has not been created. The situation is as follows: not 
the state for society, but society for the state; not politics for 
economics, but economics for politics; not production for 
consumption, but consumption for production; not a law for a 
citizen, but a citizen for a law; not power for order, but an 
order for omnipotence. V. Selivanov notes the lack of 



   
226 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

attributes of modern democracy: proper constant control of the 
people over the political authorities, the bureaucracy of the 

state; real pluralism of civil society; political involvement of all 
citizens in what is happening [6]. 

Civil society directly affects the rights and freedoms of 
man and citizen, the problems of the relationship between the 

individual and the state, local government and other non-
governmental institutions and structures operating in the 
political system of society. Moreover, all the above social 
relations of the subjects of law are the subject of study of the 

science of constitutional law. The most difficult problem in 
this creative process is to determine the points of intersection 
and harmonization of the interests of state power and civil 

society institutions, the delimitation of their functions, balance 
of power, and the creation of mechanisms of checks and 
balances. It is pertinent to note that one state today is not able 

to solve this difficult task. In order to harmonize the relations 
between the state and non-state structures in order to form a 
civil society, it is necessary to concentrate the efforts of 
absolutely all subjects of law and their interest in this 

progress, in particular non-state institutions. The emergence of 
such interest in Ukrainian society in modern conditions, 
according to the author, is possible when: 1) meeting the 

needs and interests of the individual at a decent and sufficient 
level; 2) strict enforcement of law and order in all spheres of 
public relations; 3) raising public awareness, legal culture and 

personal responsibility to society. Civil society is not 
guaranteed from destruction, from the collapse of horizontal 
ties of free citizens, their restructuring into vertical ties, 
dependence on the state. The danger of totalitarianism is that 

in times of crisis, civil society by its very nature is defenseless, 
insufficiently organized to repel the claim to selfless power of 
any party or social group that seized power. At the same time, 

the idea of civil society has already been organically woven 
into the general culture of mankind as an idea of its normal, 
civilized existence and consciousness, as a way of existence 

and realization of universal values. Civil society, human 
rights, and freedoms, legal, social, democratic state – the main 
guidelines in this self-regulation. 

Conclusions and suggestions. Ensuring an adequate level 

of interaction between the state and civil society has become a 
necessary component of political modernization and 
democratization, which is a direct path to achieving social 

stability in the future. The mutually beneficial partnership 
between the state and elements of civil society is possible only 
in a parity dialogue, so the problem of inventing the latest 

means of communication and appropriate interaction is 
extremely important. Ways to overcome the socio-political 
crisis in Ukrainian society are closely linked to the formation 
of a new type of civic consciousness and the departure from 

outdated types of communication and management principles. 
The most crucial moment should be the process of forming a 
whole set of common values adequate to today‟s realities, 

which have been so lacking in recent years and which should 
be the basis of all modernization processes in the country. 
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Національної академії державного управління при Президентові України 

Україна, м. Київ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ  

І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Стаття присвячена проблематиці розвитку громадянського суспільства в контексті його взаємодії з 

інститутом держави. У статті розглядаються теоретичні, концептуальні та практичні аспекти взаємодії 

інституту держави і громадянського суспільства. Проблема громадянського суспільства є важливим аспектом в 

рамках сучасних політичних і соціальних процесів, а його розвиток визначає якість і стабільність суспільних відносин 

всередині держави. Автор у статті зробив спробу дослідити проблеми та перешкоди на шляху розвитку 

громадянського суспільства. Вагомим моментом постає забезпечення та розвиток новітньої форми інтеракції між 

державою та громадянським суспільством, яка отримала назву функціональна взаємодія. Такий вид взаємодії між 

державною та громадянською сферами спирається на засади самоорганізації, саморегуляції, пропорціональності, 

взаємної інтеграції. 

Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, соціальна сфера, державне управління, соціальні 

умови.  
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Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в 

українському суспільстві демонструють системні зру-
шення, як у системі публічного управління (підходах 
держави та нової політичної еліти до вирішення соціа-
льно-економічних проблем), так і в суспільній свідомо-
сті (переосмислення демократичних цінностей в аспекті 
засобів досягнення індивідуальних і групових цілей). 
Демократія перестала бути самоціллю та перетворилася 
в ідеологію існування соціуму, що означає підвищення 
рівня можливостей та відкриття доступу до них всім без 
виключення верствам та категоріям населення. Демокра-
тизація суспільних процесів більше не відбувається цен-
тралізовано, вона стала способом волевиявлення грома-
дян та засобом реалізації ними своїх конституційних прав.  

Все це обумовлює появу нових форматів та формацій 
суспільно-політичного устрою. Таким форматом зокрема 
є інклюзивний розвиток. Це не способи організації полі-
тичної влади, не моделі взаємодії політичних та грома-
дських інститутів, це скоріше взаємопов‟язані комплексні 
всеосяжні процеси соціально-економічного розвитку 
суспільства, рівність можливостей котрого гарантується 
та дотримується державою таким чином, який передбачає 
мінімально необхідну участь держави у вирішенні біль-
шості відповідних покладених на неї Конституцією 
завдань при максимальному охопленні інтересів грома-
дян, дотриманні високих соціальних стандартів, досяг-
нення максимально можливого рівня добробуту нації.  

Ці традиційні для будь-якої держави цілі можуть дося-
гатися різними способами, але інклюзивний розвиток 
передбачає, що цей процес охоплює всі без виключення 
верстви населення в незалежності від їх спроможності 
реалізувати власні інтереси. Таку спроможність гаранту-
ватиме держава. створивши рівні умови доступу до суспі-
льно-політичних та соціально-економічних благ, які най-
більш доступними мають бути на рівні територіальної 
громади, де вони наближені до місця проживання людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика публічного управління інклюзивним місцевим 

розвитком лише набуває відповідної актуальності та 
інтересу в наукових колах, а тому наукові дослідження 
мають фрагментарний характер. Разом з тим певні тре-
нди в цьому аспекті вже формуються в роботах таких 
вчених як М. Мельник, С. Щеглюк, Н. Павлішина, 
О. Снігова, В. Ксендзук, К. Войціцька, Т. Зінчук, 
М. Плотнікова, В. Галанець, Ю. Дзюрах, С. Єрмак, 
А. Жуковська, В. Толуб‟як та ін., які досліджують пита-
ння публічного управління розвитком територій (регіо-
ну, міста, села, громади) на засадах інклюзивності.  

Деякі вчені, зокрема М. Ажажа, О. Заярнюк, К. Куз-
нєцов, розкривають проблему публічного управління 
інклюзивним розвитком та нормативно-правове його 
регулювання через сферу освіти. 

Натомість на сьогодні не існує комплексного дослі-
дження з означеної проблематики, але критична необ-
хідність в ньому вже визначена як доктринальними, так і 
потребами практичної реалізації публічного управління.  

Метою статті є аналіз нормативно-правового забез-
печення публічного управління інклюзивним місцевим 
розвитком в Україні та пошук шляхів конкретизації 
цього напрямку державної правової політики. 

Виклад основних результатів дослідження. Конце-
пція інклюзивного розвитку належить до сучасних сві-
тових трендів, однак для української практики публічного 
управління є надзвичайно новим феноменом. Натомість 
більш широкого розповсюдження та застосування дана 
парадигма організації суспільно-політичних процесів не 
набула в силу багатьох причин, головною з яких вбача-
ється брак нормативно-правового забезпечення та тер-
мінологічна невизначеність.  

Інклюзивний розвиток, як і свого часу сталий розви-
ток, це концепції, які отримали визнання в країнах захі-
дної демократії, а тому запроваджуються в Україні тра-
диційно як запозичення закордонного досвіду. Через це і 
спосіб такого запровадження характеризується як цен-
тралізований з елементами обов‟язковості, продиктова-
ними прагненням держави підвищити рівень добробуту 

В статті розглянуто нормативно-правове забезпечення публічного управління інклюзивним місцевим 
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населення через запровадження такої концепції, як ін-
клюзивний розвиток. Іншими словами запровадження 
інклюзивного розвитку, зокрема й інклюзивного місце-
вого розвитку, відбувається шляхом «згори-донизу», 
тобто за ініціативи держави або політичної еліти, які 
можуть вбачати в цьому можливість досягти необхід-
ного рівня конкурентної спроможності в соціальній, 
економічній та міжнародно-політичній сферах.  

Якщо аналізувати еволюцію категорії «інклюзивний 
розвиток» за дослідженнями зарубіжних авторів, то мо-
жна дійти висновку, що це такий формат суспільно-
політичної взаємодії держави та громадянського суспі-
льства, який ознаменував собою фактичну неспроможність 
держави самостійно, лише за допомогою адміністратив-
ного ресурсу та імперативного інструментарію держа-
вно-владних рішень ефективно розв‟язати проблеми 
бідності, соціальної нерівності, неефективності ресурс-
ного розподілу. Держава фактично залучає, а точніше 

делегує, хоча і частково, відповідальність за вирішення 
цих проблем на саме суспільство.  

З цього приводу Р. Донагю, Б. МакДермон, Р. Баркер 
вказують, що саме на територіальному рівні в найбіль-
шій мірі і розкривається сутність інклюзивного розви-
тку, який є цілісним концептом публічної політики [1, 
с.12-20].  

Для розуміння сутності інклюзивного місцевого роз-
витку розглянемо детальніше сучасне українське зако-
нодавство щодо нормативно-правового закріплення від-
повідної категорії. 

Фрагментарне втілення дана категорія вже знайшла в 
сфері публічного управління освітніми процесами в 
Україні. Поняття «інклюзивності» в законодавчому полі 
вперше з‟явилося в Законах України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», які 
визначають поняття «інклюзивне навчання», «інклюзи-
вне освітнє середовище» тощо.  

Таблиця 1 

Нормативно-правове закріплення термінів, які характеризують феномен «інклюзивний розвиток» 

(авторська розробка) 

Нормативно-правовий акт Термін та визначення 

Закони України «Про освіту»; «Про 
позашкільну освіту»; «Про загальну 
середню освіту» 

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що 
базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, 
ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників; 
Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації 
для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням 
їхніх потреб та можливостей [2]. Такі ж самі визначення містяться також в 
Законах України «Про позашкільну освіту»; «Про загальну середню освіту». 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку організації 
інклюзивного навчання у закладах 
вищої освіти» від 10.07.2019 № 635  

Інклюзивна група – група у закладі вищої освіти, де поряд із іншими здобу-
вачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми пот-
ребами [3]. 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку організації 
інклюзивного навчання у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти» 
від 10.07.2019 р. № 636 

Інклюзивна група – група у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, в 
якій поряд з іншими здобувачами освіти навчаються одна або бі-льше осіб з 
особливими освітніми потребами [4]. 

Наказ Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Концепції 
розвитку інклюзивного навчання» від 
01.10.2010 р. № 912 

Інклюзивне навчання – забезпечення конституційних прав і державних гарантій 
дітям з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної реабілітації 
таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток 
здібностей, втілення міжнародної практики щодо збільшення кількості 
загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням, готових до 
надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами [5]. 

Аналіз, представлений в табл. 1, демонструє, що ін-
клюзивність в нормативно-правовій сфері передбачена 
лише стосовно процесу навчання дітей та осіб з особли-
вими освітніми потребами. На думку М. Ажажи інклю-
зивність є результатом цілеспрямованого державно-
управлінського впливу, який зокрема втілюється в «за-
безпеченні права людей з інвалідністю на рівний доступ 
до якісної вищої освіти, незалежно від стану здоров‟я та 
місця їхнього проживання; розширення доступності ви-
щої освіти; формування соціально доступного інклюзив-
ного освітнього середовища для студентів з інвалідні-
стю, підвищення їхньої мобільності; вдосконалення та 
оптимізація освітнього процесу» [6].  

Якщо ж наведене вище визначення екстраполювати 
через систему прав та свобод людини і громадянина, то 
слід обов‟язково звернути увагу на Національну страте-
гію у сфері прав людини, затверджену Указом Президе-
нта України від 25.08.2015 р. № 501/2015. Відповідно до 
цієї стратегії передбачається «забезпечення пріоритет-

ності прав і свобод людини як визначального чинника під 
час визначення державної політики, прийняття рішень 
органами державної влади та органами місцевого само-
врядування» [7]. Це дає нам необхідне розуміння того, що 
інклюзивний розвиток є таким станом здійснення суспі-
льно-політичних та соціально-економічних процесів у 
майбутньому, який максимально відповідає потребам 
реалізації прав та інтересів людини і громадянина. 
Важливим є не стільки зміст публічної політики, скільки 
її соціальна зорієнтованість, що на практиці втілюється в 
розширення можливостей громадян не лише як кінцевої 
мети розвитку соціально-економічних процесів, але як 
передумови ефективності такого розвитку загалом.  

В свою чергу В. Галанець та Ю. Дзюрах зазначають, 
що стратегічні засади розвитку України з поміж іншого 
обов‟язково повинні передбачати: подолання дисбалан-
сів в економічній, соціальній сферах; побудову соціаль-
ного згуртованого суспільства з належним управлінням 
та інклюзивними інституціями; повну зайнятість населе-



   
230 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

ння; високий рівень освіти та охорони здоров‟я; децент-
ралізацію та впровадження регіональної політики, яка 
передбачає гармонійне поєднання загальнонаціональних 
і регіональних інтересів [8, с.23-24]. 

Наведені ідеї та поняття інклюзивності згадуються в 
Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 
2020 р., де зазначено, що «динамічне, стале та інклюзи-
вне зростання на базі структурної модернізації еконо-
міки, покращення умов ведення бізнесу та ефективності 
публічного сектору має велике значення для майбутньо-
го України» [9].  

Визначення категорії «інклюзивне зростання» наво-
диться в Проекті Стратегії сталого розвитку України до 
2030 року, яка є результатом аналітичної роботи україн-
ських експертів за підтримки Програми розвитку ООН в 
Україні та Глобального екологічного фонду в рамках 
проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в націона-
льну політику України». Так, інклюзивне зростання – це 
економічне зростання, яке створює для всіх верств насе-
лення максимальні можливості для працевлаштування та 
участі в усіх сферах життєдіяльності країни, а також 
забезпечує справедливий розподіл результатів праці 
[10]. Слід однак зазначити, що дана Стратегія так і не 
отримала відповідної легітимізації на законодавчому 
рівні, а відтак і не отримали закріплення стандарти та 
показники інклюзивного розвитку, досягнення яких мо-
гло б свідчити про ефективність державної політики.  

Разом з тим, в Україні за останні декілька років при-
йнято Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: 
Україна» від 15.09.2017 р., Розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України «Питання збору даних для моніторингу 
реалізації Цілей сталого розвитку» від 21.08.2019 р. 
№ 686-р, Указ Президента України «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 2030 року» від 30.09.2019 р. 
№ 722/2019, що свідчить про цілеспрямовану державну 
політики з питань досягнення Цілей сталого розвитку в 
Україні. Як відомо, глобальні Цілі сталого розвитку 
спрямовані на подолання бідності, боротьбу з нерівністю 
та несправедливістю і призвані вирішувати проблеми 
зміни клімату, а лідери країн світу взяли на себе зобо-
в‟язання досягнення сталого розвитку у трьох його 
вимірах: економічному, соціальному та екологічному в 
збалансований та інтегрований спосіб [11, с.61; 12, с.3]. 

Зокрема, ціль 8 із 17 запропонованих цілей сталого 
розвитку визначає: «сприяти неухильному, інклюзив-
ному (всеохоплюючому) та сталому економічному зрос-
танню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх», що означає перехід до більш інклюзивних та 
стійких шляхів зростання, так щоби економічне зрос-
тання не відбувалося за рахунок бідних та вразливих 
груп всередині суспільства або за рахунок коштів від 
неощадливого використання природних ресурсів та де-
градації навколишнього середовища [11, с.61; 12, с.3]. 

На нашу думку, інклюзивний розвиток є логічним 
еволюційним етапом пошуку моделей кращого розвитку 
суспільства, реакція соціуму на глобальні виклики та 
коригуюча концепція сталого розвитку, яка заснована на 
інклюзивному зростанні, соціальній справедливості, 
захисті прав людини та навколишнього середовища.  

Проведений нідерландськими науковцями Дж. Гупта 
та К. Вегелін контент-аналіз документу ООН «Перетво-
рення нашого світу: порядок денний у сфері сталого роз-
витку до 2030 року» показує наступне. В цьому документі 

термін «сталий розвиток» згадується 85 разів; термін 
«інклюзивний (всеохоплюючий) розвиток» не зустріча-
ється зовсім, однак є 41 посилання на термін «inclusive» 
(«всеохоплюючий», «включаючий»), зокрема 6-ть посилань 
на поняття «інклюзивне суспільство» та «інклюзивне і 
стійке економічне зростання» відповідно та одне поси-
лання на «інклюзивне зростання». Документ має значний 
фокус на «зростанні», яке повторюється 16 разів (періо-
дично з прикметниками «інклюзивний» чи «сталий»). Із 
17 цілей 13 зосереджуються на соціальній включеності, а 
також містять певні екологічні чи реляційні аспекти; 11 із 
17 цілей присвячені питанням, що стосуються найбільш 
маргіналізованих верств населення [13, с.441].  

Наведені дані свідчать по-перше, про тісний зв‟язок 
між сталим та інклюзивним розвитком; по-друге – пока-
зують важливість інклюзивності для забезпечення ста-
лого розвитку та досягнення Цілей сталого розвитку 2030, 
які спрямовані на подолання найболючіших проблем люд-

ства. Загалом створення національних стратегічних рамок 
для України на період до 2030 року відбувалось на основі 
принципу «нікого не залишити осторонь», який деклару-
ється ООН та є базовим для інклюзивного розвитку.  

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що інклю-
зивний місцевий розвиток представляє собою процес 
структурних змін, який супроводжується активністю 
економічного та соціального характеру на місцевому 
рівні й забезпечує підвищення добробуту на основі мак-
симальної зайнятості та передбачає рівний доступ до 
можливостей та послуг місцевого населення при вико-
ристанні ресурсів місцевого значення [11, с.63], можна 
дійти висновку, що нормативно-правове забезпечення 
публічного управління інклюзивним місцевим розвит-
ком можливе та навіть існує в сучасному вітчизняному 
законодавстві. Така теза доводиться тим, що інклюзив-
ний розвиток доцільно уявити не через конкретну дефі-
ніцію, а через набір характеристик, які визначають зміст 
інклюзивного місцевого розвитку. До таких характерних 
рис слід віднести наступні:  

– розширення соціально-економічних можливостей 
територіальної громади та окремих громадян, а також 
інститутів громадянського суспільства у вирішенні соці-
ально-економічних проблем місцевого значення, розши-
рення прав людини та громадянина, особливо в сфері 
публічного управління; 

– запровадження нових моделей організації процесів 
місцевого (територіального) розвитку, створення нових 
форм взаємодії учасників соціально-економічних проце-
сів локального рівня, що дозволяють акумулювати, ко-
ординувати та кооперувати зусилля різних територіаль-
них громад; 

– стимулювання розвитку форм адміністративного 
та територіального устрою з боку держави, забезпе-
чення реалізації програм місцевого розвитку навіть у тому 
випадку, якщо вони охоплюють понад одну територіальну 
громаду або фінансування яких не можливе за рахунок 
бюджетних спроможностей однієї територіаль-ної громади; 

– реалізація програм максимального включення най-
більш уразливих та маргіналізованих верств населення 
до процесів соціально-економічного розвитку: державне 
регулювання зайнятості, подолання бідності, стимулю-
вання підприємницьких ініціатив. 

Остання риса є елементом звичних для держави на-
борів інструментів соціальної політики, але в умовах 
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українських реалій її реалізація не має очікуваної ефек-
тивності. Саме в таких умовах – коли традиційні засоби 
вирішення соціально-економічних проблем видаються 
неефективними – застосовується інструментарій публіч-
ного управління інклюзивним місцевим розвитком. 

Наведене вище дає змогу встановити, що інклюзив-
ний розвиток це логічний еволюційний етап трансфор-
мації концепції публічного управління, її реакція в конк-
ретному соціумі на глобальні виклики, показник гнучкості 
та мобільності системи публічного управління.  

Оскільки дана концепція з‟явилася нещодавно та не 
встигла утвердитись в сучасній українській практиці 
нормотворення та розвитку публічного управління, то 
поки що не існує окремого законодавчого закріплення 
відповідної термінології та окремого специфічного нор-
мативного документу щодо інклюзивного розвитку, а 
також інклюзивного місцевого розвитку. Однак, не мо-
жна стверджувати про повну відсутність нормативного 
регулювання окремих елементів інклюзивного місцевого 
розвитку, тому доцільно зробити важливий висновок, 
що сучасне українське законодавство містить положен-
ня, які за своєю правовою природою та здатністю цілком 
відповідають принципам, вимогам та способам реаліза-
ції й правовому забезпеченню публічного управління 
інклюзивним місцевим розвитком.  

Насамперед, нормативно-правове забезпечення пуб-
лічного управління інклюзивним місцевим розвитком 
відбувається засобами законодавства про місцеве самов-
рядування, окремі положення якого та принципи реалі-
зації окремих напрямків місцевого самоврядування то-
тожні або співпадають із принципами інклюзивного 
розвитку. Основні з них: Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97 – 
ВР, Закон України «Про співробітництво територіальних 
громад» від 17.06.2014 р. № 1508-VII, Закон України 
«Про добровільне об‟єднання територіальних громад» від 
05.02.2015 р. № 157-VIII, Закон України «Про ратифіка-
цію Додаткового Протоколу до Європейської хартії міс-
цевого самоврядування про право участі у справах органу 
місцевого самоврядування» від 02.09.2014 р. № 1664-VII. 

Також, враховуючи, що інклюзивний розвиток пред-
ставляє собою багатодисциплінарний підхід, є багатови-
мірним і всеосяжним явищем, включає багато різних сфер, а 
також розглядає різні виміри, можемо стверджувати, що 
його регулювання здійснюється через нормативно-право-
ві документи, які стосуються вищезазначених об‟єктів. 

Відповідно, нормативно-правове забезпечення публі-
чного управління інклюзивним місцевим розвитком мо-
жемо згрупувати за основними сферами діяльності: соці-
альна, економічна, екологічна, політична, а також інте-
гральна, що охоплює більш широке коло питань. В свою 
чергу до цих груп можна віднести наступні напрями: 

 сталий розвиток у всіх проявах; 
 забезпечення прав і свобод різних груп населення, 

гендерна рівність (в контексті забезпечення можливос-
тей для комфортного життя, без дискримінації та стиг-
матизації); 

 розвиток громадянського суспільства та підвищення 
громадської участі; 

 публічне управління, місцевий та регіональний роз-
виток, децентралізація, місцеве самоврядування (створення 
умов для підвищення якості життя місцевого населення); 

 соціально-економічний розвиток (підвищення зай-

нятості, подолання бідності та нерівності, соціальне бла-
гополуччя, якісні доступні соціальні послуги, освіта, 
охорона здоров‟я тощо); 

 цифрова інклюзія (ІКТ, подолання цифрової не-
рівності, доступність послуг, участь в прийнятті рішень); 

 збереження екології та навколишнього середовища, 
розвиток зеленої економіки.  

Наведене групування за сферами і напрямами діяль-
ності представляє собою модель нормативно-правового 
забезпечення публічного управління інклюзивним міс-
цевим розвитком, яку графічно відображено на рис.1. 

Таким чином, нормативно-правове забезпечення пу-
блічного управління інклюзивним місцевим розвитком 
вбачається нами у наявності багатовимірної сукупності 
неоднорідних за своєю правовою природою нормативно-
правових актів, якими забезпечується та стимулюється 
реалізація людського й соціального капіталу на рівні 
окремої громади або території, з метою досягнення цілей 
територіального розвитку у визначених рамках, а також 
встановлення широких можливостей, хоча із чітко дете-
рмінованими обмеженнями, щодо способів реалізації 
розширеної сукупності соціально-економічних та публі-
чно-політичних прав громади.  

Іншими словами інклюзивний місцевий розвиток за-
безпечується одночасно долученням громади до проце-
сів прийняття політичних рішень та до процесів активі-
зації та реалізації економічного, соціального та іншого 
потенціалів громади, головним чином через стимулю-
вання зайнятості, самозайнятості, економічної активно-
сті громадян, неурядових організацій, економічних агентів.  

Висновки. Підсумовуючи, доцільно зробити насту-
пні висновки, що законодавство України не містить за-
кріплених дефініцій «інклюзивний розвиток», «публічне 
управління інклюзивним розвитком», «публічне управ-
ління інклюзивним місцевим розвитком». Хоча на прик-
ладі нормативно-правових актів, в яких закріплено 
поняття інклюзивного навчання та інклюзивної освіти 
можна передбачати, що основний зміст інклюзивності 
полягає в необхідності об‟єднати зусилля учасників 
процесів, на яких спрямовується управлінський вплив чи 
інші розпорядчі дії суб‟єкту владних повноважень. Та-
кож інклюзивність передбачає долучення до певного 
процесу на рівних умовах та в рівних обставинах різних 
за своїм статусом суб‟єктів.  

Можемо констатувати, що в Україні не розроблене 
нормативно-правове забезпечення публічного управ-
ління інклюзивним місцевим розвитком та не сформо-
вані відповідні профільні інституції щодо його реалізації. 
Однак наявна багатовимірна сукупність неоднорідних за 
своєю правовою природою нормативно-правових актів, 
що стосується різних сфер життєдіяльності суспільства, 
котрі створюють умови для розвитку людини та сприя-
ють інклюзивності. Окрім того, нормативно-правове 
забезпечення публічного управління інклюзивним міс-
цевим розвитком відбувається передусім засобами зако-
нодавства про місцеве самоврядування. Його окремі 
положення та принципи реалізації окремих напрямків 
місцевого самоврядування тотожні або співпадають із 
принципами інклюзивного розвитку.  

Таким чином, в Україні в цілому створене нормати-
вно-правове підґрунтя забезпечення інклюзивного роз-
витку, зокрема на місцевому рівні, та можливості публі-
чного управління ним. Але говорити про системність 
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його нормативно-правового забезпечення, на наш пог-
ляд, передчасно, так само як і стверджувати про форму-
вання повноцінної парадигми публічного управління 
інклюзивним місцевим розвитком, як на доктриналь-
ному рівні, так і на рівні державної політики.  

Говорячи про якість нормативно-правового забезпе-
чення означених процесів слід зробити висновок про від-
сутність системності, комплексності та загальнодержав-
них векторів розробки відповідних нормативно-правових 
актів. Це пояснюється відсутністю загальнодержавної 
концепції, програмного документу, яким би повсюдно 

запроваджувалася концепція інклюзивного розвитку. 
Його розробка повинна стати першочерговим завданням 
Уряду. Крім того, відсутність загальнодержавного страте-
гічного бачення напрямків інклюзивного місцевого 
розвитку позбавляє системності та ефективності й 
публічне управління ним.  

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку 
може бути дослідження нормативного забезпечення ін-
клюзивного місцевого розвитку зарубіжних країн та 
виявлення доцільності застосування кращих норм в 
українському законодавстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Модель нормативно-правового забезпечення 

публічного управління інклюзивним місцевим розвитком (авторська розробка). 
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REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION  

FOR INCLUSIVE LOCAL DEVELOPMENT IN UKRAINE 

The article considers the regulatory and legal support of the public administration for inclusive local development in 

Ukraine as an important precondition for the formation of an inclusive society. The purpose of the research is to analyze the 

regulatory and legal framework of the public administration for inclusive local development in Ukraine and to find ways to 

specify this area of state legal policy. Using a number of research methods (systematic approach, analysis, synthesis, 

comparative and formal-logical) revealed that the legislation of Ukraine does not contain fixed definitions of «inclusive 

development», «public administration for inclusive development», «public administration for inclusive local development». 

However, in Ukraine as a whole has created a regulatory and legal basis for inclusive development, in particular at the 

local level, and the possibility for public administration.  

Key words: public administration, inclusive local development, inclusive development, inclusive growth, inclusiveness. 
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Постановка проблеми. Сьогодні Українська дер-

жава здійснює реформування публічного управління у 
всіх сферах суспільного життя за європейськими та сві-
товими стандартами. Зокрема, досягнення цілей Страте-
гії національної безпеки України потребує комплексного 
реформування системи забезпечення національної без-
пеки та створення ефективного сектору безпеки і обо-
рони України [1].  

Ця обставина і визначає зв’язок загальної проблеми 

з найбільш важливими науковими та практичними 
завданнями дослідження проблем публічного управ-
ління національною безпекою України на сучасному 
етапі державного будівництва.  

На підставі аналізу актуальних досліджень і нау-
кових публікацій можна зробити висновок про те, що 
проблеми соціальної діагностики патологій системи пу-
блічного управління у різних сферах життя українського 
суспільства, й зокрема у сфері національної безпеки, 
досліджувались у працях українських науковців, зокре-
ма: Ю.М. Канигіна та В.І. Кушерця, котрі обґрунтували 
засади соціальної діагностики патологій системи публі-
чного управління [2]; В.І. Абрамова та Г.П. Ситника, 
котрі визначили теоретичні засади соціальної діагнос-
тики у сфері забезпечення національної безпеки [3]; 
В.І. Абрамова, С.О. Борисевича, В.Ф. Смолянюка, 
М.М. Шевченка, котрі сформулювали проблеми оцінки 
стану кадрової безпеки в системі публічного управління 
[4]; Н.Г. Клименко [5, с.39-42], К.С. Павлюк [6], 
О.С. Зозулі [7], Г.М. Савранської [8], А.М. Валюх, 
Є.А. Курілова [9], Д.М. Горєлова [10], котрі визначили 
актуальні проблеми публічного управління національ-
ною безпекою України. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, формулювання цілей статті. У багатьох 
наукових працях досліджуються державно-управлінські 
проблеми забезпечення національної безпеки України, 
проте сьогодні бракує системних досліджень щодо прак-
тичних аспектів реалізації основних напрямів розвитку 
системи публічного управління національною безпекою. 

Саме тому метою цієї статті є систематизація проб-
лем функціонування та визначення перспектив розвитку 

системи публічного управління національною безпекою 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґру-
нтуванням отриманих результатів. В умовах транзи-
тивного українського суспільства зростає роль соціаль-
них та інституціональних механізмів в підготовці та 
проведенні реформ у різних сферах суспільного життя, й 
зокрема у сфері національної безпеки. За таких умов, що 
склалися інституціональний підхід в дослідженнях дер-
жавно-управлінських проблем забезпечення національ-
ної безпеки України набуває все більшого поширення [4, 
с.161-167; 11].  

В рамках інституціонального підходу український 
дослідник В.І. Абрамов пропонує під поняттям «інсти-
тут безпеки» визначити «стійкі типи і форми діяльності, 
а також відповідні їм структурні елементи, по забезпе-
ченню безпеки особи, суспільства і держави, що обумо-
влені історичним розвитком і безліччю об‟єктивних і 
суб‟єктивних чинників і умов які сформувалися під їх 
впливом, інтегровані в різні сфери життєдіяльності і 
життєорганізації, багатообразних по своїх проявах і ди-
намічних по розвитку своїх функцій» [12, с.236]. Й далі 
дослідник зазначає, що «інституційне середовище сфери 
безпеки є основою формування її структури, а компоне-
нти інституційного середовища відображають найваж-
ливіші напрями процесів інституціоналізації в цій обла-
сті» [12, с.237].  

Використовуючи наукові здобутки В.І. Абрамова 
щодо визначення основних компонентів інституційного 
середовища безпеки [12, с.237-242] уточнимо структуру 
та здійснимо аналіз сучасного стану інституційного се-
редовища публічного управління національною безпе-
кою України на сучасному етапі державного будівниц-
тва. Зазначимо, складовими інституційного середовища 
публічного управління національною безпекою є:  

1) нормативно-правовий компонент, головною функ-
цією якого є правове регулювання відносин і взаємодій в 
системі публічного управління національною безпекою, 
визначення пріоритетів, цілей і напрямів політики наці-
ональної безпеки, а також структуризація інституційного 
простору сфери національної безпеки;  

Метою статті є систематизація проблем функціонування та визначення перспектив розвитку 

системи публічного управління національною безпекою України.  

В рамках інституціонального підходу систематизовано актуальні проблеми функціонування системи 

публічного управління національною безпекою України: недосконалість нормативно-правової бази 

інформаційного та демократичного розвитку України, забезпечення національної безпеки; незавершеність 

формування інституційного середовища публічного управління національною безпекою. 

Визначено, що в Україні одним із пріоритетів політики модернізації системи публічного управління 

національною безпекою є формування мережевої архітектури у цій специфічній сфері. 

Ключові слова: соціальна діагностика в публічному управлінні, інституційне середовище публічного 

управління національною безпекою, система публічного управління національною безпекою. 
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2) організаційний компонент, що визначається нор-
мативно-правовими вимогами забезпечення національ-
ної безпеки та представлено органами публічної влади і 
управління, які безпосередньо та опосередковано опіку-
ються питаннями забезпечення національної безпеки. 
Функціями організаційного компоненту інституційного 
середовища публічного управління національною безпе-
кою є: законодавче регулювання відносин між суб‟єк-
тами забезпечення національної безпеки; управлінська 
діяльність органів публічної влади щодо забезпечення 
національної безпеки; діяльність органів судової влади 
щодо виконання норм національної безпеки. Реалізація 
вказаних функцій створює основу процесів організації 
інституційної структури системи публічного управління 
національною безпекою, а також формування необхід-
них елементів, зв‟язків та принципів взаємодії між ними; 

3) самоорганізаційний компонент, що отримав свій 
розвиток в контексті еволюції інститутів громадянського 
суспільства в Україні. Зауважимо, що до самоорганіза-
ційних елементів системи публічного управління націо-
нальною безпекою України відносяться: громадські, 
благодійні та релігійні організації, профспілки та їх 
об‟єднання, творчі спілки, асоціації, організації робото-
давців, недержавні ЗМІ, непідприємницькі товариства та 
установи, які легалізовані відповідно до законодавства 
України [4, с.12]. На нашу думку, до цього переліку вар-
то додати неурядові аналітичні центри. 

4) соціально-культурний компонент, що структурно 
включає в себе: культуру безпеки, функціональне приз-
начення якої полягає у створенні та розвитку базових 
цінностей та цілей у сфері національної безпеки; інфор-
маційну культуру, функціональне призначення якої по-
лягає у створенні та розвитку інструментальних ціннос-
тей інформаційної діяльності у сфері публічного 
управління національною безпекою; організаційну куль-
туру в державному управлінні, функціональне призна-
чення якої полягає у створенні та розвитку цінностей 
управлінської організації; 

5) когнітивний компонент, що представлено систе-
мою наукових знань у сфері філософії, політології та 
соціології безпеки, безпекознавства та державного 
управління.  

Пропонуємо також виокремити соціально-технологі-
чний компонент інституційного середовища публічного 
управління національною безпекою, що представлено 
системою заходів інформатизації всіх сфер суспільного 
життя та забезпечення функціонування єдиного інфор-
маційно-технологічного простору публічного управлін-
ня національною безпекою. 

Систематизуємо актуальні проблеми та перспективи 
розвитку системи публічного управління національною 
безпекою України на сучасному етапі державного 
будівництва.  

Зауважимо, що соціальне діагностування управлінсь-
ких систем зводиться до визначення власне ентропії вка-
заних систем, «їх деформації, відхилень від еталонного 
стану (за критерієм недовикористання інформаційного 
ресурсу) [2, с.52-52]. При цьому, Конституція соціальної 
правової держави може розглядатися як єдина модель 
державного управління, від якої похідними є закони і 
нормативні акти. Така модель може бути визнана як ета-
лона модель державного управління, що структурно 
включає в себе цільовий та адміністративний блоки, 
блок самоуправління. Ця модель може бути використана 

в якості методологічного інструмента для аналізу пато-
логій системи державного управління конкретної дер-
жави [13, с.142].  

Аналіз Конституції України [14], чинного законодав-
ства з питань забезпечення національної безпеки [1; 15] 
та розвитку інформаційного і громадянського суспільс-
тва в Україні [16-21] дозволяє констатувати, що міжна-
родно-правовий та національно-правовий рівні інститу-
ційного середовища публічного управління національною 
безпекою можна охарактеризувати як достатніми, проте 
об‟єктно-правовий рівень, який представлено спеціалі-
зованими інституційно-правовими нормами по окремих 
видах національної безпеки, характеризується як недо-
статній. 

Аналіз структури системи публічного управління на-
ціональною безпекою України дозволяє констатувати, 
що наразі загальнодержавний організаційний рівень 
представлено такими організаційними елементами, як: 
Комітет Верховної Ради України з питань національної 
безпеки і оборони, Рада національної безпеки і оборони 
України, Конституційний і Верховний суди України, 
Офіс Генерального прокурора, міністерства і відомства, 
що відповідають за забезпечення конкретних видів і на-
прямів безпеки. Проте, в роботі вказаних органів, що 
опікуються питаннями національної безпеки є недоліки, 
а саме:  

низький рівень функціональної впорядкованості, що 
приводить до розмивання компетентності в питаннях 
забезпечення національної безпеки у різних сферах сус-
пільного життя [12, с.239];  

безсистемність проведення реформ [5, с.7]; 
низький рівень ефективності стратегічного прогнозу-

вання та планування у сфері національної безпеки [22, 
с.22]; 

низький рівень прозорості і відкритості намірів дер-
жавної влади у сфері забезпечення національної безпе-
ки [23]. 

Актуальними проблемами функціонування організа-
ційних елементів системи публічного управління націо-
нальною безпекою регіонального (галузевого) рівня є: 

проблеми забезпечення воєнної безпеки і стратегіч-
ного керівництва силами оборони [5, с.34-35]; 

проблеми забезпечення суспільно-політичної стабі-
льності [5, с.36-38,43-45,63-65]; 

проблеми забезпечення інформаційної безпеки та 
кібербезпеки [5, с.65-66]; 

проблеми державного реагування на загрози націона-
льній безпеці в умовах гібридної війни [5, с.17-22,45-48]; 

проблеми забезпечення економічної, соціальної, де-
мографічної та гуманітарної безпеки [4;12]. 

Актуальними проблемами функціонування організа-
ційних елементів системи публічного управління націо-
нальною безпекою муніципального рівня є: 

недосконалість нормативно-правового, організацій-
ного, інформаційно-аналітичного, науково-методичного 
забезпечення синхронних заходів із розвитку е-уряду-
вання і е-демократії [24, с.16]; 

низький рівень забезпечення першочергових потреб 
особи, а саме: вітальних, культурних і духовних потреб в 
межах постійного місця проживання, біологічного і со-
ціального здоров‟я, освітніх і виховних послуг, побуто-
вого обслуговування тощо [25-30]. 

Актуальними проблемами функціонування самоор-
ганізаційної складової інституціонального середовища 
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публічного управління національною безпекою України є: 
низький рівень демократичного розвитку Української 

держави та інститутів громадянського суспільства [24, 
с.16]; 

низький рівень інституалізації інтересів громадянсь-
кого суспільства та врахування їх в процесі формування 
політики національної безпеки України в умовах транс-
формацій безпекового середовища [6;31]; 

неефективне державне регулювання діяльності неде-
ржавних інституцій в контексті забезпечення національ-
ної безпеки [5, с.39-42]; 

недосконалість механізму взаємодії між органами 
публічної влади, що опікуються питаннями національної 
безпеки та недержавними аналітичними центрами [9;10];  

проблема невизначеності політико-правового статусу 
рішень дорадчо-консультативних рад, громадських рад 
при центральних органах виконавчої влади до складу 
яких входять громадські організації та неурядові аналі-
тичні центри [10]; 

низький рівень інформатизації державного управлі-
ння та сфери забезпечення національної безпеки [2;24].  

Вітчизняні науковці справедливо розглядають куль-
туру як системоутворюючий чинник міжнародної та 
національної безпеки [12, 219-220; 32-35], при цьому 
акцентують увагу на таких її складових як стратегічна 
культура, культура національної безпеки, організаційна 
культура державного управління. 

Актуальними проблемами функціонування соціоку-
льтурної складової інституціонального середовища пуб-
лічного управління національною безпекою України на 
сучасному етапі державного будівництва є:  

проблема формування нової культури національної 
безпеки, про що наголошено в Стратегії національної 
безпеки України [1]. Є сенс зауважити, що наразі наріж-
ним каменем політики національної безпеки України має 
постати формування та утвердження нового суспільного 
ідеалу, складовими якого мають виступати: базові цін-
ності національної безпеки – добробут, безпека та спра-
ведливість; права людини та громадянина; державний 
суверенітет та територіальна цілісність; національна 
могутність; правова та демократична держава; сталий 
розвиток України; 

проблема формування нової інформаційної культури 
в контексті інформатизації всіх сфер суспільного життя 
та трансформацій безпекового середовища в умовах 
інформаційної глобалізації [35, с.137-138]. Сучасна ін-
формаційна культура як «регулятор функціонування й 
розвитку інформаційної сфери, сукупність принципів і 
механізмів збирання, збереження, обробки, передачі і 
представлення інформації і пов‟язані із цим інноваційні 
зміни у сфері організації і управління у різних галузях 
людської діяльності» [36, с.295] увібрала в себе всі свої 
попередні форми і об‟єднала їх в єдиний засіб інформа-
ційної діяльності. При цьому варто враховувати такі 
парадокси, що пов‟язані із тотальною інформатизацією 
та комп‟ютеризацією: гіпертрофія прикладного аспекту 
інформації, тобто порушення презумпції новизни інфо-
рмації з причини моментального її старіння та заміни 
новими інформаційними потоками, що повністю ніве-
лює культурну установку на неповторність справжньої 
культурної цінності; культ фактологічності і реальності, 
що становлять собою основу прикладної інформаційної 
моделі, яка трансформується в панування ефемерності і 
стирання межі між реальним та віртуальним [32, с.36]. 

проблема формування нової організаційної культури 
в державному управлінні в контексті завдань реалізації 
концепцій публічного управління – неоінституційної 
концепції, концепції «активізуючої держави», концепції 
політичних мереж, концепції «управління за результа-
тами (цілями)», концепції нового публічного управління, 
концепції урядування [4, с.13-15]. Насамкінець це дозво-
лить сформувати нову організаційну культуру в держав-
ному управлінні за такими принципами: ставлення до 
громадян як до рівних партнерів; опертя на інститути 
громадянського суспільства; розвиток стратегічного 
мислення персоналу публічного управління; творчість та 
інноваційність в публічному управлінні; державно-при-
ватне партнерство; інформатизація процесів публічного 
управління [36, с.494].  

Аналіз результатів наукових досліджень проблем 
публічного управління національною безпекою України 
[4-10; 12; 22-24] дозволяє систематизувати такі актуальні 
проблеми функціонування когнітивної складової інсти-
туціонального середовища публічного управління наці-
ональною безпекою: 

проблеми розробки та вдосконалення загальної теорії 
і методології публічного управління;  

проблеми розвитку спеціальних наукових теорій 
публічного управління національною безпекою;  

проблема формування когнітивного простору для 
забезпечення широких наукових дискусій з актуальних 
проблем забезпечення національної безпеки;  

проблема формування експертно-аналітичного сере-
довища для надання релевантних знань про практичні 
проблеми забезпечення національної безпеки;  

проблема створення урядових та неурядових нау-
ково-консультативних структур, що опікуються питан-
нями забезпечення національної безпеки;  

проблема створення науково-дослідних установ в 
структурі вищих навчальних закладів України, що роз-
робляють проблематику національної безпеки. 

Аналіз результатів наукових досліджень проблем 
публічного управління національною безпекою України 
[24] дозволяє систематизувати такі актуальні проблеми 
функціонування соціально-технологічної складової ін-
ституціонального середовища публічного управління 
національною безпекою: 

проблема побудови дієвої інформаційної інфраструк-
тури [24, с.16]; 

проблема забезпечення кібербезпеки системи публі-
чного управління загалом та національною безпекою 
зокрема [4];  

проблема оцінки переваг для суспільного розвитку та 
нових викликів і загроз національній безпеці, що пов‟я-
зані із впровадженням сучасних інформаційних техноло-
гій та входженням України у глобальне мережеве суспі-
льство [12, с.216]; 

проблема визначення критеріїв «відкритості» суспі-
льства [35, с.134]; 

проблема інформаційного забезпечення державного 
реагування на загрози національній безпеці, що поро-
джені мережевими структурами [4, с.175; 37-40]. 

Отже, результати соціальної діагностики системи 
публічного управління національною безпекою України 
дозволяють констатувати, що основним пріоритетом 
політики національної безпеки на сучасному етапі дер-
жавного будівництва є трансформація системи націона-
льної безпеки у відповідності з умовами інформаційної 
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цивілізації. При цьому головним завданням модернізації 
системи публічного управління є: 

завершення інформатизації всіх сфер життя україн-
ського суспільства; 

прискорення розвитку е-урядування та е-демократії; 
побудова мережевої архітектури публічного управ-

ління національною безпекою. 
Висновки. Враховуючи вищенаведені викладки під-

сумуємо:  
1. З‟ясовано, що сутність інформатизації суспільства 

полягає у інтелектуально-гуманістичній трансформації 
всіх сфер суспільного життя на основі більш повній ге-
нерації та використання інформації як головного ресурсу 
суспільного розвитку. 

2. Встановлено, що актуальними проблемами функ-
ціонування системи публічного управління національ-
ною безпекою України на сучасному етапі державного 
будівництва є: недосконалість нормативно-правової 
бази, що регламентує процеси інформаційного та демок-
ратичного розвитку України, забезпечення національної 
безпеки; незавершеність формування єдиного інформа-
ційно-технологічного простору публічного управління в 
Україні; незавершеність формування інституційного се-
редовища публічного управління національною безпекою. 

3. Встановлено, що в Україні основним пріоритетом 
політики національної безпеки на сучасному етапі держа-
вного будівництва є трансформація системи національної 
безпеки у відповідності з умовами інформаційної цивілі-
зації. При цьому головним завданням модернізації систе-
ми публічного управління національною безпекою є фор-
мування мережевої архітектури у цій специфічній сфері. 

4. Обґрунтовано, що недостатня визначеність та сис-
тематизація проблем функціонування системи публічно-
го управління національною безпекою України в умовах 
трансформацій безпекового простору у відповідності з 
умовами інформаційної цивілізації, підходів до їх 
розв‟язання обмежує можливості щодо технологізації 
побудови мережевої архітектури публічного управління 
у цій специфічній сфері, що насамкінець призводить до 
зниження об‟єктивності та ефективності цієї процедури. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
обґрунтуванні пропозицій щодо побудови мережевої 
архітектури публічного управління національною безпе-
кою України. 

Література 
1. Про Стратегію національної безпеки України: Указ 

Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 
12.12.2018 р.). 

2. Канигін Ю.М., Кушерець В.І. Епоха неокамералізма. 
Держава і реформи в Україні в контексті фізичної економії. К.: 
Знання України, 2016. 79 с. 

3.  Абрамов В.І., Ситник Г.П. Діагностичний метод як 
інструмент оцінювання державної політики національної без-
пеки. Вісник Національної академії державного управління при 
Президентові України. 2013. № 3. С.17-26. 

4. Теоретико-методологічні засади формування кадрової 
безпеки в системі публічного управління: кол. моногр. / 
[С.О. Борисевич, В.І. Абрамов, В.Ф. Смолянюк, М.М. Шев-
ченко]; за заг. ред. С.О. Борисевича. К.: НАДУ, 2018. 304 с. 

5. Виклики і загрози національній безпеці в умовах гібридної 
війни: матеріали кафедр. наук.-практ. семінару, м. Київ, 27 квіт. 
2017 р. / за ред. Л.М. Шипілової. К.: НАДУ, 2017. 104 с. 

6. Павлюк К.С. Волонтерський рух: зарубіжний досвід та 

вітчизняні практики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. 
№ 13-14. С.87-93. 

7. Зозуля О.С. Державне управління забезпеченням інформа-
ційної безпеки України в умовах інформаційно-психологічного 
протиборства: дис.… канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01. / 
НАДУ.К., 2017. 261 с. 

8. Савранська Г.М. Державне управління соціальним 
партнерством в контексті забезпечення соціальної безпеки 
України: дис.… канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01. / 
НАДУ.К., 2018. 269 с. 

9. Валюх А.М., Курілов Є.А. Проблеми аналітичних центрів 
України та шляхи їх вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 
2019. № 19. С.45-51. 

10. Горєлов Д.М. Використання потенціалу недержавних 
аналітичних центрів у формуванні політики національної без-
пеки: Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/ 
articles/2119/ (дата звернення: 18.12.2019).  

11. Абрамов В.І. Категорія «безпека»: від методологічних засад 
інституціоналізму до державно-управлінського змісту. Проблеми 
забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі 
державотворення: матеріали кругл. столу, м. Київ, 21 жовт. 
2010 р. / за заг. ред. Г.П. Ситника. К.: НАДУ, 2011. С.7-12. 

12. Шляхи удосконалення системи державного управління 
забезпеченням національної безпеки України: монографія / 
[Г.П. Ситник, В.І. Абрамов, О.Г. Бортнікова, Д.Я. Кучма, 
М.М. Шевченко та ін.]; за ред. Г.П. Ситника, В.І. Абрамова. К.: 
МАЙСТЕР КНИГ, 2012. 536 с. 

13. Куриц С.Я., Воробьев В.П. Болезни государства. Диаг-
ностика паталогий системы государственного управления и 
права: монография. М.: МГИМО МИД России, 2009. 472 с. 

14. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 
України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради Укра-
їни. 1996. № 30. ст. 141. 

15. Про національну безпеку України: Закон України від 
21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: http://zakon5.rada. 
gov.ua/laws/show/2469-19. (дата звернення: 18.12.2019 р.).  

16. Про громадські об‟єднання: Закон України від 22.03.2012 
№ 4572-VI. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/4572-17 
(дата звернення: 19.12.2019 р.).  

17. Про доступ до публічної інформації: Закон України. 
Відомості Верховної Ради України. 2015. № 25. ст. 192. 

18. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 
23 грудня 2010 року № 2862-VII.  URL: http://zakon3.rada.gov. 
ua/ laws/show/2862-17. (дата звернення: 18.08.2015 р.). 

19. Про Стратегію сталого розвитку «Україна Ŕ 2020»: 
Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: 
http://www.president.gov.ua/documents/52015-18245 (дата звер-
нення: 12.12.2018 р.). 

20. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/386-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 12.05.2020 р.). 

21. Участь громадян у прийнятті державних рішень. 
Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері 
інформації, комунікацій влади та громадськості / Український 
незалежний центр політичних досліджень: Упорядники Н.В. 
Окша, Д.В. Войтенко, Т.О. Бабенко. К., 2006. 172 с. 

22. Методологія стратегічного планування в умовах 
глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабіль-
ності: монографія / [авт. кол.: В.І. Абрамов, Т.В. Запорожець, 
М.М. Шевченко та ін.]; за заг. ред. Л.М. Шипілової. К.: НАДУ, 
2018. 232 с. 

23. Абрамов В.І., Лук‟яненко О.М. Принцип транспа-
рентності в державному управлінні національною безпекою в 



   
238 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України. Євро-
пейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних проце-
сів: матеріали наук.-практ. конференції (24 грудня 2015 р). 
Одеса, 2016. С.312-313. 

24. День інформаційного суспільства Ŕ 2016: матеріали що-
річ. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 19 трав. 
2016 р. / упоряд.: О.Б. Кукарін, Н.О. Дмитренко, С.Г. Соловйов; 
за заг. ред. А.І. Семенченка. К.: НАДУ, 2016. 284 с. 

25. Губар О.В. Державне управління у сфері біологічної без-
пеки як складник державного управління забезпеченням націона-
льної безпеки. Virtus. 2018. № 29. С. 99-103. 

26. Донбас Медіа Форум: інформаційний простір та інфор-
маційна політика в умовах війни. URL: http://www.isdpa.org. 
ua/news/donbas-media-forum-informaciyniy-prostir-ta-informaciyna-
politika-vumovah-viyni (дата звернення 18.07.2017 р.). 

27. Дорошко М. Неоголошена війна Росії проти України у 
ХХ Ŕ на початку ХХІ ст.: Причини і наслідки. К.: Ніка-Центр, 
2018. 196 с. 

28. Комплексний демографічний прогноз України на період 
до 2050 р.: [колектив авторів]; за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., 
проф. Е.М. Лібанової. К.: Український центр соціальних ре-
форм, 2006. 138 с. 

29. Кузьо Т. Війна Путіна проти України. Революція, 
націоналізм і криміналітет / пер. з англ. Андрія Павлишина. К.: 
ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 560 с. 

30. Малиновська О.А., Коломієць О.О. Міграційний аспект 
гібридної війни Росії проти України. Демографія та соціальна 
економіка. 2017. № 2 (30). С. 78-88. 

31. Шевченко М.М. Специфіка сфери безпеки українського 
суспільства в умовах глобальних трансформацій. Державна 
політика забезпечення національної безпеки України: актуальні 
проблеми та шляхи розв‟язання: матеріали круглого столу 
(19 лютого 2013 р). К.: НАДУ, 2013. С. 99-106. 

32. ХХІ век: мир между прошлым и будущим. Культура как 
системообразующий фактор международной и национальной 
безопасности: монография / [А.А. Кубелиус, О.П. Лановенко, 
В.А. Пироженко и др.]; под науч. ред. О.П. Лановенко. К.: Сти-
лос, 2004. 572 с. 

33. Шевченко М.М. Феномен культури стратегічного управ-
ління сучасного Китаю (геополітичний аспект). Теорія і прак-
тика управління соціальними системами. 2003. № 4. С.14-22. 

34. Ганяк В.Й. Проблеми концептуалізації стратегічної 
культури України в умовах інтенсифікації суспільно-трансфор-
маційних процесів глобалізованого світу. Науково-інформацій-ний 
вісник академії національної безпеки. 2015. Вип. 3-4 (7-8). С. 42-57. 

35. Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у 
світовому контексті: монографія. К.: Генеза, 2004. 208 с. 

36. Енциклопедичний словник з державного управління / 
уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за 
ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К.: 
НАДУ, 2010. 820 с. 

37. Сенченко О.М. Інформаційно-мережеві війни: теорія, 
моделі, алгоритми: монографія. К.: КВІЦ, 2017. 332 с. 

38. Шевченко М.М. Геоекономічні та інформаційні війни в 
структурі постіндустріальної цивілізації. Актуальні проблеми 
міжнародних відносин: зб. наук. пр. 2008. Вип. 80. Ч 1. С. 142-146. 

39. Шевченко М.М. Глобалізація тероризму та національна 
безпека України. Наукові записки Харківського університету 
Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. Вип. 3 (29). 
Харків: ХУПС.2007. С.74-81. 

40. Шевченко М.М. Поняття «технологія державного реагу-
вання на загрози дестабілізації суспільно-політичної системи» 
та її складові. Науково-інформаційний вісник академії націона-
льної безпеки. 2016. № 3-4 (11-12). С. 82-95. 

References 
1. Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezy-

denta Ukrainy vid 26 travnia 2015 roku № 287/2015. Retrieved 
from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 

2. Kanyhin Yu.M., Kusherets V.I. (2016) Epokha neokameral-
izma. Derzhava i reformy v Ukraini v konteksti fizychnoi ekonomii. 
K.: Znannia Ukrainy [in Ukrainian]. 

3. Abramov V.I., Sytnyk H.P. (2013) Diahnostychnyi metod yak 
instrument otsiniuvannia derzhavnoi polityky natsionalnoi bezpeky. 
Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezy-
dentovi Ukrainy. 3. рр. 17-26 [in Ukrainian]. 

4. Borysevych (2018) Teoretyko-metodolohichni zasady formu-
vannia kadrovoi bezpeky v systemi publichnoho upravlinnia [in 
Ukrainian]. 

5. Shypilovа L.M. (2017) Vyklyky i zahrozy natsionalnii 
bezpetsi v umovakh hibrydnoi viiny: materialy kafedr. nauk.-prakt. 
seminaru. K.: NADU [in Ukrainian]. 

6. Pavliuk K.S. (2015) Volonterskyi rukh: zarubizhnyi dosvid ta 
vitchyzniani praktyky. Investytsii: praktyka ta dosvid. 13-14. 
рр. 87-93 [in Ukrainian]. 

7. Zozulia O.S. (2017) Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam 
informatsiinoi bezpeky Ukrainy v umovakh informatsiino-psykholo-
hichnoho protyborstva. (Candidate‟s thesis) National Academy of 
Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in 
Ukrainian]. 

8. Savranska H.M. (2018) Derzhavne upravlinnia sotsialnym 
partnerstvom v konteksti zabezpechennia sotsialnoi bezpeky 
Ukrainy. (Candidate‟s thesis) National Academy of Public Admin-
istration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].  

9. Valiukh A.M., Kurilov Ye.A. (2019) Problemy analitychnykh 
tsentriv Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia. Investytsii: praktyka 
ta dosvid. 19. рр. 45-51. 

10. Horielov D.M. Vykorystannia potentsialu nederzhavnykh 
analitychnykh tsentriv u formuvanni polityky natsionalnoi bezpeky: 
Analitychna zapyska. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/ 
articles/2119/ [in Ukrainian]. 

11. Abramov V.I. (2011) Katehoriia «bezpeka»: vid 
metodolohichnykh zasad instytutsionalizmu do derzhavno-
upravlinskoho zmistu. Problemy zabezpechennia natsionalnoi 
bezpeky Ukrainy na suchasnomu etapi derzhavotvorennia: materialy 
kruhl. stolu. K.: NADU [in Ukrainian]. 

12. Sytnyk H.P., Abramov V.I. (2012) Shliakhy udoskonalennia 
systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam natsionalnoi 
bezpeky Ukrainy. Kyiv: MAISTER KNYH [in Ukrainian]. 

13. Kuric S.Ja., Vorob‟ev V.P. (2009) Bolezni gosudarstva. 
Diagnostika patalogij sistemy gosudarstvennogo upravlenija i prava. 
M.: MGIMO MID Rossii [in Russian]. 

14. Konstytutsiia Ukrainy (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy. 30. St. 141. 

15. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 
chervnia 2018 roku № 2469-VIII. Retrieved from: http://zakon5. 
rada.gov.ua/laws/show/2469-19. 

16. Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 
№ 4572-VI. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/4572-17. 

17. Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy (2015). 
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 25. st. 192. 

18.  Pro sotsialnyi dialoh v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 23 
hrudnia 2010 roku № 2862-VII. Retrieved from: http:// 
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-17. 

19. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina Ŕ 2020»: Ukaz 
Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 № 5/2015. Retrieved from: 
http://www.president.gov.ua/documents/52015-18245. 

20. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho 



  
239  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

suspilstva v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv 
Ukrainy vid 15 travnia 2013 r. № 386-r. Retrieved from: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text. 

21. Oksha N.V., Voitenko D.V., Babenko T.O. (2006) Uchast 
hromadian u pryiniatti derzhavnykh rishen. Normatyvno-pravovi 
akty, shcho rehuliuiut vidnosyny u sferi informatsii, komunikatsii 
vlady ta hromadskosti. K.: Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr 
politychnykh doslidzhen [in Ukrainian]. 

22. Shypilova L.M. (2018) Metodolohiia stratehichnoho 
planuvannia v umovakh hlobalnykh zahroz natsionalnii bezpetsi ta 
mizhnarodnii stabilnosti. Kyiv: NADU [in Ukrainian]. 

23. Abramov V.I., Lukianenko O.M. (2016) Pryntsyp trans-
parentnosti v derzhavnomu upravlinni natsionalnoiu bezpekoiu v 
konteksti realizatsii yevrointehratsiinykh prahnen Ukrainy. Yevro-
peiska intehratsiia v konteksti svitovykh hlobalizatsiinykh protsesiv: 
materialy nauk.-prakt. konf. Proceedings of the Conference]. Odesa: 
ORIDU NADU [in Ukrainian]. 

24. Semenchenkо A.I. (2016) Den informatsiinoho suspilstva Ŕ 
2016: materialy shchorich. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu 
K.: NADU [in Ukrainian]. 

25. Hubar O.V. (2018) Derzhavne upravlinnia u sferi biolohichnoi 
bezpeky yak skladnyk derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam 
natsionalnoi bezpeky. Virtus. 29. рр. 99-103 [in Ukrainian]. 

26. Donbas Media Forum: informatsiinyi prostir ta infor-
matsiina polityka v umovakh viiny. Retrieved from: http:// 
www.isdpa.org. ua/news/donbas-media-forum-informaciyniy-prostir-
ta-informaciyna-politika-vumovah-viyni. 

27. Doroshko M. (2018) Neoholoshena viina Rosii proty Ukrainy 
u KhKh Ŕ na pochatku KhKhI st.: Prychyny i naslidky. K.: Nika-
Tsentr [in Ukrainian]. 

28. Libanovа E.M. (2006) Kompleksnyi demohrafichnyi prohnoz 
Ukrainy na period do 2050 r. K.: Ukrainskyi tsentr sotsialnykh 
reform [in Ukrainian]. 

29. Kuzo T. (2018) Viina Putina proty Ukrainy. Revoliutsiia, 
natsionalizm i kryminalitet. K.: DUKh I LITERA [in Ukrainian]. 

30. Malynovska O.A., Kolomiiets O.O. (2017) Mihratsiinyi 
aspekt hibrydnoi viiny Rosii proty Ukrainy. Demohrafiia ta sotsialna 
ekonomika. 2 (30). рр. 78-88 [in Ukrainian]. 

31. Shevchenko M.M. (2013) Spetsyfika sfery bezpeky ukrain-
skoho suspilstva v umovakh hlobalnykh transformatsii. Derzhavna 
polityka zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: aktualni 
problemy ta shliakhy rozviazannia: materialy kruhloho stolu. K.: 
NADU [in Ukrainian]. 

32. Lanovenko O.P. (2004) ХХІ vek: mir mezhdu proshlym i 
budushhim. Kul‟tura kak sistemoobrazujushhij faktor mezhdu-
narodnoj i nacional‟noj bezopasnosti. K.: Stilos, 2004 [in Russian]. 

33. Shevchenko M.M. (2003) Fenomen kultury stratehichnoho 
upravlinnia suchasnoho Kytaiu (heopolitychnyi aspekt). Teoriia i 
praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. рр. 14-22 [in 
Ukrainian]. 

34. Haniak V.I. (2015) Problemy kontseptualizatsii stratehichnoi 
kultury Ukrainy v umovakh intensyfikatsii suspilno-transfor-
matsiinykh protsesiv hlobalizovanoho svitu. Naukovo-informatsiinyi 
visnyk akademii natsionalnoi bezpeky. 3-4 (7-8). рр. 42-57 [in 
Ukrainian]. 

35. Dubas O.P. (2004) Informatsiinyi rozvytok suchasnoi 
Ukrainy u svitovomu konteksti: monohrafiia. K.: Heneza [in 
Ukrainian]. 

36. Kovbasiuk Yu.V., Troshchynskohyi V.P., Surmin Yu.P. 
(2010) Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia. K.: 
NADU [in Ukrainian]. 

37. Senchenko O.M. (2017) Informatsiino-merezhevi viiny: 
teoriia, modeli, alhorytmy. K.: KVITs [in Ukrainian]. 

38. Shevchenko M.M. (2008) Heoekonomichni ta informatsiini 
viiny v strukturi postindustrialnoi tsyvilizatsii. Aktualni problemy 
mizhnarodnykh vidnosyn. 80. Ch 1. рр. 142-146 [in Ukrainian]. 

39. Shevchenko M.M. (2007) Hlobalizatsiia teroryzmu ta 
natsionalna bezpeka Ukrainy. Naukovi zapysky Kharkivskoho 
universytetu Povitrianykh Syl. Sotsialna filosofiia, psykholohiia. 3 
(29). рр. 74-81 [in Ukrainian]. 

40. Shevchenko M.M. (2016) Poniattia «tekhnolohiia derzha-
vnoho reahuvannia na zahrozy destabilizatsii suspilno-politychnoi 
systemy» ta yii skladovi. Naukovo-informatsiinyi visnyk akademii 
natsionalnoi bezpeky. 3-4 (11-12). рр. 82-95 [in Ukrainian]. 

 

 

Kostenko D.М., 

Postgraduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, doctor8di@gmail.com 

Ukraine, Kyiv 

SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE:  

PROBLEMS OF FUNCTIONING AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
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Постановка проблеми. В чинному законодавстві 

України з питань національної безпеки [1; 2] визначено 

завдання органам державної влади щодо комплексного 

реформування системи забезпечення національної без-

пеки в умовах динамічного безпекового середовища. Це, 

в свою чергу, передбачає вдосконалення наукового забе-

зпечення державного управління національною безпе-

кою України. 

Ця обставина і визначає зв’язок загальної проблеми 

з найбільш важливими науковими та практичними 

завданнями дослідження державно-управлінських про-

блем реформування системи забезпечення національної 

безпеки України в умовах трансформацій безпекового 

середовища.  

На підставі аналізу актуальних досліджень і нау-

кових публікацій можна зробити висновок про те, що 

проблеми соціального проєктування та державного 

конструювання системи забезпечення національної без-

пеки досліджувалась у працях українських науковців, 

зокрема: С.Б. Кримського, котрий обґрунтував засади 

формування проєктно-ціннісної свідомості та визначив 

структурні компоненти проєкту [3, с.134-147]; Ю.П. Су-

рміна, котрий розробив структуру проєктної діяльності в 

державному управлінні та сформулював проблеми 

вказаної діяльності в кризовому суспільстві [4]; В.І. Аб-

рамова, котрий визначив теоретичні засади проєктування 

системи формування духовності суспільства [5, с.146-

150]; О.С. Зозулі, котрий визначив теоретичні засади 

проєктування системи забезпечення інформаційної без-

пеки [6]; Н.С. Смирнової, яка визначила теоретичні 

засади проєктування системи забезпечення демографічної 

безпеки [7]; Г.М. Савранської, яка визначила теоретичні 

засади проєктування системи забезпечення соціальної 

безпеки [8], А.О. Пелиха, котрий визначив теоретичні 

засади проєктування системи забезпечення воєнної без-

пеки [9], В.І. Кириленка, котрий визначив теоретичні 

засади проєктування системи економічної безпеки [10]; 

М.М. Шевченка, котрий обґрунтував структуру, функції 

та завдання системи забезпечення національної безпеки, 

а також запропонував соціально-філософську концепцію 

науково-освітнього забезпечення публічного управління 

у сфері національної безпеки України [11; 12]; С.О. Бо-

рисевича, А.В. Дацюка, Р.Р. Марутян, Т.В. Запорожець, 

Ю.В. Мельника, І.В. Мордас, Н.Г. Клименко, Д.Я. Кучми, 

Г.П. Ситника, В.Ф. Смолянюка, Я.В. Чернятевич, 

Л.М. Шипілової, котрі сформулювали актуальні проблеми 

удосконалення системи забезпечення національної без-

пеки України в умовах транзитивного суспільства [13; 

14]; В.П. Горбуліна, А.Б. Качинського, котрі розробили 

модель стратегії національної безпеки [15]; Є.А. Горбу-

нова, В.І. Пеньковського, А.К. Павліковського, О.В. Ус-

тименка, П.А. Ковальчука, котрі розробили модель 

стратегії воєнної безпеки [16]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, формулювання цілей статті. Незважаючи 

на значну кількість робіт, в яких досліджуються пробле-

ми теорії та практики соціального проєктування систем 

забезпечення національної безпеки у різних сферах 

життя українського суспільства можна констатувати, що 

сьогодні обмаль праць в яких би розглядалися питання 

теоретичних засад соціального проєктування загальної 

системи забезпечення національної безпеки України. 

Саме тому мета цієї статті полягає у визначенні тео-

ретичних засад соціального проєктування системи забе-

зпечення національної безпеки України в умовах дина-

мічного безпекового середовища. 

Метою статті є визначення теоретичних засад соціального проєктування системи забезпечення 

національної безпеки України в умовах динамічного безпекового середовища.  

Встановлено, що теоретичними засадами соціального проєктування системи забезпечення 

національної безпеки є технологічна, системна, нормативно-правова, інноваційна, управлінська, 

інституціональна, конструкторська парадигми.  

Для розробки методики соціального проєктування системи забезпечення національної безпеки в 

умовах динамічного безпекового середовища запропоновано використовувати комплексний підхід, який 

охоплює собою структурно-функціональний, інституціональний та системно-діяльнісний підходи й 

орієнтує увагу проєктувальників на розробку і координацію дій, необхідних для всебічного розвитку 

вказаної системи. 

Ключові слова: проєкт, соціальне проєктування в державному управлінні, соціальне конструювання, 

параметри соціального проєктування, принципи соціального проєктування, методи соціального 

проєктування, парадигми соціального проєктування, система забезпечення національної безпеки. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з обґру-

нтуванням отриманих результатів. Аналіз наукової 

літератури [3-18] дозволив систематизувати параметри 

соціального проєктування: 

факти або елементи емпіричного матеріалу; 

проблемні ситуації і проблеми, які обумовлені незбі-

ганням фактів і способів їх пояснення на різних рівнях 

репрезентації; 

соціальні і теоретичні потреби пояснення фактів в 

проблемних ситуаціях; 

цільові ситуації і цілі усунення вузлів суперечностей; 

предметно-парадигмальні принципи реалізації цілей; 

теоретичні передумови реалізації предметно-паради-

гмальних принципів; 

засоби вираження фактів – мова теорії соціального 

проєктування, в яку включається понятійний апарат со-

ціальної філософії, теоретичної і прикладної соціології, 

політології, статистики, математичного моделювання, 

демографії, економіки, державного управління; 

онтологічні моделі – описові конструкції системи 

фактів;  

логічні схеми – когнітивні моделі соціального проєк-

тування; 

математичні моделі – числові вираження логічних 

схем; 

способи систематизації засобів вираження фактів, 

онтологічних моделей, логічних схем і математичних 

моделей в теорії соціального проєктування; 

реалізація соціального проєктування; 

соціальне знання, яке отримано як результат попере-

дніх ступенів розгортання форм соціального проєктування. 

Вище наведені елементи соціального проєктування 

взаємопов‟язані між собою різними зв‟язками і відноси-

нами, які становлять єдність такої соціальної діяльності 

як соціальне проєктування. В залежності від обраної 

стратегії структурування предмету соціального проєкту-

вання домінуючою стає та чи інша форма діяльності.  

Загальнонауковими принципами соціального проєк-

тування є [17, с.237]: 

ясність – зрозумілість, яка сприяє однозначному роз-

пізнанню метода; 

детермінованість – відсутність довільності у застосу-

ванні принципів, які відповідають даному методу; 

спрямованість – підпорядкованість певній меті і 

завданню; 

результативність – здатність забезпечувати окрім 

запланованих результатів інші, не менш важливі; 

надійність – здатність з більшою ймовірністю забез-

печувати отримання запланованого результату; 

економічність – здатність давати результати з най-

меншими затратами часу і засобів; 

принцип врахування всезагальних зв‟язків. 

Проєктувальна діяльність ґрунтується на таких пара-

дигмах, як [4, с.8-9]: 

технологічна (процесна) парадигма, яка передбачає 

розробку та впровадження проєкту, який складається із 

етапів і процесів; 

системна парадигма в рамках якої проєкт розгляда-

ється як системна модель певної соціальної реальності, 

яка досить часто вибудовується на основі структурно-

функціонального підходу; 

нормативно-правова парадигма в рамках якої проєкт 

і проєктування розглядається як сукупність дій, що нор-

мативно регулюються правом; 

інноваційна парадигма в рамках якої проєкт розгля-

дається як сукупність інноваційних змін певного фраг-

менту соціальної реальності; 

управлінська парадигма в раках якої проєктування 

зводиться до управління проєктом; 

інституціональна парадигма в рамках якої проєкту-

вання розглядається як інституціональне моделювання 

та впровадження інституціональної моделі; 

фінансова парадигма в рамках якої проєкт розгляда-

ється як спосіб отримання грошей на дослідження та 

здійснення певних соціальних змін; 

конструкторська парадигма в рамках якої ототожню-

ється проєктування з конструюванням соціальної 

реальності. 

Аналіз наукової літератури [1-18] дозволяє констату-

вати, що найбільш поширеними методами соціального 

проєктування є: 

проблемно-структурний метод, що ґрунтується на 

принципах проблематизації, структуризації і дивергенції; 

метод структурного аналізу за допомогою якого здій-

снюється перетворення проєктних даних за допомогою 

принципів структуризації, аналізу і трансформації 

останніх; 

програмно-структурний метод, який дозволяє зву-

зити межі проблемної ситуації, ґрунтуючись на принци-

пах програмування, структуризації і конвергенції проєк-

тних даних; 

структурний метод, який дозволяє оперувати впоряд-

кованістю і взаємозв‟язком проєктних даних; 

структурно-технологічний метод, який використовує 

принципи технологізації, організації і структуризації 

даних, необхідних для конкретного соціального проєкту; 

проблемно-системний підхід, який ґрунтується на 

принципах проблематизації, систематизації і дивергенції; 

метод системного аналізу, який ґрунтується на прин-

ципах систематизації, аналізу і трансформації; 

програмно-системний метод, який ґрунтується на 

принципах цілісності і організованості об‟єкта проє-

ктування; 

системно-технологічний метод, який ґрунтується на 

принципах технологізації, систематизації і організації 

проєктних даних; 

проблемно-середовищний метод, який ґрунтується на 

принципах проблематизації, дивергенції, визначального 

впливу середовища; 

метод аналізу середовища, який ґрунтується на 

принципах визначального впливу середовища, аналізу і 

трансформації; 

програмно-середовищний метод, який ґрунтується на 

принципах програмування, визначального впливу сере-

довища, і конвергенції; 

середовищний метод, який використовує принципи 

цілісності, включеності і організованості; 

середовищно-технологічний метод, який використо-

вує принципи технологізації, визначального впливу се-

редовища і організованості. 

Методологічна розробка методик розпочинається із 

визначення змісту проєктних завдань, які перебувають в 
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залежності від визначених цілей соціального проєкту-

вання. При цьому, певна структура методик соціального 

проєктування зароджується на проєктно-методологіч-

ному рівні й потребує практичної апробації, розробки 

конкретних спеціальних проєктів. Розробка методик 

соціального проєктування дозволяє систематизувати 

безпосередньо процес проєктування, стратегію проєкту-

вання, зменшити циклічність в стратегії і зробити процес 

проєктування більш керованим, підвищити ефективність 

самоконтролю проєктуваниками своєї діяльності і удо-

сконалити професійні знання. Окрім цього, доскональна 

робота з методиками соціального проєктування дозволяє 

ідентифікувати і формалізувати процедури вирішення 

проєктних завдань, прискорити процес соціального про-

єктування і підвищити якість результатів проєктної дія-

льності. 

Професор Ю.П. Сурмін в науці «Державне управ-

ління» запропонував структуру соціального проєкту-

вання, яка містить десять етапів [4, с.10-15]:  

1) усвідомлення і формулювання практичної пробле-

мної ситуації у сфері державного управління;  

2) збирання інформації, а також вивчення накопиче-

ного досвіду перетворення дійсності, розробки та впро-

вадження у державно-управлінську практику аналогіч-

них проєктів;  

3) обґрунтування можливості й доцільності проєкту, 

формулювання його задуму та розробка концепції. В 

процесі розробки концепції проєкту використовують 

наступні принципи проєктування: принципи ефективно-

сті та оптимальності, принцип цілепокладання, принцип 

системності, принцип синергізму, принцип саморозви-

тку, принцип межі і кардинальності, принцип реалізму, 

принцип гуманізму, принцип стійкого розвитку, про-

блемний принцип, принцип надійності, інноваційний 

принцип, принцип обґрунтованого використання пере-

дового досвіду; 

4) формування завдання щодо проєктування та виз-

начення вимог до проєкту;  

5) ухвалення рішення про проведення проєктування;  

6) формування команди проєктувальників;  

7) планування проєкту;  

8) власне проєктування, яке включає в себе структу-

рно-функціональне моделювання об‟єкту або процесу, 

просторове, часове, оперативно-діяльнісне, інституцій-

не, організаційне проєктування;  

9) оцінка проєкту;  

10) соціальне конструювання – втілення проєкту в 

державно-управлінську практику. Варто зазначити, що 

соціальне конструювання передбачає послідовність дій: 

аналіз завдання на конструювання; 

аналіз наявних проєктів, а також конструкцій, що 

відповідають технічному завданню на конструювання; 

втілення проєкту у відповідності до проєктного зав-

дання в соціальну матерію; 

запуск соціальної конструкції, її випробування з ме-

тою виявлення недоліків та оцінки ефективності; 

усунення недоліків конструкції та удосконалення 

принципів функціонування системи. 

На думку Ю.П. Сурміна, актуальними проблемами 

проєктної діяльності в державному управлінні в умовах 

кризового українського суспільства є:  

ціннісна невизначеність та імітація проєктної 

діяльності;  

недостатність позитивного досвіду у цій специфічній 

сфері для розв‟язання проблем теорії та практики соціа-

льного проєктування;  

недосконалість або відсутність нормативно-право-

вого забезпечення проєктної діяльності;  

значна кількість ризиків та недостатня технологіч-

ність соціального проєктування, ресурсна і кадрова 

незабезпеченість процесів соціального проєктування;  

відсутність громадської підтримки та соціальний 

опір реалізації проєктам, нерозвиненість механізмів вза-

ємодії держави з інститутами громадянського суспільс-

тва з питань розробки та реалізації проєктів;  

нерозвиненість проєктної культури фахівців-управ-

лінців усіх рівнів [4, с.12]. 

Варто зазначити, що рамках стратегічного управ-

ління у сфері національної безпеки здійснюється проєк-

тування системи національної безпеки та її підсистеми – 

системи забезпечення національної безпеки, тобто роз-

робка моделей вказаних систем [5-16]. Зокрема, на етапі 

усвідомлення і формулювання практичної проблемної 

ситуації у сфері забезпечення національної безпеки, на 

нашу думку, варто застосовувати системно-діяльнісний 

підхід, що виходить із логіки діяльності: рефлексивний 

аналіз ситуації, яка склалася за результатами діяльності 

у сфері забезпечення національної безпеки  виявлення 

причин появи ризиків, загроз, небезпек суспільному роз-

витку  формулювання практичної проблемної ситуації 

у сфері забезпечення національної безпеки  пропозиції 

шляхів її розв‟язання  нормування діяльності у сфері 

забезпечення національної безпеки [14, с.70]. 

На етапі збирання інформації, а також вивчення по-

зитивного досвіду проєктування системи національної 

безпеки і системи забезпечення національної безпеки та 

впровадження їх у вітчизняну державно-управлінську 

практику у контексті практичної реалізації завдань єв-

роінтеграційного процесу методологічну основу мають 

становити концепція сталого розвитку, концепція при-

йнятного ризику, концепція виправданого ризику, які 

реалізовуються країнами-членами ЄС [15, с.520-523]. 

При цьому необхідно зважати на чітке розмежування 

меж застосування вказаних концепцій на відповідних 

рівнях прийняття управлінських рішень: 

концепція сталого розвитку може бути застосована 

на міжнародному рівні та на рівні країн, що її 

реалізовують; 

концепція прийнятного ризику – на рівні держави і 

державних органів; 

концепція виправданого ризику на рівні окремої лю-

дини і в певній мірі державних органів, зокрема в час-

тині компенсації ризику [15, с.523]. 

На етапі обґрунтування можливості й доцільності 

проєкту, формулювання його задуму та створення кон-

цепції проєктування системи національної безпеки варто 

враховувати в рамках системно-діяльнісного підхо-

ду [12]:  

базові цінності суспільства – добробут, безпека, 

справедливість та національні цінності, ідеали культури 

національної безпеки, стратегічної, воєнної та організа-

ційної культури суспільства; 
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національні інтереси та цілі у сфері національної 

безпеки і суспільного розвитку; 

цивілізаційний та геополітичний коди держави; 

інтегральний показник національної могутності 

держави; 

панівний тип комунікації в суспільстві та тип політи-

чного режиму; 

діалектичний взаємозв‟язок між економікою, політи-

кою та війною, суспільним розвитком і безпекою, куль-

турою та ідеологією національної безпеки;  

наукові закони геоекономіки, геополітики, війни;  

закономірності геополітичного протиборства, зброй-

ної та інформаційної боротьби; 

закономірності розгортання криз соціоприродних та 

соціальних систем; 

сучасні тренди розвитку світової цивілізації; 

глобальні трансформації у різних сферах суспільного 

життя, й зокрема у сфері політики та економіки, міжна-

родної і національної безпеки; 

зміни організаційно-функціональних форм держав-

ного управління; 

світовий досвід розбудови систем міжнародної та ре-

гіональної безпеки, зарубіжний досвід розбудови систем 

національної безпеки та систем забезпечення національ-

ної безпеки; 

результати пошукового та нормативного прогнозу-

вання у сфері міжнародної та національної безпеки. 

Соціальне проєктування системи національної безпе-

ки та її складової – системи забезпечення національної 

безпеки, передбачає визначення місії, функцій та зав-

дань вказаних систем, а також механізмів забезпечення 

національної безпеки [11]. При цьому в рамках інститу-

ціонального підходу необхідно враховувати закономір-

ності розвитку тріад «культура – інститути – економіка», 

«економіка – політика – війна», «війна – зброя – насиль-

ство», «насильство – інститути – організації», «організа-

ція – ресурси – час». Це дозволяє проєктувальникам 

виявити перспективні моделі системи національної без-

пеки та системи забезпечення національної безпеки, що 

узгоджується зі станом і перспективами геополітичного, 

суспільно-політичного й соціально-економічного розви-

тку Української держави [12]. 

Соціальне конструювання системи національної без-

пеки, як завершальний етап проєктної діяльності, перед-

бачає впровадження проєкту в державно-управлінську 

практику у відповідності з вимогами щодо виконання 

завдань системи національної безпеки, а саме [12]:  

політико-правове конструювання – розробка норма-

тивно-правової бази в галузі національної безпеки і обо-

рони. В процесі політико-правового конструювання сис-

теми національної безпеки формується ціннісна матриця 

варіативності державного управління національною без-

пекою з використанням формули безпекотворення: 

«цінності  ідеологія  політика = безпека». Ця фор-

мула розкриває стійку кореляцію між режимом політич-

ної системи, ідеологією і політикою національної без-

пеки. Вона опосередковано виражається в ідеологічному 

обґрунтуванні й оформленні політики національної без-

пеки тоталітарної, авторитарної і демократичної держав, 

що якісно розрізняються співвідношенням пріоритетів 

безпеки «людина – суспільство – держава»;  

структурно-функціональне конструювання – створе-

ння нових елементів, структур, підсистем, механізмів 

забезпечення національної безпеки та встановлення 

зв‟язків між ними; 

просторове та часове конструювання – розміщення 

створення нових елементів, структур, підсистем, механі-

змів забезпечення національної безпеки у своєму типу 

соціального простору та соціальному часі; 

організаційне конструювання – формування алгори-

тмів функціонування системи національної безпеки та 

системи забезпечення національної безпеки, а також 

підготовки фахівців у сфері національної безпеки; 

операційно-діяльнісне конструювання – розробку 

правил і принципів діяльності у сфері забезпечення 

національної безпеки. 

Отже, соціальне проєктування системи забезпечення 

національної безпеки України в умовах динамічного 

безпекового середовища має здійснюватися в рамках 

комплексного підходу, який поєднує в собі принцип 

врахування всезагальних зв‟язків, і елементи інших 

принципів соціального проєктування. 

Висновки. Враховуючи вищенаведені викладки під-

сумуємо:  

1. З‟ясовано, що сутність соціального проєктування 

системи національної безпеки та системи її забезпечення 

полягає у проєктній діяльності із конструювання ідеаль-

них моделей вказаних систем. Зміст соціального проєк-

тування системи національної безпеки та системи її за-

безпечення передбачає визначення місії, цілей, функцій 

та завдань вказаних систем, а також розробку механізмів 

забезпечення національної безпеки. Сутність соціаль-

ного конструюванням системи забезпечення національ-

ної безпеки, як етапу процесу проєктування, полягає у 

впровадженні проєкту в соціальну матерію у відповідно-

сті з вимогами місії та завдань вказаної системи. Зміст 

соціального конструювання передбачає: політико-пра-

вове, структурно-функціональне, просторове, часове, 

організаційне, операційно-діяльнісне конструювання. 

2. Визначено, що теоретичними засадами соціального 

проєктування системи забезпечення національної без-

пеки України в умовах динамічного безпекового середо-

вища є технологічна, системна, нормативно-правова, 

інноваційна, управлінська, інституціональна, конструк-

торська парадигми.  

3. Для розробки методики соціального проєктування 

системи забезпечення національної безпеки в умовах 

динамічного безпекового середовища запропоновано 

використовувати комплексний підхід, який охоплює 

собою структурно-функціональний, інституціональний 

та системно-діяльнісний підходи й орієнтує увагу проєк-

тувальників на розробку і координацію дій, необхідних 

для всебічного розвитку вказаної системи. 

Перспективним напрямом подальших досліджень 

вбачається в удосконаленні методики соціального проє-

ктування системи забезпечення національної безпеки. 
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Постановка проблеми. Політична модернізація є 

перманентним процесом удосконалення політичної сис-
теми країни за рахунок імплементації найбільш актуаль-
них ідей, механік та інструментів. За демократичного 
політичного режиму формуються найбільш плідні умови 
для реалізації політико-модернізаційних заходів, що 
пояснюється найпростішим демократичним імперати-
вом – «дозволено все, що не заборонено».  

Громадянське суспільство – другий після держави по 
важливості елемент суспільства. Воно є джерелом 
впливу на органи влади та здійснює контроль за їхньою 
діяльністю, постійно збільшує свій вплив, виконуючи 
функцію посередника для зміцнення соціального капіта-
лу. Деліберативна модель демократії, що бере свій поча-
ток від комунікативної філософії, в умовах сьогодення 
виступає найбільш обґрунтованою універсальною відпо-
віддю на протиріччя, які виникають в мультикультурній 
демократичній спільноті внаслідок соціальних і полі-
тичних перетворень. 

Модель деліберативної демократії належить до пост-
класичних теорій демократії і пояснює, що публічний 
дискурс громадськості постає метаінстанцією легітим-
ності влади і, зокрема, її політичних рішень. А функціо-
нування владних механізмів взаємодії громадянського 
суспільства та деліберативної демократії є важливим 
виміром, що існує як певна система активної політичної 
позиції громадян, та робить можливою їхню безпосере-
дню участь у політичному житті, а також забезпечує 
повноту реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

Нормативний ідеал деліберативної демократії дослі-
джували: Дж.-М. Бессет, Дж. Бохман, С. Крістіано, 
К. Лафонт, Дж. Паркінсон, К. Ліст, Дж.-Л. Коен, Д. Том-
псон, Дж. Драйзек, Дж. Фішкін, Дж. Стайнер, Дж. Флінн, 
Я.-О. Флінн, С. Чамберс. Д. Карпіні, Т. Камеди, С. Бен-
хабіб, Дж. Рейковскі, Дж. Форестера, Е. Еріксон. 
М. Варрен, Дж. Мансбрідж, А. Фанг, Р. Гудін, С. Кріс-

тіано, М. Небло, Дж. Томпсон, Е. Гутман, В. Колбано-
вський. Серед вітчизняних дослідників, які займались 
вивченням деліберативної демократії, можна виокремити: 
А.М. Єрмоленко, Р.В. Зимовець, Н.А. Бусова. 

Мета статті – з‟ясувати сутність деліберативної де-
мократіїї як владного ресурсу громадянського суспільс-
тва, а також проаналізувати та систематизувати наукові 
засади концептуальних досліджень деліберативної де-
мократії у процесах реалізації владного потенціалу гро-
мадянського суспільства в Україні та світі. 

Методи дослідження. Науковий пошук здійснювався 
за допомогою наступних методів: системного, компара-
тивного, структурно-функціонального, історичного, гер-
меневтичного. 

Завдяки системному методу було здійснено аналіз 
громадянського суспільства як складного і багатогран-
ного явища та зроблено теоретичне узагальнення його 
функціональних вимірів як різновидів політичних та 
неполітичних взаємодій, а також проаналізувано мето-
дологічні засади дослідження деліберативної демократії. 
Компаративний метод було використано при порівняль-
ному політологічному аналізі основних моделей грома-
дянського суспільства із властивим їм владним потенці-
алом та механізмів деліберативної демократії. За до-
помогою структурно-функціонального методу було 
виявлено ключові організаційно-структурні елементи 
громадянського суспільства, а також деліберативної де-
мократії. Історичний метод забезпечив здійснення ана-
лізу владного потенціалу громадянського суспільства в 
контексті еволюції поглядів на концепцію громадянсь-
кого суспільства. Герменевтичний метод використано 
для аналізу і конкретизації ключових аспектів делібера-
тивної моделі демократії. 

Виклад основного матеріалу. Громадянське суспі-
льство на всіх етапах свого становлення було частиною 
складного механізму взаємовідносин між громадянином 

Стаття є дослідженням деліберативної демократії, яка постає владним ресурсом громадянського 

суспільства. Значна увага приділяється прикладам механізмів реалізації деліберативної демократії. 

Проаналізовано місце і роль громадянського суспільства в сучасних теоріях демократії, виокремлено 

сильні та слабкі його сторони. Зроблено акцент на тих аспектах, які, на думку автора, варто врахувати 

на сучасному етапі розбудови демократії в Україні. Визначено, що основою деліберативної моделі 

демократії є діалог та досягнення консенсусу у суспільстві із владою. Доведено, що легітимність влади 

більше не ґрунтується на історичних засадах, а спрямована на сучасні і майбутні можливі зміни, які 

мають відбуватися за згодою та участю суспільства, що, в свою чергу, може бути досягнуто з 

допомогою ефективних та дієвих стратегічних комунікацій. 

Ключові слова: демократія, деліберативна демократія, громадянське суспільство, деліберативний 

дискурс, деліберація, лібералізація, інституціоналізація, громадська думка. 
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та державою. Формат цих відносин трансформувався з 
домінування держави у самому процесі формування 
концепту «civil society» до паритетності зв‟язків між 
владою та інститутами громадянського суспільства, від-
коли вони набули самоуправлінських властивостей. На-
уковці не лише категоризували поняття, а намагалися 
з‟ясувати фактори його впливу на особливості політич-
ної системи, а також функціонування владних механіз-
мів взаємодії громадянського суспільства і делібератив-
ної демократії та оцінити їхню ефективність. 

Сучасні уявлення про громадянське суспільство 
склалися в результаті тривалої еволюції поглядів, які 
відображали зміну соціальних відносин і політичних 
систем. П. Рзаєв зауважує, що різноманітні визначення 
громадянського суспільства можна звести до двох осно-
вних підходів. Згідно з першим, громадянське суспільс-
тво розглядається як особлива сфера соціуму, що існує 
поза державою і складає систему недержавних відносин, 
структур та інститутів. Відповідно до другого, це певний 
стан соціуму, що корелюється з державою певного типу, 
у якій юридично забезпечені і захищені всі права і сво-
боди особи, що має під собою основи формування пра-
вової держави [15]. 

На сучасному етапі становлення громадянське суспі-
льство визначається цивілізованим процесом, у якому 
одночасно розвиваються демократичні взаємин між са-
мим суспільством та його членами, між державою та 
індивідом. Умовою такого розвитку є рівновага, рівність 
обов‟язків, а також прав і свобод і основних елементів 
громадянського суспільства – громадянина, суспільства 
та держави. Громадянське суспільство разом зі своїми 
інститутими забезпечує міцний взаємозв‟язок індивіда із 
правовими положеннями громадян, тобто цілісність со-
ціальних і правових взаємин індивіда із державою та 
суспільством. 

Так, Р. Дарендорф у своїй праці «У пошуках нового 
устрою» звертає увагу на те, що громадянське суспільс-
тво розгортається незалежно від державного впливу та-
ким чином, що існує небезпека ліберального порядку в 
демократичних державах. У західних демократіях сво-
бода перебуває під загрозою демократичного прийняття 
рішень, що виходить з глобалізації та нового нелібера-
льного регіоналізму але також з політичного авторита-
ризму і апатії громадян. У посткомуністичному світі, 
суспільство може почати сумніватися в демократії через 
її надмірність. У країнах «третього світу», така ситуація 
може спровокувати небезпечні контрзаходи до релігій-
ного фундаменталізму і процесів модернізації терориз-
му [6, с.74-76]. 

У сучасному світі головним елементом демократич-
ного процесу стає не електоральна, а деліберативна де-
мократія. Проте, наукова література досі не містить де-
тальну інформацію про історичні межі і обставини 
виникнення поняття «деліберація» і «деліберативна де-
мократія». Науковці і дослідники проблематики досі не 
досягли консенсусу щодо появи і використання даних 
термінів. Так, вітчизняна дослідниця В. Медведська, 
розглядачи генезу поняття «деліберативна демократія», 
акцентує: «Російський вчений Д.В. Углов зазначає, що 
це поняття вперше було введено у політологічний вжи-
ток німецьким філософом Ю. Габермасом та американ-
ським вченим Ф. Майклманом, проте першовідкривачем 
терміну «деліберативна демократія» варто вважати не 

Ю. Габермаса, не К. Сайнстейн і не Ф. Майклмана, а 
американського політолога Джозефа М. Бессета» [11]. 

Тобто, автором терміну «деліберативна демократія» 
слід вважати політолога Дж.-М. Бессет, який вперше 
використав це поняття у 1980 році у своїй книзі «Делі-
беративна демократія: принцип більшості за республі-
канського правління» [18].  

На відміну від сучасного демократичного процесу, де 
центральним елементом демократичної практики постає 
голосування (електоральна демократія), теоретики делі-
беративної демократії стверджують, що справжня легі-
тимність законодавчих актів може виникнути лише че-
рез їх попереднє публічне обговорення, відкритість, 
терпимість до чужої думки, готовність скорегувати свою 
первісну позицію в разі появи в процесі дискурсу «кра-
щого аргументу», ніж чим артикульовані раніше. Делі-
беративна демократія розглядається як публічний діалог 
(дискурс) інститутів держави і громадян, інститутів гро-
мадянського суспільства та влади в процесі вироблення 
найбільш важливих і необхідних шляхів розвитку соці-
уму в цілому.  

Деліберативна модель демократії поєднує в собі еле-
менти представницької демократії (representatative demo-
cracy), прямої демократії (direct democracy), а також де-
мократії участі (participatory democracy). Деліберативна 
демократія являє собою такий вид демократії, що поля-
гає в інституціоналізованому діалозі, що виникає між 
владою та інститутом громадянського суспільства, пев-
ний раціональний дискурс, обговорення, переконання, 
аргументація, компроміси в її безпартійному варіанті. 

Ця модель демократії ґрунтується на переконаності в 
тому, що кожна людина має можливість перетворитися у 
громадянина, який здатен залишатися безпартійним, 
схильний до компромісу та навіть може відмовитись від 
власних уподобань, якщо вони заважають досягненню 
згоди. Американські політичні психологи з Мінесотсь-
кого університету Д. Джонсон і Р. Джонсон зазначали, 
що політичний дискурс є формалізованим обміном мо-
тивованим думками щодо того, який з кількох альтерна-
тивних способів дії слід зробити, щоб вирішити соціа-
льні проблеми [5]. 

Деліберативна демократія існує для залучення всіх 
громадян в процес прийняття рішень, переконання ін-
ших (через достовірну інформацію і логіку), а також 
уточнення, які дії будуть найбільш ефективними в ріше-
нні соціальних проблем. Політичний дискурс є методом 
прийняття рішень в умовах демократії. Рішення означає 
згоду, що деякі з кількох варіантів дій переважають, 
будучи найбільш бажаними для досягнення мети. Полі-
тичний дискурс є певним інституціоналізованим обмі-
ном, мотивованим думками щодо того, який з кількох 
альтернативних способів дії слід зробити, щоб вирішити 
соціальні проблеми. Він призначений для залучення всіх 
громадян в прийнятті рішень, переконання інших (через 
достовірну інформацію і логіку), а також уточнення: які 
дії будуть найбільш ефективними в рішенні соціальних 
проблем. Політичний дискурс є методом прийняття рі-
шень в умовах демократії [5]. Рішення означає згоду, що 
деякі з кількох варіантів дій переважають, будучи най-
більш бажаними для досягнення мети. 

Латинське слово «deliberatio» дійшло до нас зі слов-
ника римського права і означає «радитися», «обговорю-
вати», «міркувати», «проводити консультації», «зважу-
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вати «за» і «проти»«. Ще давньоримському поету Публію 
Сіру (I століття до н. е.) приписують правовий «делібе-
ратівний» принцип «Deliberandum est diu quod statuendum 
est semel». Достеменно він означає вислів: «Над тим, що 
мають на меті заснувати на довгий термін, майже назав-
жди, потрібно міркувати так само, дуже довго» [13]. 

Звертаючись до історії, А. Романюк зауважив, що у 
1774 році у своїй відомій промові перед виборцями Ед-
мунд Берк в Брістолі назвав британський парламент до-
радчим органом (deliberative assembly) нації, описуючи 
те, що парламент – це не з‟їзди (congress) послів від різ-
них і ворожих держав, інтереси яких вони зобов‟язані 
захищати; парламент – це дорадчий орган нації з єди-
ними інтересами, де керувати повинні не місцеві про-
блеми і місцеві забобони, а загальне благополуччя кра-
їни, що виходить із загального розуму народу [17, с.44]. 

У сучасному англо-американському вживанні термін 
деліберації етимологічно ґрунтується на латинському 
слові «deliberare» – обдумувати, дослухатися, радитися 
або міркувати. В англійській мові слово деліберація 
(deliberation) розуміється також ще як певне обговорення 
чи дискусія. У словнику американської компанії Merr-
iam-Webster поняття «деліберація» визначається так: 
«Це певний акт роздумів, зважування та вивчення при-
чин вибору, це ретельні обговорення й експертиза, обач-
ність і обережність в процесі вибору найбільш прийнят-
ного і ефективного вирішення» [20]. 

Джон Дьюї – попередник універсальної моделі демо-
кратії, за яким демократія трактувалась в першу чергу не 
як домінування позиції більшості, але для нього важли-
вим був розгляд механізмів досягнення влади більшістю. 
Велику увагу Дж. Дьюї приділяв громадським дискусіям 
і дебатам, за результатом яких можна «домовитися» із 
різними соціальними прошарками [19]. 

Деліберативна демократія, або ж деліберативна полі-
тика, являє собою таку модель суспільного устрою, при 
якій формування громадської думки і політичної волі в 
публічній сфері та парламенті країни підпорядковується 
не структурі ринкових процесів або нав‟язаної ідеології, 
а власне самобутній ініціативі соціальної комунікації 
громадян, орієнтованої на досягнення взаєморозуміння і 
захист власних інтересів. 

При цьому Дж.-М. Бессет чітко розводить поняття 
політичного дискурсу і політичного деліберативного 
процесу. «При визначенні деліберативного процесу, ва-
жливо пояснити, чим він не є, оскільки політичний дис-
курс – це не просто будь-яке міркування в ході політичного 

процесу. – Пише Бессет. – «Політичний деліберативний 
процес передбачає роздуми про суттєві переваги публіч-
ної політики, міркування про спільне благо – тобто таке, 
що постає закритим для тих, хто може приймати рішен-
ня» [3, с.189].  

Деліберативний процес може приймати різні форми. 
Наприклад, «це може бути відкрита публічна дискусія», 
«прямі диспути», але це може бути і «обмін думками за 
закритими дверима». При цьому жоден з різновидів де-
ліберативного процесу не може обходитися «без трьох 
елементів: інформації, аргументації, переконання» [3, 
с.189].  

Джон Драйзек, розробляючи теорію деліберативної 
демократії, звертається насамперед до критики лібера-
льного трактування демократії, вважаючи дану модель 
формою простої агрегації (з‟єднання) політичних інте-

ресів. З його точки зору, однією з фундаментальних 
проблем демократизації є залучення громадян до про-
цесу управління. Як зазначає Дж. Драйзек: «Демократи-
зація, за великим рахунком, це питання зростаючого 
включення різних груп і категорій громадян в політичне 
життя». Дж. Драйзек стверджує, що його аналіз історії 
демократизації показав: «вимога більшої демократії 
майже завжди виникає у опозиційного громадянського 
суспільства, рідко і майже ніколи у держави» [7]. 

Тому Дж. Драйзек концентрує увагу переважно на 
політичних організаціях громадянського суспільства (а 
не численних вільних асоціаціях громадян), доводячи, 
що саме дані організації можуть вносити найбільший 
внесок в забезпечення політичного діалогу (democratic 
deliberation) і зміцнення демократичних основ суспільс-
тва, перш за все, завдяки підтримці їх незалежності від 
держави і здатності стимулювати політичну дискусію. 
Проблемне поле зосереджується в теорії демократії та 
теорії політики, на основі чого вибудовується дана 
концепція.  

Представники деліберативного підходу прагнуть 
розділити нормативний, ідеальний проект демократич-
ного устрою і практичне втілення демократії. Так 
Дж. Дьюї пише, що оскільки державні, урядові інститути 
є скоріше інструментами, механізмами, що забезпечують 
для даної ідеї шлях ефективного функціонування, тож 
необхідно повернутися до нормативної ідеї демократії 
для прояснення і поглиблення розуміння її і викорис-
тання цього поглибленого розуміння для критики і пере-
творення її політичних втілень [19]. 

Найширші можливості для реалізації владних ресур-
сів взаємодії деліберативної демократії і громадянського 
суспільства існують у правовій державі, оскільки саме 
така держава забезпечує нормальне функціонування 
інститутів громадянського суспільства і сприяє вирі-
шенню питань, що постають перед його членами. Пра-
вове поле утворює можливість утворення і розвитку 
громадянського суспільства, яка може бути реалізована 
ініціативою знизу, діяльною і постійною позицією акти-
вних рядових громадян [9, с.33].  

За твердженнями А. Зайцева, серед поширених меха-
нізмів, за якими здійснюєтся деліберація, відносяться 
громадські ради при органах державної влади, відповідні 
консультації з громадськістю, певні громадські експер-
тизи, конкретні механізми громадського контролю, пар-
ламентські, а також позапарламентські дебати, громад-
ське обговорення у засобах масової інформації [8]. 

Деліберативні механізми варто виокремлювати за на-
ступними ознаками: 

– механізми деліберації, які здійснюються у форма-
льній політичній сфері. До них належать: електронні 
консультації, парламентські дебати; консультації з гро-
мадськістю (опитування громадської думки, громадські 
слухання), громадські ради; відкриті засідання держав-
них органів; деліберація в органах місцевого 
самоврядування; 

– механізми деліберації, що здійснюються у нефор-
мальній політичній сфері. До них можна віднести: нефо-
рмальні, які можуть переходити у формальну політичну 
сферу (громадська експертиза, громадський контроль); 
ті, що вважаються суто неформальними (громадське 
обговорення в ЗМІ, громадські форуми, адвокасі-
кампанії). 
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Механізми політики публічного обговорення охоп-
люють перші дві групи. До механізмів першої групи 
відносять інституціоналізовані процеси, систематичне 
впровадження яких забезпечується чинними нормами 
права та відповідною діяльністю органів державної 
влади та місцевого самоврядування. До механізмів суто 
неформальної політичної сфери відносять публічне об-
говорення в ЗМІ, на громадських форумах. Ці дорадчі 
механізми також мають досить великий вплив на розви-
ток громадянського суспільства. 

Найчастіше вони виступають більше показником ро-
звиненості громадянського суспільства, ніж певним за-
собом розвитку. Адже передумовою їх ефективності є 
розвиненість інститутів громадянського суспільства. 

Формами державної деліберативної політики можна 
назвати формалізовані і частково формалізовані процеси 
деліберації, які впливають на функціонування громадян-
ського суспільства. Ключовим тут є те, що функції гро-
мадянського суспільства і держави мають багато спіль-
ного, проте досить суттєвою різницею між ними є те, що 
держава виконує функції, які спрямовані на врегулю-
вання процесів життєдіяльності суспільств як цілісної 
соціально-політичної системи, а громадянське суспільс-
тво має ряд функцій, які стосуються держави як полі-
тичного інституту, так і суспільного утворення. Функції 
громадянського суспільства можна поділити на дві зага-
льні групи: внутрішні і зовнішні, в залежності від сфери 
їх реалізації. 

А. Матійчик стверджує, що на сучасному етапі під-
несення громадянського суспільства в Україні відбува-
ється формування самоорганізаційного потенціалу, який 
розкривається через підвищення активної участі і гро-
мадської позиції, насамперед у моменти критичності, 
яка постає запорукою складної політичної системи у 
стабільності і сталому розвитку» [10, с.46]. 

Зокрема в Україні, громадянську ініціативу визнача-
ють події Майдану у Києві (2013–2014 рр.) – «Революція 
гідності». Ті події, що відбувались під час Єврореволю-
ції з українським суспільством, залишили відбиток в 
історії України. Цей епізод має важливе значення для 
українців, а також для самої України, адже сфера масо-
вої свідомості, етичних і моральних норм в українській 
традиції відображає певні революційні прояви шляхом 
безпосередньої реалізації владного потенціалу грома-
дянського суспільства. Саме тоді патріотизм набув осо-
бливої ваги як ствердження власної національної свідо-
мості і гідності в Україні.  

Безпосередній вияв деліберативного механізму гро-
мадянського суспільства в Україні зумовлений конфрон-
тацією громадян із представниками влади, як із голов-
ним суб‟єктом держави. Дослідники окреслюють дану 
подію так: «Держава ввійшла в суперечність із критич-
ною кількістю людей, стан якої їх не влаштовував. До-
сить важливою в цьому сенсі є проста річ, завдяки якій 
об‟єдналось, якщо не 99% учасників революції, то пере-
важна більшість: адже ці громадяни зуміли, знайшли в 
собі сили жити без держави, яка в один момент постала 
як певний бар‟єр і перепона. Стало зрозумілим те, що 
без держави можна навіть краще. Проте оскільки, все ж 
таки, без неї не можна, то її варто змінювати. Мається на 
увазі, що патерналістська форма держави – «макабричне 
постсовєтське утворення», що є сформованим з елемен-
тів «опікунчої держави» радянського зразка, цинічного 

популізму і ностальгії. Майдан не виходив за «сильну 
державу». Навпаки, головним його пафосом була саме 
десакралізація державної влади, що й підтверджувалось 
багатьма знаковими подіями» [4]. 

Деліберативний дискурс сприяє зміцненню грома-
дянського суспільства, що, у свою чергу, виступає своє-
рідним тригером політичної модернізації. Адже консолі-
дована громада краще усвідомлює власні інтереси, 
належним чином формулює спільні вимоги та доносить 
їх до держави та інших політичних інститутів. Делібера-
ція пропонує нове тлумачення раціональності, легітим-
ності, публічності, громадськості тощо. Вона формує в 
межах громадянського суспільства спільне усвідомлення 
необхідності постійної зміни соціального ладу на раціо-
нальних та правових засадах, які б сприяли взаємному 
збагаченню суспільства та його постійному оновлен-
ню [16, с.197-198]. 

Одна з ключових переваг деліберативного дискурсу – 
врівноваження позицій більшості та меншості, адже 
вони представлені на однакових засадах, їхнє слово на-
ділене рівнозначною силою. Переконання меншості за 
належного обґрунтування можуть стати виявом загаль-
ної думки. Такий перехід у науково-дослідній літературі 
прийнято визначати як «деліберативний поворот». Тепер 
легітимність демократичного рішення здобувається ви-
ключно через громадську комунікацію, що визначається 
раціональністю, демократичний процес залежить від 
колективної волі. Деліберативні дискурси сприяють ана-
лізу соціально-політичної дійсності, трансформації чут-
тєвого сприйняття конкретної ситуації у раціональну 
позицію, узагальненню отриманого досвіду, відтак – 
усвідомленню громадянського статусу як суб‟єкта, наді-
леного правами, можливостями чинити вплив на держа-
вні інститути, свободами тощо. Таким чином політичний 
активізм в контексті деліберації пожвавлює розвиток 
політичної свідомості громадянина. Відсутність такого 
досвіду може резюмуватися політичною індиферентні-
стю, яка з часом має усі шанси перейти у власну крайню 
форму – політичний абсентеїзм [12, с.301]. 

Очевидним є зв‟язок між внутрішніми процесами, які 
відбуваються всередині громадянського суспільства, та 
процесом трансформації політичної системи. Можемо 
стверджувати, що набуття нових якісних рис інститу-
тами громадянського суспільства, з одного боку, впливає 
на загальний процес демократизації політичної системи. 
З іншого боку, демократичні трансформації політичної 
системи розкривають нові межі та можливості для фор-
сованого розвитку та інституціоналізації громадянського 
суспільства. Дилема, пов‟язана із визначенням місця 
громадянських інституцій у системі політико-владних 
відносин хоч і трактується на користь автономності гро-
мадянського суспільства, однак виключає повне його 
відчуження від держави [14, с.63]. 

Висновки. Результатом теоретико-методологічних 
досліджень сучасності можна вважати визнання грома-
дянського суспільства політичним явищем, що конкре-
тизується, певним чином, через цілеспрямовану полі-
тичну діяльність його суб‟єктів та інститутів, а знаходить 
відображення через корегування державної політики і 
участь у розподілі владних ресурсів, визначаючи при 
цьому їх загальну спрямованість на утвердження й за-
хист основних пріоритетів, цінностей та напрямів 
демократії. 
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На противагу сучасній демократичній практиці, де 
голосування є центральним елементом демократичного 
процесу (електоральна демократія), теоретики делібера-
тивної демократії стверджують, що справжня легітим-
ність законодавчих актів може виникнути лише через їх 
попереднє публічне обговорення. Представники делібе-
ративного підходу прагнули також розробити певну ко-
мунікаційну процедуру обговорення між громадянами, 
яка слугувала б погодженню різних точок зору і форму-
ванню громадської думки. 

Модель деліберативної демократії слугує підґрунтям, 
завдяки якому можна запровадити дієву систему страте-
гічних комунікацій. Вона вносить зміни та доповнення у 
сферу публічного управління, зокрема гуманітарною та 
соціальною складовою, здійснює формування нового 
підходу до аналізу належного врядування, що постає 
ефективним, відкритим і доступним менізамом реаліза-
ції владного потенціалу громадянського суспільства, а 
також виявляє певну емпатію переважно до усіх вимог 
громадян та їхніх основних запитів і потреб. 
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DELIBERATIVE DEMOCRACY AS A EMPERIOUS RESOURCE OF CIVIL SOCIETY 

This article is a study of deliberative democracy, being an imperious resource of civil society. It focuses on examples of 

mechanisms for implementing deliberative democracy. The author analyzes the place and role of the concept of civil society in 

modern theories of democracy and highlights its strengths and weaknesses. The focus is on the aspects that, according to the 

author, should be taken into account at the present stage of the development of democracy in Ukraine. It is emphasized that 

deliberative discourse is a communicative act of equal participants, aimed at reaching a compromise in the form of the specific 

public decision. Public policy serves as a sphere of partnership between public entities, including the state as the bearer of 

political power and civil society as the bearer of communication power. The author proves systematically that deliberative 

discourse affects the political system in a comprehensive manner, being objectified at the level of its individual components. 

Political modernization, understood as a logical existential deployment of the political system, emphasizes its dynamics and 

denies its statics. Changes take place in the political consciousness of a citizen and emotional manifestations turn into logical 

and rational beliefs in the course of a deliberative discourse. The study proves that inclusiveness, equality and transparency of 

deliberative events allow a citizen to become an active actor in public policy and emphasize the fact of receiving a new 

political culture by her. Changing of values provokes a new mode of action. Therefore, a deliberative political culture 

generates cooperation, which becomes a new format of political relations. The research considers public discussion, public 

consultations, public hearings, public examinations, general meeting of citizens at their place of residence, public 

participation in the activities of public authorities, etc. among the instruments of deliberation. The author determines that the 

basis of the deliberative model of democracy is dialogue and debate between society and authorities. The study proves that 

legitimacy is no longer based on historical reference, but is designed for current and future possible changes that should occur 

with the consent and participation of society, which can be achieved through effective strategic communications. 

Key words: democracy, deliberative democracy, civil society, deliberative discourse, deliberation, liberalization, 

institutionalization, public opinion. 
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«Я на то родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать об истине.» 
(Евангелие от Иоанна, гл. 18, ст. 37) 

Постановка проблемы. Умение встраиваться в ме-
няющуюся ситуацию и, затем, трансформировать еѐ для 
защиты человека и народа – условие сохранения иден-
тичности. Между тем, информационное половодье за-
хлѐстывает, усиливая давление на человека, социальные 
группы и общество. Вместе с тем, характер, качество и 
последствия информационных вбросов могут разли-
чаться в широчайшем диапазоне. Расширяется «коридор 
свободы», но множатся и попытки манипулирования. 
Уже и лидеры государств обличают «фейки мейнстрим-
ных СМИ», и специалисты отвергают навязывание про-
крустова ложа стереотипов под видом «редакционной 
политики», и народы протестуют против «органов про-
паганды». Изощрѐнность технологий дестабилизации 
влияет на динамику массового сознания. Критичность в 
восприятии информации становятся важным элементом 
иммунитета культурно-цивилизационного мира. А пси-
хологическая устойчивость в сохранении и развитии его 
базовых ценностно-смысловых комплексов тесно корре-
лирует с качеством общественной идеологии, в частно-
сти, – отношением к жизни и смерти, самоуважением, 
сотворчеством и т.п. Внутренняя самодисциплина и сво-
бода – стороны гражданственности; органичное созида-
ние общества востребует грамотного и активного граж-
данина и профессионала, формирование которого уси-
ливает внимание социума к медийному фактору. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. 
Методологические основания текста содержатся в рабо-
тах по анализу закономерностей и особенностей инфор-
мационной сферы человеческой деятельности. Представ-
ления о миссии прессы и предназначении журналиста 
формулировали Н. Некрасов и И. Эренбург, Н. Добро-
любов и Н. Чернышевский, В. Белинский и А. Барбюс, 
М. Твен и Т. Драйзер, С. Льюис и Э. Хемингуэй, 
Дж. Рид и М. Джалиль, Ю. Фучик и Я. Гашек, У. Уитмен 
и Ф.Г. Лорка, М. Ромм и Р. Кармен, Л. Фейхтвангер и 
Г. Хайденрайх, Г. Айх и Я. Галан, Г. Бѐлль и Т. Мер-
шрот, В. Кѐппен и Г. Зойрен, К. Гайслер и З. Ленц, 
В. Третьяков и А. Торкунов, А. Хинштейн и А. Шейнин, 
Дж. Абрамсон и Э. ван де Бейк, Е. Поддубный и 

В. Скачко, К. Вышинский и И. Гужва, А. Гаспарян и 
А. Семченко, О. Медведева и А. Шарий, Е. Бондаренко и 
Е. Лукаш, Ю. Болдырев и И. Шнуренко. Международное 
восприятие разнообразных аспектов социального уровня 
информационного воздействия испытало на себе воздей-
ствие работ У. Троттера «Стадные инстинкты в дни 
мира и войны» / «Инстинкты толпы во время мира и 
войны», Э. Бернейса «Кристаллизация общественного 
мнения», «Манипуляция общественным сознанием: как 
и почему», «Инженерия согласия» и «Пропаганда», 
Г. Лебона «Психология народов и масс», М. Конвея 
«Толпа времен войны и мира», Э. Мартина «Поведение 
толпы», Б. Эльтинге «Психология войны», а также 
Дж. Арквиллы и Д. Ронфельдта, Э. Аронсона и Э. Пра-
тканиса, М. Хоркхаймера и Т. Адорно, А. Эдмюллера и 
Т. Вивльгельма, Б. Берельсона, Г. Брозиуса, Б. Гарта, 
Х. Годе, Д. Грабера К. Дойча, С. Каннингема, М. Кассе, 
Х. Кепплингера, М. Кунцика, П. Лазарфельда, Х. Лас-
свела, Э. Люттвака, М. Маклюэна, Ж.-В. Мюллера, 
Э. Ноэль-Нойман, Р. Мак-Чесни, Дж. Ная, Ф. Палмгрина, 
А. Понсонби, В. Трольдаля, У. Уэйса, Л. Фестингера, 
Ю. Хабермаса, Дж. Шарпа, Г. Шиллера, Г. Штромайера, 
В. Шульца, Ф. Эссера, и др. В нынешних условиях их 
успешно продолжают в исследованиях: – собственно 
информационной сферы и, в частности, социального 
уровня информационных технологий: В. Артѐмов, 
Дж. Ассанж, И. Ашманов, С. Багдасаров, С. Блэк, 
В. Большаков, С. Бухарин, З. Ванагайте, Р. Вильсон, 
А. Воеводин, Н. Волковский, К. Гаджиев, А. Горбушкин, 
Г. Грачѐв, Д. Григорьева, Л. Гринин, С. Гриняев, С. Гу-
зев, Д. Гусев, Ж. Деррида, Е. Доценко, Д. Евстафьев, 
К. Затулин, Е. Ильин, М. Капуто, С. Кара-Мурза, 
М. Кастельс, Я. Кедми, С. Килинкаров, И. Клоков, 
Г. Ковалѐв, А. Кольев, М. Комиссарова, В. Копылов, 
В. Коровин, С. Кравченко, В. Крысько, И. Кузнецов, 
С. Кургинян, Р. Кузьмин, Л. Лаптев, Э. Либанова, 
В. Липкан, О. Лушников, А. Малькевич, А. Манойло, 
Е. Маркосян, И. Мельник, П. Морейра, С. Московичи, 
А. Нестеров, В. Никонов, Дж. Овертон, Э. Ожиганов, 
Д. Ольшанский, Ю. Орлов, И. Панарин, С. Паршин, 
Н. Пелагеша, Ю. Петров, С. Пинкер, Д. Попов, А. Пор-
тнов, Т. Постол, В. Плэтт, И. Радиков, П. Робинсон, 
С. Рощин, Н. Семечкин, В. Серебрянников, В. Скиба, 

Цель текста – подытоживание роли медийного фактора в жизни человека и общества. В анализ 

вводится антропосоциогенез, его нынешняя динамика. Сквозь призму развития медиа показана 

диалектика исторических возможностей и рисков. В частности, открываются перспективы, 

позволяющие как сознательно осуществлять личностный выбор, так и стать объектом 

манипулирования. Между тем, психологическая устойчивость в сохранении и формообразовании базовых 

ценностно-смысловых комплексов тесно коррелирует с качеством общественной идеологии. 

Вырабатывание гражданской позиции и творческое само- и взаиморазвитие противостоит изощрению 

технологий дестабилизации (вплоть до информационного терроризма) и манипулированию массовым 

сознанием с убаюкиванием комфортом и потребительством / накопительством. 

Ключевые слова: общество, общественные отношения, медиа, информационная культура, 

информационные технологии. 
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Э. Сноуден, Н. Стариков, О. Стоун, О. Судоргин, М. Та-
лиано, С. Ткаченко, К. Туркова, Р. Хилсмен, В. Хозиков, 
Х. Хофбауэр, Е. Хусаинова, Э. Цветков, В. Цыганов, Дж. 
Шарп, В. Шевцов, Т. Шевяков, В. Шейнов А. Эдмюллер, 
Б. Якеменко; – международного контекста изменений 
общественных отношений – со стороны Е. Авдокушина, 
Ж. Алфѐрова, С. Бартенева, А. Белорусова, Р. Бортника, 
Е. Брагиной, А. Булатова, П. Бьюкенена, А. Ваджры, 
А. Вассермана, В. Виноградова, В. Воли, Р. Волкова, 
В. Гееца, С. Глазьева, Л. Градобитовой, М. Делягина, 
А. Дынкина, В. Ефимова, В. Железновой, А. Иголкина, 
В. Иноземцева, Р. Ищенко, Д. Калаича, Е. Касаткиной, 
С. Караганова, В. Катасонова, Г. Киссинджера, А. Кобя-
кова, В. Колесова, Дж. Корбина В. Корнилова, А. Короб-
кина, Н. Косолапова, А. Кули, О. Кусакиной, М. Лебе-
девой, В. Ломакина, А. Ляменкова, Л. Максимовой, 
М. Маляровой, А. Мартынова, Ю. Маслюкова, С. Михеева, 
В. Мотылѐва, Д. Нексона, Н. Нарочницкой, И. Носковой, 
К. Овчинникова, Т. Орловой, М. Осьмовой, В. Панькова, 
С. Пенкиной, Д. Перкинса, С. Переслегина, В. Полякова, 
В. Преснякова, В. Пякина, В. Рогова, В. Рыбалкина, В. и 
Н. Сапичей, К. Семѐнова, Б. Славина, Е. Спицына, 
Н. Срничека, Н. Старикова, В. Суслова, Е. Талызиной, 
С. Уралова, Дж. Урри, А. Фурсова, С. Хантингтона, 
А. Харламовой, М. Хрусталѐва, В. Чекурова, Н. Черка-
совой, О. Четвериковой, А. Этциони. 

Цель текста – выявление и анализ нынешней меры 
взаимодействия трансформационных динамик медиа и 
общественной / индивидуальной жизни. 

Изложение основного материала исследования. 
Медийная сфера становится влиятельным ресурсом со-
циальной педагогики, трансформируя отношение к миру 
у человека, группы, общества. Ответственная и разумная 
реализация свободы совести и права выбора требует 
тщательной подготовки, становящейся делом общегосу-
дарственной важности. Вместе с тем, часто принятие 
решений осуществляется под несознаваемым воздей-
ствием иррациональных факторов (разум в дальнейшем 
лишь легитимирует, разъясняет и упорядочивает уже 
принятое, ищет пути к реализации); закономерность 
пробивается посредством случайностей, тех или иных 
отклонений в конкретном случае. Соответственно, для 
каждой ситуации крайне существенна позиция участни-
ков событий: их опыта, личной, семейной и социальной 
памяти, интуиции традиций, волевых качеств, рейтинга 
влияющих факторов [1-4]. Высокую обеспокоенность 
закономерно вызывают процессы, когда, с одной сто-
роны, партийно-государственные лица США высказы-
вают негативное отношение к социальным сетям и уси-
ливают на них давление, с другой же, толпа громит 
здания «CNN», судов и т.д. – особенно при неоправдан-
ной жестокости полиции, произволе представителей и 
неэффективности систем власти, отсутствии массовых 
выражающих народное мнение партий, катастрофиче-
ских расколе элит и расслоении общества. 

Переходность и присущие ей неприкаянность, утрата 
комфорта – условие масштабных обретений; катарсис 
наследует катастрофе. Обострение прежних и возникно-
вение новых линий общественного разделения провоци-
рует столкновение подходов: регионов (в частности, 
макрорегионов, прежде всего, на основе культурно-
цивилизационных миров) и централизующей иерархии 
монополюсности производства и обмена, хозяйственни-

ков и финансистов, созидателей и манипуляторов, коо-
перирования по интересам и принуждения к следованию 
внешним навязываемым шаблонам. В этом контексте 
важнейший аспект «совести» – соблюдение истинности 
в передаче информации [5-8]. Распространение процедур 
народовластия при изощрѐнности психоманипулятив-
ных техник превращает общественное мнение в серьѐз-
ный объект информационного давления, а население – в 
информационных наркоманов. Собственно, нет ничего 
более альтернативного журналистике, призванной слу-
жить правде, нежели участие в информационных войнах 
и разноцветном пиаре в заранее заданных координатах 
пропаганды и агитации. Эти два противоположные век-
тора рождают кардинально разные задачи и инструмен-
тария. Вместе с тем, как программирование будущих 
социально-экономических процессов, так и управление 
нынешними тенденциями общественной жизни корре-
лирует с особенностями постсовременности как среды 
моделей и практик формирования чернового наброска 
будущего, создания его замысла и выявления намерения, 
обострѐнно проявляясь именно в период форсированных 
трансформаций. 

Переход к постсовременным ресурсно-методологи-
ческим базам и моделям стратегического дизайна, уси-
ление роли анклавов «умного общества», «информаци-
онный взрыв» воздействуют на соотношение возможностей 
и факторов осуществления, реактуализируя как творче-
ские (прежде всего, научно-интеллектуальные) возмож-
ности культурно-цивилизационных миров, так и устой-
чивость их базовых ценностно-смысловых комплексов, а 
также умение ими распорядиться, их защитить, активи-
зировать и нарастить, в частности – посредством форми-
рования и развития социокультурных полей. Прежний 
опыт антропосоциогенеза гласил: если уровень нацио-
нальных государств реализуется и в поддержании ба-
ланса между собственной идентичностью (неотъемле-
мой частью которой выступает сохранение и развитие 
базовых ценностно-смысловых комплексов) и воспроиз-
водством жизненного уклада соответственно господ-
ствующим калькам и общим стандартам, то сверхдер-
жавы пестуют собственные обыкновения и подходы. 
Ныне поиск ответов на исторические вызовы эпохи тем 
более находится в плоскости пересечения характеристик 
природоподобия и дружелюбия. Спасение человека от 
стереотипов и идолов общества массового потребления / 
комфорта – необходимое условие нравственного созида-
ния. При этом закладываются основы преодоления не-
адекватных задачам эпохи как, с одной стороны, непо-
тизма и кумовства, так и, с другой, уродливых сочетаний 
эпигонами либерализма и национализма. Патологизация 
общества погоней за нормой прибыли принижает чело-
века и искажает вектор усилий цивилизации. Вымыва-
ние пропагандой потребительского образа жизни, навя-
зывание погони за видимыми чертами «успеха» 
разъедает полотно социальности. Между тем, страны, 
стабильно демонстрировавшие высокие достижения во 
всех областях социального общежития, как правило, 
основывались на широком объединении усилий различ-
ных слоѐв населения на основах гражданского согласия 
и достижения соборности общественного устройства 
ради творчества во всех сферах жизни. Для органично-
сти развития общества необходимо воспитывать не по-
требителя, а созидателя, укоренѐнного в пластах куль-
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туры и овладевшего социальным наследием духовно 
богатого человека. 

Так, формально практически повсеместное распро-
странение демократических процедур ныне дополни-
тельно повышает важность социально-информационной 
плоскости обмена. В частности, воздействия на обще-
ственную психологию и идеологию позволяют решать 
важнейшие задачи при стимулировании желательных 
изменений. Глобальность информационных потоков 
дополняется регионализмом культурно-цивилизацион-
ных миров. Ранее и человек от рождения был обречѐн 
реализовываться в строго определенных рамках обще-
ственных обязанностей, и предметы культуры были ори-
ентированы прежде всего на потребление верхушкой. 
Сейчас каждый может выбирать близкое именно для 
себя. Но осуществление этого выбора требует ответ-
ственности и гражданской зрелости. Распространение 
процедур народовластия при изощрѐнности психомани-
пулятивных техник и формировании «двойных стандар-
тов» превращает общественное мнение в серьѐзный объ-
ект информационного давления, а население – в 
информационных наркоманов. Собственно, нет ничего 
более альтернативного журналистике, призванной слу-
жить правде, нежели участие в информационных войнах 
и разноцветном пиаре в заранее заданных координатах 
пропаганды и агитации. Эти векторы рождают карди-
нально разные задачи и инструментария [9-12]. К сожа-
лению, отмечают аналитики, порой «СМИ превраща-
ются в СММ (средства массовой манипуляции), а их 
владельцы-манипуляторы, создавая и воплощая новые 
ценностные установки и ориентации, формируют каче-
ственно новое сознание общества» [13, с.35]. Манипули-
рование – принижение человеческого достоинства и 
оболванивание масс. Тяга к средствам из его арсенала 
(при всех краткосрочных эффектах) в дальнейшем уси-
ливает водораздел между народом и власть имущими. 
Вопиющий аморализм «элиты», разложение «светской 
знати», вступая в диссонанс с запросами общества, диктует 
желание сменить бескомпромисную миссию гражданст-
венности журналистики на мастеровых информационного 
влияния. В свою очередь, системная модернизация ин-
формационной инфраструктуры – неотъемлемая часть 
как подлинного народовластия, так и действительного 
суверенитета. В общий контекст обновления надо также 
вписывать систему информационного отстаивания инте-
ресов общества (создания качественного виртуального 
продукта, неискажѐнного донесения позиции до внутре-
нней и глобальной аудитории, духовно-нравственного 
иммунитета населения за счѐт системы образования и 
выработки привычки к критической оценке информации 
и самостоятельности мышления, обеспечения перевеса в 
ключевых точках и др.). 

Существенное изменение роли секторов медийного 
пространства произошло с усилением значения социаль-
ных сетей как орудия пропаганды и агитации. «Берлин-
ская стена» в Интернете разделила обслуживающих 
полярные идеологические лагеря, вытесняя жалкие 
потуги редких искателей истины. Сети, с одной стороны, 
активно втягиваются в пиар и саморекламу собственни-
ков, с другой, – в дегуманизацию, расчеловечивание 
противника и десоциализацию нежелательных для зака-
зчика культурно-цивилизационных миров, виртуальное 
создание образа врага. Как результат, лидеры мнения, 

отбирающие значимую информацию, трансформиру-
ются в интерпретаторов с заранее известными подхо-
дами и устоявшейся непоколебимостью оценок. 

Исключительно важно не только признавать значи-
мость идеологических оппонентов, но и уметь брать 
лучшие наработки из прошлых периодов для решения 
новых задач; при этом самобытность развития основана 
на базовых ценностно-смысловых комплексах куль-
турно-цивилизационных миров. Характер же и важность 
ценностно-смысловых комплексов для каждого из них 
существенно различны, что отражается в высоком раз-
нообразии материальных и духовных культур, в частно-
сти – в приемлемости и продуктивности тех или иных 
форм общения и развития. Как известно, столетия сосу-
ществования природных и человеческих общностей в 
определѐнных нишах выработали различающиеся под-
ходы и мироощущения. История социокультурных сти-
листик сформировала ценнейший опыт самобытного 
устроения жизни на началах свободы и равенства, вос-
принимаемых как справедливые. Соответственно, схемы 
и штампы общественной организации жизнедеятельно-
сти, успешные в одном из культурно-цивилизационных 
миров, могут, накладываясь на иные традиции и уклады, 
лишь скрывать совсем иные механизмы и процессы. 
Попытки «введения единообразия» прокрустова ложа, 
ломая инновационную самобытность форм и подменяя 
их имитационностью заимствований, множат иррацио-
нально-превращѐнную карнавальность человеческого 
общежития и подтачивают самоидентичность общно-
стей, размывая ценности [14-22]. 

Для закрепления на пристойных позициях в форми-
рующемся мироустройстве остро необходимо: – созда-
ние и проектное стимулирование новых платформ раз-
вития, тесно коррелирующих с выращиванием адекватных 
времени вариантов проявления базовых ценностно-
смысловых комплексов своего культурно-цивилизацион-
ного мира, – кардинальное укрепление организационно-
управленческих форм глубокой науки и прорывных 
технологий в эффективных моделях научно-образова-
тельно-производственных кластеров, – обновление систем 
укрепления общественного иммунитета к мутациям и 
воздействиям, предупреждения распространения вредо-
носных вирусов (в т.ч. информационных), – запрет на 
работы с разнообразным ОМП, – повышение уровня 
территориального рассредоточения как производств, так 
органов власти и управления. Практика напомнила: гео-
графическая диверсификация экономической, социаль-
ной, политической жизни – условие успешного преодо-
ления очаговых вспышек эпидемии, в конечном итоге – 
и устойчивости государства и общественного поряд-
ка [23-29]. 

Выводы. Таким образом, исследование нынешней 
меры взаимодействия трансформационных динамик 
медиа и общественной / индивидуальной жизни демон-
стрирует нарастание потенциала как для расширения 
сознательного личного выбора, так и для манипулирова-
ния и насаждения шаблонов восприятия. Камуфлирова-
ние информационной войны и разноцветного пиара под 
журналистику, мимикрия агитации и пропаганды под 
освещение события извращает общественное восприя-
тие. Соответственно, ныне обладание и использование 
СМИ выступает серьѐзным (порой – определяющим) 
параметром перемен. Качество «послушной прессы» и 
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тотальность цензуры в СМИ, приводящие к игнорирова-
нию важнейших тем, навязыванию отвлечения на абсурд, 
мелкотемье, внешние сюжеты – условие манипуляций 
общественным мнением, органичное дополнение неде-
мократичности политического процесса. Между тем, 
важная задача журналистики – восприятие и рост чело-
века как личности, преодоление ксенофобии, глубоко 
въевшейся в миропонимание представителей западно-
европейской (и, особенно, американской) культуры, ис-
кренне не понимающих пытающихся жить по-другому и 
с иными взглядами на происходящее. Воспитывать де-
тей, заниматься жилищем, обеспечивать семейство – всѐ 
это и звери делают; медийный фактор в состоянии быть 
не только «оводом у дремлющего вола», но и, честно и 
непредвзято информируя, побуждать к собственно чело-
веческому поведению, развитию и гуманизации. 

Возможные направления дальнейших исследова-
ний. На наш взгляд, для повышения плодотворности 
научных исследований в этой сфере целесообразен при-
оритетный анализ взаимодействия прессы и органов 
власти. 
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MEDIA FACTOR IN THE LIFE OF HUMAN AND SOCIETY 

The purpose of the text is to summarize the role of the media factor in life of human and society. Anthroposociogenesis, its 

current dynamics, is introduced into the analysis. A dialectic of historical opportunities and risks is shown through the prism 

of development of media. In particular, prospects that allow one to both consciously make personal choices and become an 

object of manipulation are opening up. Meanwhile, psychological stability in the preservation and shaping of basic value-

sense complexes is closely correlated with the quality of social ideology. Developing a civic position and creative self- and 

mutual-l development opposes the sophistication of destabilization technologies (up to information terrorism) and the 

manipulation of the mass consciousness with soothing comfort and consumerism / hoarding. 

Key words: society, public relations, media, information culture, information technologies.  



  
257  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, June # 45, 2020 
 

Economics. Health management  
УДК 330.16 

Варнавська І.В., 

к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти, Херсонський державний аграрно-економічний університет, 

vav2005@gmail.com 

Україна, м. Херсон 

БРЕНД ЯК ФАКТОР  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Створення нової пара- 

              дигми економічного розвитку вимагає глибокого 

осмислення нових явищ в економіці, змін в її координа-

ційному механізмі та чинниках зростання, сприйняття і 

узагальнення досягнень різних напрямів економічної 

науки, особливо в теорії управління і маркетингу. Без 

розуміння причин і наслідків нових трендів у сучасній 

економіці неможливо ефективно оперувати, і як наслі-

док, нею неможливо успішно управляти. 

Вирішення актуального завдання для України імпор-

тозаміщення, а в підсумку забезпечення структурної 

перебудови господарства і зміна осіб країни в системі 

міжнародного поділу праці, вимагають усвідомлення 

актуальних особливостей конкуренції, оволодіння інст-

рументами впливу на споживчий вибір і формування 

стійких переваг купівлі. 

Сучасну економічну епоху називають постіндустріа-

льної або інформаційної, фіксуючи факт перетворення 

інформації в ключовий ресурс. В умовах індустріального 

суспільства володіння матеріальними цінностями, фізи-

чним капіталом виводило компанії в ринкові лідери, 

робило їх фаворитами фондового ринку. Однією з ознак 

появи ери інформаційної економіки є значне зростання 

значущості нематеріальних активів, які визначаються як 

«цінності, що мають вартісну оцінку і не є фізичними 

об‟єктами» [5]. 

Чітко і однозначно їх складові не визначені. П. Дойль 

класифікує нематеріальні активи так: 

– технологічні активи. Власна технологія у формі па-

тентів, авторських прав і виробничих секретів, спеціаль-

них ноу-хау; 

– стратегічні активи. Ліцензії, природні монополії й 

інші переважні права, що обмежують конкуренцію; 

– репутаційні активи. Назва компанії і її торгові ма-

рки (репутація її товарів, послуг і чесних відносин зі 

споживачами, постачальниками, державою); 

– людські ресурси. Вміння, навички і здібності спів-

робітників фірми до адаптації; 

– організація і культура. Цінності і прийняті в фірмі 

соціальні норми, що сприяють формуванню лояльності 

співробітників [4]. 

Мета нашого дослідження – визначити важливі 

складові бренду як аргументу в боротьбі за переваги 

купівлі на ринкових площинах.  

Виклад основного матеріалу. У контексті дослід-

жуваної теми досить вдалою є характеристика сучасного 

етапу економічного розвитку як «економіки вражень». 

На думку авторів терміна Дж.Б. Пайна і Дж.Х. Гілмора, 

в цій економіці переважають враження як четвертий тип 

економічної пропозиції (інші три: сировина, товари, по-

слуги). Бізнес перетворюється у виробництво вражень, 

які розглядаються як додана споживча цінність. Вони на 

відміну від попередніх економічних пропозицій зацікав-

люють людину на емоційному, інтелектуальному і на-

віть духовному рівнях. На зміну цінового суперництва 

прийшла конкуренція вражень, за більш яскраві вра-

ження покупець платитиме більше [6]. 

Тобто йдеться про бренди, які в наші дні служать 

найважливішим аргументом в боротьбі за переваги купі-

влі на все більшій кількості ринків, що свідчить про сер-

йозні трансформаційні зміни в ринковому механізмі. 

Під час вивчення феномена бренду, ми зіштовхну-

У статті проаналізовано oснoвні положення і підходи в аналізі брендів, які в наші дні служать 

найважливішим аргументом в боротьбі за переваги купівлі на більшості ринків, що свідчить про 

серйозні трансформаційні зміни в ринковому механізмі. Розкрито аспекти появи і зростання значення 

феномена бренду, які зумовила еволюція ринкової економіки і суспільства в цілому. 

Наголошено на доречності комунікаційної підтримки вітчизняних товарів, що має надавати 

держава у вигляді комплексу заходів із пропаганди товарної підтримки. Серед них: підтримка 

виставково-ярмаркової діяльності; організація національних і регіональних конкурсів кращих 

вітчизняних товарів; активне використання ЗМІ та мережі Інтернет для формування етичних 

мотивів споживання вітчизняних товарів; створення єдиного зонтичного бренду, що об‟єднує 

різноманітну продукцію вітчизняних товаровиробників. З‟ясовано, що у вітчизняних виробників знову 

з‟явилася можливість посісти вагоме місце не тільки на полицях українських магазинах, але і в 

системі переваг потенційних споживачів. Для цього необхідно не тільки пропонувати реально 

конкурентоспроможні щодо співвідношення ціни і якості товари, а й уміло їх просувати. 

Ключові слова: бренд, конкурентоспроможність, чинники зростання, інформаційна економіка, 

торгова марка, комунікативна діяльність фірми, економічний розвиток. 
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лися із кількома проблемами. Одна з них – термінологі-

чна. У практичній діяльності і спеціальних публікаціях 

вживають терміни «торговельна марка», «бренд», «това-

рний знак». Їх трактують і співвідносять по-різному, 

іноді вживають як синоніми. Однак існування різних 

термінів виправдано, якщо між ними є смислові відмін-

ності. І в разі розглянутих термінів вони дійсно мають 

місце. Для з‟ясування понять і їх розмежування зверні-

мося до історії. 

У перекладі з англійської brand – «випалене тавро, 

клеймо, торгова марка». Тому часто походження бренду 

як явища пов‟язують з початком клеймування худоби, 

яке практикувалося в Стародавньому Єгипті задовго до 

нашої ери. Але подібність торгових марок можна ви-

явити в іншому варіанті в тому ж Древньому Єгипті, де 

ремісники ставили своє тавро на зроблену цеглу, щоб 

легко було визначити майстра. Існують свідчення наяв-

ності особливих розпізнавальних знаків на грецьких і 

римських світильниках, китайської порцеляні. 

Ідентифікуючі символи використовували майстри в 

Стародавній Індії ще в 1300 до н.е. Європейські реміс-

ники застосовували особливу символіку для позначення 

своїх майстернях і товарів, що випускаються. Дослід-

ники вважають історичними попередниками брендів 

дворянські герби. У всіх випадках певна символіка слу-

жила для того, щоб: 

– виділити товар (або інший об‟єкт); 

– полегшити його впізнавання з точки зору похо-

дження; 

– свідчити про певний рівень якості. 

Але справжня історія торговельних марок почалася в 

кінці XIX в. у зв‟язку з початком епохи масового вироб-

ництва. Під торговою маркою слід розуміти засіб інди-

відуалізації та ідентифікації товару, що сприймається 

нами за допомогою органів почуттів і має такі елементи: 

– ім‟я марки; 

– графічну складову (символ, малюнок, особливості 

шрифту, поєднання кольорів); 

– об‟ємну складову (форма товару або упаковки); 

– звукову складову тощо. 

Поняття бренду, з одного боку, ширше поняття тор-

говельної марки. Адже у сучасних умовах бренди і ін-

струменти брендингу стали універсальними і вживають-

ся не тільки як товари і послуги, але й по відношенню до 

різних організацій (наприклад, політичних партій), геог-

рафічних об‟єктів, періодично проведених заходів, осіб. 

З іншого боку, поняття бренду є безпосередньо по-

нятям торгової марки, оскільки не варто вважати брен-

дом будь-яку марку, особливо, ту, яка щойно з‟явилася 

на ринку. «Горде» ім‟я «бренд» марка повинна ще 

заслужити.  

Можливо використання певних критеріїв розмежу-

вання торгових марок і брендів. Так, фахівці американ-

ської консалтингової компанії McKinsey пропонують 

таку версію: торгова марка має ім‟я (name), якщо вона 

знаходиться на першій сходинці свого розвитку, тобто її 

знає лише обмежена кількість споживачів. Усе, що зна-

ходиться до рівня імені, називається no-name. Другою 

сходинкою у розвитку марки є бренд (brand). Марка по-

чинає вважатися брендом тоді, коли у споживача вини-

кають стійкі асоціації назви певного товару з комплек-

сом наявних або умовних переваг, які він створює 

(приносить покупцеві). 

Вони вважаються начебто додатковими щодо інших 

товарів у цій товарній категорії. Ці унікальні переваги 

повинні бути як об‟єктивними (виникати з високої яко-

сті цього товару), так і суб‟єктивними (виникати вже з 

факту існування бренду, його історії, легенди тощо). Від 

бренду потрібно унікальність – справжня або вигадана, а 

також якісне і сучасне обслуговування відповідно до 

заявленого пропозицією. Бренди, які відповідають цим 

вимогам, в більшості своїй широко поширені і стають 

все більш інтернаціональними. 

Найважливіші відмінності, які виділяють «сильний 

бренд» (power brand) по відношенню до «просто брен-

дам», складаються в його персоніфікації і представлено-

сті. Вважається, що «сильні бренди» створюють велику 

нефункціональну й абсолютно суб‟єктивну перевагу для 

споживача. Із врахуванням цього, бренд стає більш са-

мостійним об‟єктом зі своєю історією, культурно-еко-

номічним значенням і однозначною ідентифікацією і в 

результаті «починає власне життя». Крім того, сильні 

бренди дуже поширені і зустрічаються скрізь, що під-

вищує рівень знання, що його відрізняє і зміцнює спе-

цифічну конкурентну перевагу марки. Це спричиняє до 

істотного обмеження на «просто бренди»: щоб перейти в 

категорію «сильних брендів», вони повинні стати зага-

льносвітовими марками або як мінімум загальнонаціо-

нальними [6]. 

Нам імпонує врахування кількісних критеріїв виді-

лення брендів, адже товар можна вважати брендом, 

якщо: 

– він фізично доступний 75% потенційних покупців 

із цільової аудиторії; 

– 75% цільової аудиторії може точно за назвою бре-

нду описати напрям його діяльності; 

– мінімум 20% покупців цільової аудиторії користу-

ються ним регулярно (регулярність визначається циклом 

покупки бренду); 

– мінімум 20% покупців цільової аудиторії можуть 

правильно назвати основні складові бренду; 

– існує на ринку не менше п‟яти років. Введення 

тимчасового параметра дозволяє припустити, якщо то-

вар існує п‟ять років і більше, то він зміг пережити пе-

рипетії перших зіткнень з конкурентами і досягти вище-

наведених показників і як наслідок, стати брендом; 

– покупці здатні за нього сплачувати ціну, яка пере-

вищує середню ціну за аналогічні товари в категорії. 

Поява і зростання значення феномена бренду зумо-

вила еволюція ринкової економіки і суспільства в ці-

лому, особливо такі обставини: 

– стрімке розширення вибору товарів. Фахівці у на-

пряму психології стверджують, що великий вибір това-

рів може довести людей до божевілля. Для виробників 

диференціація продукту, виявлення і констатація його 

відмінностей від конкурентів, стає життєво важливою 

умовою існування на ринку. Ще на початку 1960-х рр. 

американський фахівець у галузі реклами Р. Рівз запро-

понував концепцію унікальної торговельної пропозиції. 

До початку XXI ст. його ідея стала більш актуальною. 

Адже раніше переважний спосіб диференціювання поля-

гав в акценті на матеріальних відмінностях. Сьогодні 
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знайти і зберегти реальну функціональну відміну скла-

дно. Новинки миттєво копіюються, і проблему в повно-

му обсязі не може вирішити патентний захист. При 

цьому більшість претендують на новизну товарів, але 

вони є лише незначними доопрацюваннями вже існую-

чих. Тому сучасний ринок – це ринок «псевдодостатку». 

На ньому особливого значення набуває диференцію-

вання і позиціонування з акцентом на нематеріальних 

відмінностей [9]; 

– зміна співвідношення значимості способів отри-

мання прибутку. Як відомо, існує три способи збільшен-

ня прибутку підприємства: зростання обсягів продажів, 

зниження витрат і підвищення цін. Розвиток ринкової 

економіки проходить через стадію нарощування обсягів 

виробництва, яка змінюється стадією зниження витрат і 

виходить на стадію доданої вартості (цінності), величи-

ну якої визначають як поліпшення функціональних ха-

рактеристик продукту, так і вдосконалення його іміджу. 

Маркетинг має відношення до всіх способів збільшення 

прибутку, але сьогодні основну увагу він приділяє дода-

ної вартості. При наявності очевидних обмежень перших 

двох способів основним фактором прибутку стає додана 

вартість, що втілюється в більш високих цінах [1]. Спо-

живач здатний сплачувати за улюблені бренди преміа-

льну ціну. Вони, пропонуючи додані цінності, допома-

гають зберігати ціни при посиленні конкуренції; 

– зміна характеристик споживачів. Американський 

фахівець в галузі брендингу А. Еллвуд робить акцент на 

трьох основних тенденціях, які властиві сучасному сус-

пільству, що спричиняють відбиток на споживчу куль-

туру і мотивацію [9]: 

– індивідуалізм: західне суспільство визнає фрагмен-

тацію особистої і соціальної ідентичності. Бренди слу-

жать засобом ідентифікації: людина залежить від того, 

що він купує; 

– глобалізація: індивідуальний споживач стає лише 

дрібною частиною величезного світу і повинен знайти 

легкий спосіб жити в цьому світі; 

– символічний досвід: споживач купує досвід, а не 

предмети споживання. Він вважає за краще щось, що 

збуджує уяву, нематеріальне, символічне.  

Як зазнають фахівці, інформаційної епохи «акцент в 

мові комерції все більше зміщується з матеріального на 

образи і відчуття». 

Отже, сучасні бренди завжди несуть якісь ідеї, спів-

звучні думкам і почуттям споживача, пропонують пев-

ний стиль життя і систему цінностей. 

Цінність бренду як узагальнюючий підсумок вироб-

ничої і комунікаційної діяльності фірми визначається на 

підставі оцінки сили і вартості бренду. Сила бренду при 

наявності деяких розбіжностей в її розумінні в цілому 

розглядається як його здатність домінувати у певній 

категорії продуктів, опиратися впливу зовнішніх і вну-

трішніх факторів (конкурентам, макроекономічним 

соціальних факторів, впливу постачальників, зміни орг-

структури і бізнес-процесів і т. д. і т. п.), впливати на 

споживача, хвилювати його і породжувати бажання 

володіння, здатність споживача сплачувати більше за 

певний бренд. 

Вартість бренду (величина бренд-капіталу) проблемне 

питання в теорії і практиці брендингу. Адже не існує 

єдиної методики її оцінки. У випадку бренд-капіталу 

застосовні три підходи, які використовуються при оцінці 

вартості активів: витратний, порівняльний і дохідний. 

Згідно з витратним методом, бренд повинен кошту-

вати стільки, скільки було витрачено на його створення і 

розвиток. При цьому, на перший погляд досить прос-

тому підході, труднощі виникають у бренду-довгожи-

теля, коли складно вирахувати сумарні витрати за весь 

час його існування. Варіантом цього методу є підхід із 

використанням експертних оцінок, при яких обчислю-

ються всі витрати, пов‟язані із заміщенням товару-бренду 

аналогічним продуктом, який має подібні характерис-

тики, але не володіє відомим ім‟ям. Використання порі-

вняльного підходу в оцінці брендів утруднено через 

недостатню розвиненість ринку брендів (з повною пос-

тупкою прав на товарні знаки) і великим ускладненням, 

а з урахуванням унікальності кожного бренду неможли-

вості знайти бренд-аналог. 

Прибутковий підхід в оцінці бренд-капіталу вихо-

дить з того, що, як всякий капітал, бренд генерує специ-

фічні доходи. Джерелами доходів на бренд-капітал вва-

жаються: 

– великі обсяги продажів, ринкова частка; 

– швидкість обороту капіталу; 

– лояльність споживачів; 

– преміальна ціна; 

– вигідніші умови угод із постачальниками ресурсів і 

збутовими посередниками; 

– продаж марок і надання бренд-капіталу в користу-

вання (на основі франчайзингових угод); 

– підвищення курсу акцій і зростання вартості компанії. 

У межах дохідного підходу існує низка оціночних 

методів. Серед них: 

– метод оцінки ділової репутації («гудвіл») пропонує 

брати за основу ринкову вартість компанії, з якої послі-

довно віднімати все ідентифіковані активи. Отримана 

різниця, скоригована з урахуванням вартості інших не-

матеріальних активів, визначає вартість бренд-капіталу. 

Проблема полягає у достовірній оцінці інших нематеріа-

льних активів; 

– метод дисконтування грошових потоків. За відпра-

вну точку в цьому методі беруть грошові потоки, які 

генеруються безпосередньо брендом. Складність методу 

пов‟язана з необхідністю коректного виділення у грошо-

вих потоках компанії тієї частини, яка створюється вла-

сне брендом; 

– метод сумарної дисконтованої доданої вартості 

спирається на визначенні величини цінової премії, яку 

покупець здатний сплатити за володіння улюбленим 

брендом. Якщо створювану брендом різницю в ціні мо-

жна підрахувати, то її множення на загальний обсяг про-

дажів дозволяє розрахувати додатковий прибуток, яку 

бренд приносить своєму власнику. Недолік цього методу 

полягає в розгляді преміальної ціни як єдиного джерела 

доходів на бренд-капітал; 

– плата за право користування брендом на основі 

франчайзингових договорів. Якщо компанія використо-

вує власний бренд, від подібних виплат вона звіль-

няється. Недолік цього методу обумовлений суб‟єктив-

ністю способу визначення ставки роялті. На практиці 

величина роялті залежить від вартості бренду. 
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У різноманітних практичних підходах до оцінки 

бренд-капіталу фахівці виділяють також два фундамен-

тальні напрями. Перший напрям бере свої витоки в кон-

цепції активів бренду Аакера і базується на оцінці окремих 

складових цінності бренду. Другий напрям передбачає 

випередження загальної вартості бренду на підставі його 

характеристик і результативності. Цього спрямування 

дотримується авторитетна англійська консалтингова 

компанія Interbrand, яка у співпраці американським 

діловим тижневиком BusinessWeek щорічно складає 

рейтинг 100 найбільш дорогих світових брендів. 

У 2014 році трійку лідерів склали: Apple (118,863 млрд 
дол.); Google (107,439 млрд дол.); Coca-Cola (81,563 млрд 
дол.). 

Ще однією авторитетною компанією, яка за власною 

методикою щорічно оцінює найдорожчі бренди, є Brand 

Finance, причому ця британська консалтингова фірма 

оцінює вартість не тільки корпоративних і товарних 

брендів, але також вартість брендів країн і провідних 

футбольних клубів. 

Реальна значимість бренд-капіталу періодично зна-

ходить своє відображення в операціях злиття і погли-

нань. Nestle після запеклих баталій з конкурентами 

отримала контроль над Rowentree, матеріальні чисті ак-

тиви якої оцінювалися перед початком баталій приб-

лизно в 300 млн ф.ст. Ціна ж угоди склала 2,2 млрд ф.ст. 

Різниця відбила ту цінність, яку, як вважала Nestle, вона 

потенційно могла отримати від використання низки 

сильних брендів Rowentree, серед яких був KitKat. Свого 

часу Philip Morris купила Kraft за 12,9 млрд дол., Що в 

чотири рази перевищило вартість матеріальних активів 

Kraft. 

В умовах економічної кризи багато компаній заоща-

джують кошти, зменшуючи свої маркетингові бюджети, 

в тому числі інвестиції в бренди, зменшуючи витрати на 

просування. Однак практика доводить, що робити це без 

крайньої необхідності не варто. Генеральний директор 

Interbrand Дж. Фремптон вважає, що за часів фінансової 

нестабільності бренди все ж залишаються джерелом 

довіри для багатьох, і для деяких компаній це може ви-

явитися додатковим джерелом успіху. Цікаво, що в 

період глобальної фінансової кризи 2008–2010 рр. багато 

відомих торгові марки подорожчали, незважаючи на те 

що бізнес цих компаній подешевшав. Як зазначив пан 

Фремптон, це свідчить про те, що бренди за своєю при-

родою є менш волатильними, ніж вартість бізнесів. 

Компанії, які не економили в період кризи на марке-

тингу і комунікаціях, змогли значно збільшити вартість 

своїх брендів. 

Висновки. Отже, сьогодні у вітчизняних виробників 

знову з‟явилася можливість посісти вагоме місце не 

тільки на полицях українських магазинах, але і в системі 

переваг потенційних споживачів. Для цього необхідно 

не тільки пропонувати реально конкурентоспроможні 

щодо співвідношення ціни і якості товари, а й уміло їх 

просувати. Певний досвід успішного брендингу у наших 

компаній є, проте його невикористаний потенціал вели-

чезний. Проблема полягає, зокрема, в нестачі коштів, 

особливо у малого і середнього бізнесу. Комунікаційну 

підтримку вітчизняних товарів має надати держава у 

вигляді комплексу заходів з пропаганди товарного пат-

ріотизму. Серед них:  

– підтримка виставково-ярмаркової діяльності; 

– організація національних і регіональних конкурсів 

кращих вітчизняних товарів; 

– активне використання ЗМІ та мережі Інтернет для 

формування етичних мотивів споживання вітчизняних 

товарів; 

– створення єдиного зонтичного бренду, що об‟єднує 

різноманітну продукцію вітчизняних товаровиробників. 
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The article analyzes the main provisions and approaches in the analysis of brands, which today are the most important 

argument in the struggle for the benefits of buying in most markets, which indicates a serious transformational changes in the 

market mechanism. Aspects of the emergence and growth of the importance of the brand phenomenon, which caused the 

evolution of the market economy and society as a whole, are revealed.  

Emphasis is placed on the appropriateness of communication support for domestic goods, which should be provided by the 

state in the form of a set of measures to promote product support. Among them: support of exhibition and fair activity; 

organization of national and regional competitions for the best domestic goods; active use of the media and the Internet to 

form ethical motives for the consumption of domestic goods; creation of a single umbrella brand that combines a variety of 

products of domestic manufacturers. It was found that domestic producers have again the opportunity to take an important 

place not only on the shelves of Ukrainian stores, but also in the system of preferences of potential consumers. To do this, it is 

necessary not only to offer really competitive in terms of price and quality of goods, but also skillfully promote them. 
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Statement of the problem. The task of  

                      ensuring the efficient operation of construction  

                     companies has recently become extremely 

acute due to the significant stochastic nature of the 

environment, which prevents strategic planning. Successful 

operational steps can significantly mitigate the effects of 

failed strategic decisions, and if strategic planning cannot be 

implemented, they become virtually the only truly effective 

tools. Because of this, the management of construction 

companies now need to pay more attention to the methods of 

operational management, as in fact the only reliable way to 

make production more efficient, among which an important 

place belongs to controlling. 

Analysis of recent research and publications. Such 

scientists as I. Yakymchuk, L. Pokrova, M. Pedan, 

V. Gamaliy, S. Romanchuk, O. Tkachuk, L. Kalinichenko, 

Y. Sydorova, L. Lipich, I. Chornukha, I. Tsymbalyuk, 

L. Pertskhaladze, N. Fisunenko, V. Khristoforov and others 

paid their attention to the research of this issue. However, 

due to the continuous development of the construction 

industry, further studies of improving the activities of 

enterprises in this area do not lose their relevance. 

Purpose of the article is to analyze the current state 

of efficiency in the use of controlling in construction 

companies. 

Presentation of the main research material. Numerous 

scientific works have been published in our country and in 

others, in which operational and strategic controlling are 

studied, attempts are made to define their essence, classify 

their methods, evaluate the main advantages of each method 

in terms of strategic perspective and current work processes. 

enterprises, industries, countries, regions. 

Construction is the main link of the construction complex 

of the country, which consists of the following main blocks: 

production of building materials, own construction, 

construction engineering, design and research work in the 

industry [12, p.40]. Construction differs from other 

industries by its products (buildings, structures), which are 

immovable, large, ie most of the main production and non-

production assets are created. The construction industry is 

closely connected with all sectors of the economy and is a 

consumer of their products, namely – 10% of mechanical 

engineering products, 20% of rolled ferrous metal, 40% of 

timber and 5% of chemical products (paints, varnishes, 

The article found that the task of ensuring the efficient operation of construction companies has recently 
become extremely acute due to the inherent environmental stochasticity, which hinders strategic planning. 

Successful operational steps can significantly mitigate the effects of failed strategic decisions, and if strategic 
planning cannot be implemented, they become virtually the only truly effective tools. Because of this, the 

management of construction companies now need to pay more attention to the methods of operational 

management, as in fact the only reliable way to make production more efficient, among which an important 
place belongs to controlling. The analysis of the current state of efficiency of use of controlling at the 

construction enterprises which is divided into three stages is carried out: the analysis of use of methods of 

operative controlling by the construction enterprises; quantitative assessment of the effectiveness of 
controlling in construction companies; assessment of qualitative indicators of the efficiency of the enterprise 

controlling system. The analysis revealed that most companies are more active in using qualitative indicators 
than quantitative ones. Most attention is paid to the first part of the indicators «Information signs». 

Investment and construction corporation «Avantage» in its activities uses all indicators from this group. 

These surveyed enterprises also use these indicators quite actively, except for the Granite Corporation 
enterprise, which only occasionally analyzes its activity on such indicators as reliability, relevance, and 

timeliness. Quite actively construction companies use the second group of «Economic and strategic features», 
most often used indicators of the level of achievement of economic goals of the enterprise and the level of 

achievement of the chosen strategy of the enterprise. Thus in the third group of indicators the organization of 

functional communications between employees of department of controlling is most actively used by the 
indicator. It was found that the effectiveness of the use of controlling in construction companies has a direct 

impact on the effectiveness of economic activity. Thus, having high indicators of controlling efficiency, 

Avantazh Investment and Construction Corporation has the highest net profit. Similarly, the low efficiency of 
the use of controlling led to the fact that the corporation «Granite» in 2018 suffered a loss, which indicates a 

crisis in the company.  
Key words: construction, construction industry, construction enterprises, controlling, analysis, activity 

control, efficiency. 
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plastics) are used in construction. Building materials, 

structures, without which construction is not possible, are an 

important component of freight turnover, where transport 

costs in the cost of construction are about 25% [2, p.25-29]. 

Fig. 1. shows the dynamics of the volume of construction 

work performed in 2010–2018. 

Fig. 1. Dynamics of the volume of construction work 

performed in 2010–2018. 

Source: [3] 

Our analysis of the dynamics of revenue from 

construction work in accordance with the types of 

construction products from 2010 to 2018 allows us to say 

that during this period, the volume of construction work in 

our country has been constantly growing. And although 

progress was interrupted by the crisis of 2014, but the 

following year and to this day was resumed, which is 

evidence of some existing potential, which has a sustainable 

functioning and development of this area. 

Thus, in 2017, the construction industry was on the rise, 

having consistently good performance throughout the year. 

According to the results of 2017, the enterprises performed 

construction works for more than UAH 1 billion. 

Construction volumes increased by 21% compared to 2016. 

In 2017, a number of important legislative changes were 

adopted in the framework of deregulation of construction, 

which also significantly affected the development of the 

industry, although it is important to control the quality of 

construction itself. New construction, reconstruction and 

technical re-equipment accounted for 73.2% of the total 

volume of construction work performed, capital and current 

repairs – 17.1 and 9.7%, respectively. According to the 

results of the year, the construction of engineering structures 

increased by 26.3%, buildings – by 16.1% [1;11]. Also, 2017 

was a record year not only for the construction of high-rise 

buildings, but also for social infrastructure, and many social 

programs of the Government were implemented, which 

allowed to build and reconstruct a huge number of 

infrastructure facilities. Thus, in 2017, the Cabinet of 

Ministers allocated UAH 220 million. for the construction of 

football fields of various sizes, 200 dormitories were built 

for contractors of the Armed Forces of Ukraine. One of the 

major achievements of 2017 was the commissioning of the 

«protective circuit» of the complex of protective structures at 

the Chernobyl, construction lasted 7 years (since 2010) and 

in 2017 reached a decisive stage [13]. 

Moreover, the construction market of Ukraine has a 

tendency to gradually increase sales of construction products 

since 2014, but not enough to increase the percentage of 

Ukraine‟s GDP and increase its size. In general, the share of 

the construction industry in the structure of GDP in Ukraine 

is only 2%, one of the reasons for this is the reduction of 

capital investment in construction by 16.6% in 2014, 16.3% 

in 2015 and 12.6% in 2016 [3; 4]. As of October 24, 2018, 

by types of construction products, the largest volume of 

construction work was performed on the construction of 

buildings – UAH 14,255.2 million. or 72.8% of the total 

amount, of which, for the construction of residential 

buildings performed works in the amount of UAH 9015.8 

million or 46.0%, non-residential – UAH 5,239.4 million. or 

26.8% [13;17]. 

As noted by L.L. Kalinichenko, Yu.R. Sydorova [4], “the 

construction process is characterized by a high level of 

material consumption, which, accordingly, brings to the 

forefront of the building materials industry, as the one that 

supplies the necessary materials to create construction 

products.” This is due to the fact that, in their opinion, «the 

building materials industry is a multi-diversified area, which 

includes more than twenty industries that form their own, 

specific market of building materials» [4]. We should agree 

with these experts when they say that “at the present stage it 

is quite difficult to talk about any competitiveness of the 

construction industry. If at the regional level there is a clear 

trend of supremacy of construction companies in central 

areas and large millionaire cities due to their significant 

capacity and investment attractiveness, at the global level the 

construction industry of Ukraine is far behind due to lack of 

necessary financial and organizational changes. 

In our study, we analyzed the changes that have recently 

undergone the volume of construction work in accordance 

with the types of construction product, and the dynamics of 

capital investment in construction in our country and the 

structure of capital investment in construction, which can be 

used to predict the construction industry and its indicators 

for the next time. In fig. 2 shows the dynamics of capital 

investment in Ukraine for 2010–2017. 

Fig. 2. Dynamics of capital investments in Ukraine for 

2010–2017 

Source: [3] 

Thus, construction remains the leading sphere of 

economic activity in terms of capital investment, as in 2017 

their share was 12.3% (for comparison: industry – 33.1%, 

agriculture, forestry and fisheries – 14.0, information and 

telecommunications – 4.1%, wholesale and retail trade, 

repair of motor vehicles and motorcycles – 7.0%, transport, 

warehousing, postal and courier activities – 8.7%, public 

administration and defense, mandatory social insurance – 

7.4% [3]), but now in Ukraine in construction as well as in 

any sector of the national economy there are significant 

problems of investment activities [5, p. 84], first of all, it is a 
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question of investments in the fixed capital which include 

also investments of capital construction, reconstruction and 

the work called to expand both housing, and industrial fund 

of the state. 

We will analyze the effectiveness of controlling in 

market conditions on the basis of the following construction 

companies: PJSC «Kyivproekt», Investment and Construction 

Corporation «Avantazh», «Granit» Corporation, LLC 

«Spetsbudmontazh Ukraine», PJSC «Mostobud». The 

analysis of the effectiveness of controlling in construction 

companies is divided into three stages: analysis of the use of 

methods of operational controlling by construction 

companies; quantitative assessment of the effectiveness of 

controlling in construction companies; assessment of 

qualitative indicators of the efficiency of the enterprise 

controlling system. In the table. 1 we will analyze the basic 

methods of operative controlling at the investigated 

enterprises. After analyzing the methods of operational 

controlling by construction companies. The most active 

methods of operational controlling are used by the 

investment and construction corporation «Avantazh», while 

only the method of accounting for results, the method of 

analysis of results, the method of planning results (medium 

and short term) are fully used. In second place is PJSC 

«Mostobud», which uses the method of accounting for 

results and the method of motivation to achieve results. 

Table 1 

Analysis of the use of methods of operational controlling by construction companies 

The method used in the company 
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Method of accounting for results. + +++ ++ + +++ 

Method of analysis of results. + +++ + ++ ++ 

Method of planning results (medium and short term) +++ +++ ++ +++ ++ 

The method of managing the final results. ++ ++ - + ++ 

Method of results control. - ++ ++ ++ + 

The method of identifying «bottlenecks» in the results 

of activities. 
++ ++ - ++ ++ 

The method of motivation to achieve results. ++ ++ + + +++ 

Limit value search method. ++ ++ - ++ ++ 

Note: +++ – more active use; ++ – less active use; 

 + – almost not used; – - not used at all 

Source: made by the author based on [6-10] 

The worst situation is observed in Granit Corporation, 

which ignored such methods as the method of managing the 

final results, the method of identifying «bottlenecks» in the 

results of activities and the method of finding thresholds. In 

the table. 2 the estimation of controlling efficiency at the 

construction enterprises is carried out. 

Table 2 

Quantitative assessment of the effectiveness of controlling in construction companies 

Characteristic 
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Indicator of the effectiveness of operational regulation + +++ ++ + ++ 

Coefficient of controlling implementation efficiency ++ ++ - + ++ 

Payback ratio of the introduction of the controlling system at 

the enterprise 
+++ +++ + ++ +++ 

Coefficient of efficiency of controlling managers ++ +++ - ++ +++ 

Coefficient of quality of work of controlling managers ++ ++ + - + 

Coefficient of the load factor of controlling managers ++ ++ - ++ ++ 

Note: +++ – more active use; ++ – less active use;  

+ – almost not used; – - not used at all 

Source: compiled by the author based on [6-10] 
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When quantifying the effectiveness of controlling in its 

activities, the investment and construction corporation 

«Avantage» calculates the following indicators: the 

efficiency of operational regulation, the payback ratio of the 

implementation of the controlling system in the enterprise 

and the efficiency of controlling managers. In turn, PJSC 

«Mostobud» calculates the payback ratio of the 

implementation of the controlling system at the enterprise 

and the efficiency ratio of controlling managers. PJSC 

«Kyivproekt» uses only the payback ratio of the 

implementation of the controlling system at the enterprise. 

At the same time, Granit Corporation and Spetsbudmontazh 

Ukraine LLC do not fully use any of the indicators. In the 

table. 3 shows an assessment of qualitative indicators of the 

effectiveness of the controlling system of the company. 

Table 3 

Evaluation of qualitative indicators of the efficiency of the enterprise controlling system 

Найменування показника 
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І. Information features 

Credibility + +++ + + +++ 

Objectivity ++ +++ - + +++ 

Relevance +++ +++ + +++ +++ 

Completeness ++ +++ - ++ +++ 

Timeliness +++ +++ + - + 

Complexity ++ +++ - ++ ++ 

Comparability + +++ - ++ +++ 

ІІ. Economic and strategic features 

The level of achievement of economic goals of the enterprise +++ ++ ++ ++ ++ 

The level of achievement of the chosen strategy of the enterprise ++ +++ - + +++ 

Organizational and managerial features + ++ + ++ ++ 

ІІІ. The level of coordination of activities of different levels of government 

Unification of internal reporting and avoidance of excess information + ++ ++ ++ ++ 

Organization of functional relations between the employees of the 

controlling department 
+++ ++ + ++ +++ 

Professional level of performance of official duties and responsibilities +++ +++ - ++ ++ 

Note: +++ – more active use; ++ – less active use;+ – almost not used; – - not used at all 

Source: compiled by the author based on [6-10] 

According to the results of the analysis, it can be 

concluded that most companies are more active in using 

qualitative indicators than quantitative ones. Most attention 

is paid to the first part of the indicators «Information signs». 

Investment and construction corporation «Avantazh» in its 

activities uses all indicators from this group. These surveyed 

enterprises also use these indicators quite actively, except for 

the Granit Corporation enterprise, which only occasionally 
analyzes its activity on such indicators as reliability, relevance, 

and timeliness. Quite actively construction companies use 

the second group of «Economic and strategic features», with 

the most commonly used indicators are the level of achieve-

ment of economic goals of the enterprise and the level of 

achievement of the chosen strategy of the enterprise. Thus in 

the third group of indicators the organization of functional 

communications between employees of department of 

controlling is most actively used by the indicator. 

Let‟s calculate the general indicator of efficiency of use 

of controlling at the construction enterprises in tab. 4. 

In fig. 4 shows the distribution of the results of the study 

of construction companies on the effectiveness of the use of 

controlling. 

The value of the activity of the use of a method or 

resource, respectively, is expressed in the form of a score, 

where: «+» is equal to 1 point; «++» equates to 2 points; 

«+++» is equal to 3 points; «-» equates to 0 points. 

According to the analysis, it is determined that the most 

active use of various areas of assessing the effectiveness of 

controlling in construction companies in market conditions 

of investment and construction corporation «Avantazh» and 

PJSC «Mostobud». At the same time, Granit Corporation 

pays the least attention to this area. 

In fig. 5 shows the relationship between the financial 

results of construction companies and the activity of 

implementing methods of controlling in their activities 

According to the above data, it is clear that the 

effectiveness of the use of controlling in construction 

companies has a direct impact on the effectiveness of 

economic activity. Thus, having high indicators of controlling 

efficiency, Avantazh Investment and Construction Corporation 

has the highest net profit. Similarly, the low efficiency of the 

use of controlling led to the fact that the corporation 

«Granit» in 2018 suffered a loss in the amount of 5798.66 

thousand UAH, which indicates a crisis in the company. 
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Table 4 

The general indicator of efficiency of use of controlling at the construction companies 

Name of the evaluation stage 
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Analysis of the use of methods of operational controlling by construction companies 13,0 19,0 8,0 14,0 17,0 

Quantitative assessment of the effectiveness of controlling in construction companies 12,0 15,0 4,0 8,0 13,0 

Evaluation of qualitative indicators of the efficiency of the enterprise controlling 

system 
27,0 35,0 9,0 22,0 32,0 

Total: 52,0 69,0 21,0 44,0 62,0 

Source: compiled by the author based on [6-10] 

 
Fig. 4. Distribution of research results of construction companies on the effectiveness of controlling 

Source: compiled by the author based on [6-10] 

 
 

Fig. 5. The relationship between the financial results of construction companies and the activity of implementing methods 

of controlling in their activities 
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Source: compiled by the author based on [6-10]. 

After analyzing the current state of efficiency in the use 

of controlling in construction companies, it was found that 

the main problems that inhibit the innovative path of 

development in this area include: 

– low level of resource potential at construction 

enterprises; 

– insufficient state support for innovative development of 

construction enterprises; 

– imperfection of regulatory and legal support for 

innovative development of construction companies; 

– high payback period of innovations in the construction 

sector; 

– lack of highly qualified personnel capable of 

controlling by modern methods; 

– low level of motivation of administrative staff to 

improve their skills and acquire skills in using innovative 

controlling; 

– significant level of risk of loss of resources when 

testing new methods of controlling; 

– lack of thorough research of the basic principles of 

controlling activities of construction companies in the 

international environment. 

Conclusions. Summarizing all the above, it should be 

noted that analyzing the domestic experience in ensuring the 

effective operation of the business structure, we see that now 

the tools of operational management are extremely important 

due to the significant environmental stochasticity, which 

complicates quality strategic planning. Among the existing 

methods of managing the efficiency of operational work of 

construction companies, one of the most promising is the 

method of operational controlling, which should be 

considered a system of regulating the costs and results of the 

company, aimed at optimizing its current activities. 

Currently, there is no single approach to the interpretation of 

the concepts of «controlling» and «operational controlling». 

Using a modern methodological framework, it will be 

possible to make the best use of the controlling potential for 

construction companies to operate effectively. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

КОНТРОЛІНГУ У БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЯХ 

У статті було встановлено, що завдання забезпечення ефективної роботи будівельних компаній останнім часом 

стало надзвичайно гострим через властиву екологічній стохастичності, яка перешкоджає стратегічному 

плануванню. Успішні оперативні кроки можуть істотно пом‟якшити наслідки невдалих стратегічних рішень, і якщо 

стратегічне планування не вдасться здійснити, вони стають практично єдиним справді ефективним інструментом. 

Через це керівництву будівельних компаній зараз потрібно приділяти більше уваги методам оперативного 

управління, адже насправді єдиний надійний спосіб зробити виробництво більш ефективним, серед яких важливе 

місце належить контролю. Проведено аналіз сучасного стану ефективності використання контролю на будівельних 

підприємствах, який поділяється на три етапи: аналіз використання будівельних підприємств методів оперативного 

контролю; кількісна оцінка ефективності контролю в будівельних компаніях; оцінка якісних показників ефективності 

системи контролю підприємства. Аналіз показав, що більшість компаній активніше використовують якісні 

показники, ніж кількісні. Найбільше уваги приділяється першій частині показників «Інформаційні знаки». 

Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» у своїй діяльності використовує всі показники з цієї групи. 

Ці опитані підприємства також досить активно використовують ці показники, за винятком підприємства 

«Граніт Корпорація», яке лише періодично аналізує свою діяльність за такими показниками, як надійність, 

актуальність та своєчасність. Досить активно будівельні компанії використовують другу групу «Економічні та 

стратегічні особливості», найчастіше використовуються показники рівня досягнення економічних цілей 

підприємства та рівня досягнення обраної стратегії підприємства. При цьому в третій групі показників найбільш 

активно використовується показник організації функціональних комунікацій між працівниками відділу контролінгу. 

Було встановлено, що ефективність використання контролінгу у будівельних компаніях має прямий вплив на 

ефективність господарської діяльності.  

Таким чином, маючи високі показники контролю ефективності, «Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» 

має найвищий чистий прибуток. Так само низька ефективність використання контролінгу призвела до того, що 

корпорація «Граніт» у 2018 році зазнала збитків, що свідчить про кризу в компанії. 

Ключові слова: будівництво, будівельна галузь, будівельні підприємства, контролінг, аналіз, контроль діяльності, 

ефективність. 
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Постановка проблеми. Нестабільність та динаміч-
ність ринкового середовища справляє помітний вплив на 
вітчизняні підприємства, діяльність яких нерідко харак-

теризується низькою рентабельністю або збитковістю, 
кризовим станом, а отже, порушенням параметрів еко-
номічної безпеки. В умовах невизначеності та появи 

нових загрозливих деструктивних факторів впливу тра-
диційні прийоми боротьби вже не дають бажаного резу-
льтату. Тому у практику суб‟єктів підприємництва все 

більше впроваджуються гнучкі та динамічні інструме-
нти, що здатні забезпечити умови для прийняття опти-
мальних управлінських рішень, з метою виведення підп-
риємств з кризи та досягнення ними високого рівня 

економічної безпеки. Одним з таких інструментів, що 
отримав позитивний ефект в системі управління підпри-
ємством в західній та вітчизняній практиці, є контролінг, 

що виник на базі розвитку контролю.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розу-

міння актуальності впровадження контролінгу на підп-

риємствах знайшли своє відображення в наукових пуб-
лікаціях вчених, зокрема: М. Адаменка, Н. Замятіна, 
Н. Данілочкіна, Р. Ісакова, А. Кармінського, Л. Напа-
довської, М. Пушкара, О. Терещенка, М. Чумаченка, 

Ю. Вебера, К. Друрі, Й. Вебера, Х. Кюппера, Х. Фо-
льмута, Р. Манна, Д. Хана, П. Хорвата І. Шеффера та ін. 
Досліджені науковцями питання носять різноваріатив-

ний характер, що актуалізує наукове завдання в напря-
мку визначення основоположних засад контролінгу 
щодо забезпечення економічної безпеки підприємств. 

Мета дослідження. Формування теоретико-методи-
чних концептів впровадження контролінгу в систему 
забезпечення економічної безпеки підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Господарювання су-

б‟єктів підприємництва в ринковому середовищі харак-
теризується наявністю ризиків та загроз, що пере-
шкоджають реалізації їх економічних інтересів. Велика 

кількість загроз економічної безпеки, які системно з‟яв-
ляються в процесі функціонування суб‟єкта господарю-
вання, визначають необхідність захисту всіх видів ре-
сурсів, які приймають пряму або опосередковану участь 

в його діяльності [1]. За таких умов першочерговою 
проблемою економічної політики на мікрорівні виступає 
розробка механізмів, методів та інструментів зміцнення 

економічної безпеки господарюючих суб‟єктів. 
Під економічною безпекою підприємства розуміється 

сукупність умов забезпечення сталого розвитку підпри-

ємства, що визначають такий якісний стан загальноеко-
номічного середовища, при якому забезпечується доста-
тня незалежність управління, стійкість фінансової системи, 

запас економічної міцності шляхом створення і підтримки 
економічних ресурсів, зміцнення комплексного потенці-
алу, а також управлінських можливостей для зменшення 
негативного впливу кризових явищ.  

Контроль рівня економічної безпеки висуває більш 
жорсткі вимоги до оперативності, надійності і повноти 
інформації, тому для реалізації стратегічних та операти-

вних цілей забезпечення сталого розвитку компанії нео-
бхідна система контролінгу як інструменту інформаційно-
аналітичного забезпечення та контрольно-діагностичного 

моніторингу управління бізнес-процесами.  
Контролінг на сьогодні представляє собою один із 

найкращих систематизаторів масштабних потоків інфо-
рмації про рух економічної інформації в межах промис-

лових підприємств з метою координації прийняття упра-
влінських рішень. Впровадження контролінгу впливає 
на підвищення якості та результативності управління за 

рахунок розстановки пріоритетів [2].  
Термін «контролінг» походить від англійського «to 

control» – контролювати, управляти, але в англомовних 

джерелах це поняття практично не використовується. Так, 
в США застосовується термін «управлінський облік» 
(managerial асcounting, management accounting), але праців-
ників, в чиї посадові обов‟язки входить ведення управ-

лінського обліку, називають контролерами (controller).  
У системі сучасних управлінських теорій та концеп-

ціях інформаційно–аналітичних інструментів контролінг 

виступає складним, багатогранним поняттям, параметри 
якого так і не отримали чітко виражених меж [3, с.30]. 
Існує безліч підходів до розуміння сутності контролінгу, 
що свідчить про складність цієї категорії, що постійно 

В статті розглядаються актуальні питання застосування контролінгу для забезпечення економічної 

безпеки суб‟єктів господарювання. Узагальнено наукові підходи до визначення контролінгу та його ролі в 

системі економічної безпеки підприємства. Розглянуто етапи розвитку контролінгу, визначено їх характерні 

особливості. Запропоновано авторське поняття контролінгу та контролінгу економічної безпеки, визначено 

його базові компоненти та функціональні напрямки.  

Ключові слова: контролінг, економічна безпека, ризики.  
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розвивається. Переважна більшість науковців, які займа-
ються цією проблематикою роблять акцент на тому, що 
він є новою концепцією управління, яка породжена прак-

тикою сучасного менеджменту. На думку Бондар Н.М., 
система контролінгу – це принципово нова концепція 
інформації і управління, яку можна визначити як облі-

ково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів 
обліку, аналізу, контролю, планування, забезпечує як опе-
ративне, так і стратегічне управління процесами досяг-
нення цілей [4]. 

На перший погляд, контролінг асоціюється з контро-
лем, але він є більш складним поняттям та охоплює більш 
широку сферу діяльності підприємства. Якщо контроль 

характеризується діяльністю в рамках заданої системи 
координат; стандартизованими процедурами; оцінкою 
ефективності окремих функцій і робіт, кінцевих резуль-

татів та фактів, відповідності бюджету тощо, то на 
відміну від нього, контролінг виконує контроль за сис-
темою координат, має націленість на перспективу; про-

водить випереджаючий контроль та використовує більш 
гнучкі системи обліку; оперативно оцінює хід реалізації 
стратегії, досяжність місії та майбутні переваги; опіку-

ється підтримкою стратегічного потенціалу та забезпе-
ченням руху підприємства до стратегічної мети розвитку. 

У широкому сенсі контролінг означає поінформова-
ність, перебування в курсі справи, інформування про 

події, консультування, координацію і формування уп-
равлінських рішень, спрямованих на реалізацію цілей 
підприємства та уявлень менеджерів. Погляди науковців 

на сутність контролінгу в системі управління підпри-
ємством представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Сутність контролінгу в системі управління підприємством 

Автор Змістовна характеристика контролінгу 

Куцик П.О., 

Головацька С.І. 

Сучасна концепція системного управління організацією, функціонально відокремлений напрям 

економічної роботи на підприємстві, пов‟язаний з реалізацією фінансово-економічних функцій у 
менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних рішень 

Перевозова І.В. Принципово нова концепція управління, що реалізує синтез елементів обліку, контролю, планування, 

забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності 

підприємства, привертає до себе увагу науковців і практиків під час розгляду питання такої модернізації. 

Райхман Т. Управлінський інструмент підтримки управлінських рішень, який цілеспрямовано добирає, систематизує 
та аналізує відповідну інформацію 

Мочерний С.В. Міжфункціональний напрям управлінської діяльності, який завдяки цілеспрямованим збору, обробці та 
альтернативному інтерпретуванню отриманої інформації допомагає у процесі прийняття управлінських 

рішень  

Вебер Ю.,  

Шеффер І. 

Елемент управління, головною функцією якого є підтримка керівництва у процесі вирішення загального 

завдання координації системи управління з нахилом на планування, контроль та інформування 

Штрайт Б.,  
Петрик О. 

Координація складових частин управління підприємством: системи цілей, організаційної системи, 
системи управління персоналом, системи планування і контролю, інформаційної системи, а також 

системи виробництва і реалізації 

Хорват П. Міжфункціональна концепція управління спрямований на координацію систем планування, контролю та 

інформаційного забезпечення 

Майер Е. Концепція управління фірмою і забезпечення її довгострокового існування 

Пушкар М.С. Спеціальні системи спостереження, які здійснюють сервісне забезпечення обслуговування управління на 

основі інформації обліку, планування і контролю 

Аксенюк М.М. Система інтегрованої цілісності планування, обліку, контролю та аналізу, в основу якого покладено 

цільову спрямованість для досягнення синергетичного ефекту від взаємодії всіх її складових 

Зоріна О.А. Комплексна система управління підприємством, що охоплює управлінський облік, облік і аналіз витрат із 
метою контролю всіх статей витрат, усіх підрозділів і всіх складових виробленої продукції (виконаних 

робіт і наданих послуг), а також їх подальше планування 

Складено на основі [3]. 

Особливе місце займає контролінг у фінансово-еко-

номічній сфері діяльності суб‟єктів господарювання. 

Так, Сливінська О.Б. розглядає контролінг в системі ан-

тикризового управління та стверджує, що він забезпечує 

реалізацію стратегічного потенціалу діяльності підпри-

ємства та досягнення його поточних цілей щодо ліквід-

ності та прибутковості, що дозволяє забезпечити підпри-

ємству стабільність та довгострокові перспективи [2].  

Кузенко Т.Б., Полтініна О.В. роблять акцент на за-

стосуванні контролінгу в системі фінансової безпеки 

суб‟єкта підприємництва, що на їх думку, обумовлю-

ється необхідністю безперервного отримання та обробки 

інформації про його внутрішній стан та стан оточуючого 

середовища, ранньої діагностики рівня фінансової без-

пеки, а також постійного планування та прогнозування 

показників діяльності суб‟єкта підприємництва [5].  

Отже підходи науковців до визначення сутнісних ха-

рактеристик контролінгу знаходяться в межах розуміння 

його як багатофункціональної сучасної концепції управ-

ління, орієнтованої на результат, що являє собою інфор-

маційну підсистему управління та виступає інструмен-

том координації управлінських дій щодо забезпечення 

економічних переваг підприємства.  

Татарчук М.І. наголошує, що знаходячись на пере-

тині обліку, планування, інформаційного забезпечення, 

контролю й координації, контролінг зв‟язує в єдине ціле 

всі функції управління, інтегрує й координує їх, перево-

дячи управління підприємством на якісно новий рівень, 

забезпечуючи в такий спосіб саморегулювання на підп-

риємстві та зворотний зав‟язок у контурі управління [6]. 

Як зазначає Костецький В.В., основною причиною 

виникнення контролінгу є необхідність здійснення сис-
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темної інтеграції всіх аспектів процесу управління в ме-

жах підприємства, у зв‟язку з чим він покликаний забез-

печити методичну й організаційну основу для підтримки 

основних функцій управлінської діяльності на підприєм-

стві [7, с.144]. 

Досліджуючи досвід країн Європи, де контролінг 

отримав розвиток починаючи з 50-х рр. ХХ ст., встанов-

лено, що спочатку інтерес до нього виник на великих 

підприємствах, переважно виробничих, що пов‟язано, 

перш за все, з ціновою конкуренцією, швидкістю зміни 

технологій, збільшенням непрямих витрат і скорочення 

життєвих циклів продукції. Із зростанням компаній про-

зорість їх внутрішньофірмових процесів втрачалася, 

відповідно актуальність моніторингу – підвищувалася. 

Всі ці фактори змушували шукати внутрішні резерви для 

можливого покращення діяльності організації. До того 

ж, великі організації мали змогу фінансувати нові упра-

влінські технології, адже ефект від їх успішного застосу-
вання покривав витрати на їх впровадження. Дослідження 

історичного розвитку контролінгу дозволило виділити 

шість етапів, їх зміст та характерні особливості (рис.1.). 

Отже, до появи у середині ХХст., контролінг викону-

вав виключно технічні функції фінансового контролю 

формування собівартості продукції з використанням 

методів бюджетування. На другому етапі контролінг 

розвивався як система забезпечення менеджменту опе-

ративною інформацією по центрам відповідальності для 

цілей обліку, планування і контролю беззбитковості ви-

робництва і продажів. На третьому етапі в межах конт-

ролінгу розробляються технології управління витратами і 

методики аналізу по бізнес-процесам, що забезпечили 

контроль втрат і відходів виробництва в рамках програм 

управління якістю та захисту навколишнього середовища. 
На четвертому – в межах контролінгу розробляються мето-

ди контролю за формуванням вартості продукції в умовах 

обмежених ресурсів при виконанні бізнес-процесів і 

окремих видів внутрішньогосподарської діяльності, мето-

дика обліку витрат по бізнес-процесам, що отримала наз-

ву «система АВС» (Activity Based Costing). На п‟ятому – в 

контролінгу розвивається обліково-аналітичне забезпе-

чення, орієнтоване на підвищення вартості бізнесу. Конт-

ролінг стає основним джерелом інформації, необхідної 

для стратегічного управління розвитком організації. На 
шостому – відбувається розвиток і розширення контрольно-

діагностичних функцій контролінгу, він включається в 

систему внутрішнього контролю організації та об‟єдну-

ється з процесами бюджетування, стає важливим інстру-

ментом забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 
Рис.1. Етапи розвитку контролінгу 
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управління економічною безпекою підприємства внаслідок 
її ускладнення; необхідність упорядкування та обробки 
великої кількості інформаційних потоків та отримання 

релевантної інформації щодо характеру загроз та рівня 
економічної безпеки тощо. 

Сучасна система контролінгу економічної безпеки 

компанії є комплексною функціональну концепцію уп-
равління, яка заснована на координації всіх його функцій: 
планування, обліку, аналізу, контролю, інформаційного 
забезпечення. В системі контролінгу економічної безпеки 

можна виділити наступні функціональні напрямки: 
визначення інформаційних потреб, підготовка і нада-

ння інформації, орієнтованої на проблему і сприяє при-

йняттю ефективних рішень;  
координація взаємодії структурних підрозділів, спря-

мована на ефективне досягнення цілей; 
підтримка і контроль виконання управлінських рішень; 

забезпечення раціональності прийнятих управлінсь-
ких рішень. 

Узагальнюючи наукові підходи щодо поєднання кон-

тролінгу із системою економічної безпеки підприємства, 
визначимо контролінг економічної безпеки як систему 
моніторингу, оперативного та стратегічного контролю 

процесу досягнення цілей розвитку компанії через на-
дання необхідних інструментів та інформації для коор-
динації і, при необхідності, вибору альтернатив у прийн-
ятті обгрунтованих управлінських рішень, що підвищують 

ефективність управління по забезпеченню економічної 
стійкості та безпеки економічної діяльності підприємства. 

Слід погодитися з Лемішовським В.І. [3], що інфор-

маційно-облікова компонента у системі контролінгу є 
базовою і найбільш важливою (становить його інформа-
ційну основу) і виступає базовим джерелом всієї сукуп-

ності інформації, в т.ч. й у аналітично-деталізованих 
розрізах. Релевантність і об‟єктивність цієї складової 
забезпечує орієнтацію процесу управління на досяг-
нення визначення цілей і є основою для аналізу, діагнос-

тики, контролю, моніторингу та аудиту всього спектру 
діяльності підприємства. В результаті застосування різ-
них методів економічного аналізу у системі контролінгу 

отримується аналітична інформація різних аспектів дія-
льності підприємства, зокрема відхилення показників, 
що аналізуються, визначається і встановлюється вплив 

на них окремих факторів, які найбільш очевидно харак-
теризують зміни і виступають базовою основою для 
економічного обґрунтування управлінських рішень. 

Виступаючи інструментом економічної безпеки, кон-
тролінг комплексно вирішує такі проблем, як: адаптація 
системи управління підприємством до постійно зміню-
ваних умов господарювання; підвищення ефективності 

інформаційної підтримки прийняття управлінських рі-
шень; поліпшення координації діяльності різних підроз-
ділів підприємств; створення на підприємстві ефектив-

ної комунікаційної системи; забезпечення ефективності 
моніторингу економічної діяльності підприємства, як в 
цілому, так і за окремими напрямками; формування під-
систем планування, організації, контролю, орієнтованих 

на задоволення потреб споживачів; забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства; ефективне викорис-
тання економічного потенціалу підприємства з метою 

забезпечення його успішного розвитку і тривалого фун-
кціонування на ринку. 

Контролінг необхідно розглядати як інтегровану сис-

тему діяльності служб та підрозділів підприємства, яка 
на основі визначеного механізму інструментів та методів 
формує та координує систему управлінських рішень 
спрямовану на підвищення рівня економічної безпеки 

підприємства. Така діяльність є функціональною підт-
римкою, сервісною функцією системи управління підп-
риємством, для посилення його ефективності [3]. В умо-

вах низького рівня ліквідності, платоспроможності та 
рентабельності використання системи контролінгу до-
зволяє підприємствам координувати плани в залежності 

від змін зовнішнього середовища, аналізувати причини 
відхилень, розробляти рекомендації щодо забезпечення 
застосування в умовах конкуренції [2].  

Формування системи контролінгу економічної без-

пеки на підприємстві має базуватися на ключових ком-
понентах, що представлені на рисунку 2:. 

 
Рис.2. Базові компоненти контролінгу економічної безпеки підприємства 
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система контролінгу доцільна в тих випадках, коли 
функції управління підприємством делеговано його 
відділам і службам. В цьому випадку контролінг допо-
може їм у досягненні максимально можливого загаль-
ного позитивного результату діяльності. 

Отже, контролінг дозволяє менеджменту не просто 
спостерігати і контролювати ситуацію, але й вчасно ко-
ригувати стан економічної безпеки підприємства, тим 
самим, він являє собою інструмент, що забезпечує взає-
мозв‟язок стратегії розвитку з оперативним функціону-
ванням і контролем. Це дає можливість уникнути неуз-
годженості при прийнятті управлінських рішень і 
дозволяє своєчасно виявити прихований потенціал у 
системі управління, через контроль індикаторів рівня 
економічної безпеки, виявлення та оцінку впливу най-
більш суттєвих ризик-факторів на економічну діяльність 
господарюючого суб‟єкта. 

Висновки. Сьогодні питаннями контролінгу досить 
багато займаються в контексті впровадження на органі-
заційному рівні, замінюючи ним традиційний контроль. 
Цей вибір обумовлений тим, що якщо контроль спрямо-
ваний в минуле, на виявлення помилок, відхилень, про-
рахунків, проблем та пошук винних, то контролінг – це 
управління майбутнім для забезпечення довготривалого 
функціонування підприємства і його структурних під-
розділів. Застосування контролінгу в системі економіч-
ної безпеки має високу практичну значимість в частині 
розробки нових методів і інструментів ідентифікації ри-
зиків та загроз економічним інтересам підприємства, що 
має на меті досягнення економічних переваг та забезпе-
чення його стійкого розвитку в довгостроковій перспек-
тиві за рахунок збалансованості економічних процесів і 
ефективності управлінських рішень. Отже, розвиток 
контролінгу як інструмента економічної безпеки в вели-
кій мірі обумовлений потребою практики, а інтерес до 
його наукової складової все більше зростає і вимагає 
нових наукових досліджень і обґрунтувань в даній області. 
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Постановка проблеми. Одним із основних завдань 

керівника в сучасних умовах розвитку економіки повин-

на виступати мотивація підлеглих. Ефективна праця 

співробітників компанії допоможе організувати якісну 

та результативну роботу задля досягнення поставлених 

цілей в діяльності компанії. Працівники повинні усвідо-

млювати, що при досягненні цілей компанії вони змо-

жуть досягти і своїх власних цілей, шляхом запропоно-

ваних благ у якості винагороди за гарно виконану 

роботу. Оплата праці виступає основним мотиваційним 

засобом, який суттєво впливає на якість роботи, що ви-

конується. При застосуванні інноваційних форм оплати 

праці та мотивації, підприємства можуть ефективно ви-

користовувати трудові ресурси та контролювати їх 

діяльність.  

Аналіз останніх досліджень: Питання мотивації 

праці та її оплати займались як вітчизняні, так і зарубі-

жні вчені. Серед них: А. Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня, 

А. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. Єськов, 

І. Завадський, М. Карлін, А. Колот, О. Віханський, 

Н. Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер, В. Врум, 

Ф. Герцберґ, О. Кузьмін, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клел-

ланд, А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескон, Р. Оуен та ін. 

Мета статті. Дослідження інноваційних підходів до 

мотивації працівників та оплати їхньої праці, а також 

розгляд сучасних підходів до удосконалення системи 

мотивації працівників. 

Виклад основної частини. В Україні сьогодні біль-

шість підприємств використовують традиційні підходи 

до мотивації своїх працівників і це не залежить від галу-

зі, в якій працює те чи інше підприємство. Однак, у 

зв‟язку з тим, що ці системи мотивації є застарілими, 

вони вже не можуть ефективно виконувати покладених 

на них функцій спонукання співробітників до активної 

праці, відповідно, потрібно враховувати міжнародний 

досвід для того, аби ввести нові методи стимулювання 

працівників та досягти якісніших результатів роботи 

персоналу та підприємства вцілому. 

Для формування якісної системи мотивації, яка буде 

вдало спрацьовувати у незалежності від виду діяльності 

компанії, можна виділити такі напрямки руху:  

1) створити якісні та зручні умови праці, що означає 
забезпечити привабливість, престижність роботи, нор-

мальний психологічний клімат в колективі, постійний 

розвиток працівника; 

2) створити систему безпосереднього впливу на ви-

робничу поведінку кожного окремого співробітників. 

Сюди відносять матеріальні і нематеріальні заохочення 

працівників [1, с.235]. 

Зазначимо, що під поняттям «інновація» слід розу-

міти нововведення (ідею, діяльність, технологію або 

матеріальний об‟єкт), яке раніше не застосовувалося 

організаційною системою [2, с.137]. Отже у даному ви-

падку мова йде про нові можливості та шляхи мотивації 

співробітників. До переваг інновацій належить: підви-

щення конкурентоспроможності, наявні ресурси викори-

стовуються ефективно, поліпшується кадровий потен-

ціал. Загалом із інноваціями часто пов‟язують створення 

нових продуктів або послуг, проте для підприємства це 

поняття може бути використане більш глибоко, напри-

клад, може йтися про зміну способу ведення бізнесу або 

систему оплати праці та мотивації працівників. Для ус-

пішного впровадження інновацій на підприємстві, їх 

повинні підтримати керівництво, персонал та ділові пар-

тнери. Що стосується інновацій, пов‟язаних із мотива-

цією працівників, то особливу увагу тут слід приділити 

думці саме співробітників на рахунок нововведень. 

Відомим є той факт, що для того, щоб підприємство 

ефективно працювало, а працівники якісно виконували 

поставлені перед ними задачі, їх (працівників) необхідно 

постійно мотивувати та заохочувати. Потрібно надавати 

працівникам можливість самостійно приймати рішення в 

процесі їх діяльності, забезпечувати однакові умови 

праці для всіх, але враховувати психологічні особливості 

кожного, усувати недоліки в побудові роботи з персона-

лом та стимулювати кожного співробітника до розвитку 

та якісної роботи.  

На сьогоднішній день однією із найбільш розповсю-

джених форм мотивації у всьому світі виступає матеріа-

льна мотивація. До вітчизняних форм і систем матеріа-

льної мотивації персоналу належать відрядна і погодинна 

оплата праці. Однак, на думку авторів, треба детальніше 

придивитися до закордонного досвіду, адже, зарубіжні 

підприємства використовують принципово інші форми й 

системи оплати праці, які можна ефективно застосувати 

на підприємствах нашої країни для ліпшого спонукання 

У статті розглянуто інноваційні методи мотивації працівників та оплати праці. Стаття включає 

сучасні методи мотивації працівників, що використовуються в зарубіжних компаніях. Описані неформальні 

інноваційні методи підвищення продуктивності праці в колективі. Розглянуто поняття грейдування, як один 

із методів інноваційного підходу до оплати праці. 

Ключові слова: мотивація працівників, персонал, оплата праці, інноваційні методи, системи оплати 

праці. 
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працівників. Найбільш розповсюджені закордонні форми та 

системи оплати праці з описом наведено в таблиці 1 [3]. 

Таблиця 1 

Зарубіжні форми й системи оплати праці 

Назва Характеристика 

Диференціальні 

системи 

Застосовують підвищенні тарифні 

ставки (розцінки) для нарахування 

заробітної плати тим працівникам, 
поставлені високі норми яких виконані 

та перевиконані. Що стосується 
невиконання, оплата здійснюється по 

зниженим тарифних ставках. Система 

подібна відрядно-прогресивній. 

Емпіричні  
системи 

Коригується тарифна ставка при 
підвищенні рівня виконання норм. 

Комбіновані  

системи 

Ці системи являють собою поєднання 

диференційних і відрядно-регресивних 

систем. При досягненні певного вста-
новленого рівня виробітку тарифна 

ставка працівника підвищується. 

Однофакторні 

системи 

Від фактору виробітку залежить зміна 

рівня заробітної плати. Ці системи 
мають місце на підприємствах, що 

мають низький рівень механізації та 

високий рівень питомої ваги ручної 
праці. 

Багатофакторні 

системи 

Ці системи застосовуються на під-

приємствах з високим рівнем механі-

зації та являють собою різновид пого-
динної і відрядної форми оплати праці. 

Відрядно-

прогресивні  
системи 

Починаючи з рівня виробітку 100% і 

вище (норма) час роботи оплачується 

за підвищеною тарифною ставкою. Ці 
системи застосовуються і на вітчиз-

няних підприємствах. 
 

Кожна із перерахованих систем оплати праці має за 

мету підвищення мотивації працівників. Розрахунок 

граничної межі стає необхідним при використанні цих 

систем, що співвідносить зростання продуктивності 

праці та підвищення заробітної плати. Крім того існують 

наступні системи оплати праці, що пов‟язані з іменами 

їх авторів: Тейлора, Мерика, Гантта, Хелсі, Бедо, Роу-

рена, Варта, Сканлона, Раккера. 

Загальною особливість сучасних систем оплати праці 

полягає в заохоченні працівників та запровадженні інно-

вацій. Серед більшості західноєвропейських компаній 

популярним є формування преміального фонду. Премію 

нараховують за створення, освоєння та випуск нової 

продукції. Проте розмір цих премій визначають в залеж-

ності від частки приросту обсягів нової продукції та її 

питомої ваги в загальному обсязі виробництва.  

Не так давно в практику роботи сучасних корпорати-

вних компаній було введено таке поняття як грейд, яке 

походить від англійського терміну, який у дослівному 

перекладі означає ступінь, ранг, клас. Основна ідея грей-

дів полягає у введенні фіксованого окладу працівника та 

своєрідного табелю рангів. Тобто в залежності від зна-

чимості (цінності) посади визначається базова частина 

від зарплати. Кожен співробітник має свій соціальний 

пакет, який визначається віднесенням його посади до 

відповідного грейду. Також від грейду залежить розмір 

преміальних виплат. 

За допомогою системи грейдів, що формують оклади, 

регламентується система матеріальної винагороди зага-

лом., а кожен працівник розуміє свій статус в компанії та 

отримує чітку мотивацію до зростання та, відповідно, 

збільшення власного грейду. Поняття грейд включає не 

лише оплату праці, а й можливі та необхідні пільги пра-

цівнику, оцінку можливостей та необхідності навчання, 

підвищення кар‟єрними сходами тощо. При встанов-

ленні розміру зарплати враховується той її рівень, який 

було сформовано на ринку праці [4, с.178]. 

За системою грейдів в одну групу можуть бути 

включені посади однакового рівня значимості з різних 

структурних підрозділів, тобто відбувається сполучення 

всіх посад та робочих місць підприємства. В основі ме-

тоду грейдування лежить факторно-баловий метод роз-

рахунку. За цим методом оцінка проводиться за факто-

рами, що виражаються в балах з врахуванням їх питомої 

ваги та рівня. Встановлені при оцінюванні бали визна-

чають цінність кожної посади. Кожне підприємство в 

залежності від своєї специфіки може обирати свої чин-

ники, за якими буде проведено оцінювання всіх посад та 

робочих місць на підприємстві. Базою для визначення 

набору чинників має слугувати стратегія та цінності під-

приємства, повинні бути погодженні з усіма зацікавле-

ними сторонами.  

Проте окрім матеріальної мотивації працівників на 

підприємстві є ще ряд факторів, які впливають на про-

дуктивність роботи усього колективу. Для деяких пра-

цівників важливим є самовираження, причетність до 

колективу, що полягає в дружній атмосфері та наявності 

корпоративних заходів, для когось важливим є залуче-

ність до справ компанії або наявність соціального па-

кету, що дає гарантію захищеності, а для когось можли-

вість самостійно визначати графік роботи, мобільність, 

можливість усамітнення тощо.  

Враховуючи усі ці проблеми, а також сучасні можли-

вості віддаленої роботи, науковці виділяють такі чотири 

способи інноваційної нефінансової мотивації персоналу: 

1) можливість працювати дистанційно та гнучкий 
графік роботи. Баланс між роботою та життям став дуже 

важливою частиною повсякденного життя людей. Люди 

починають відчувати, що проводять на роботі занадто 

багато часу. Це призводить до відволікання від завдань, 

якість виконання яких також починає страждати. В наш 

час високого розвитку технологій, даний метод стає про-

стішим та актуальнішим, так як багатьом для виконання 

своєї роботи потрібен лише комп‟ютер та вихід до ме-

режі Інтернет.  

2) можливість утримувати або приводити із собою 
домашніх тварин в офіс. Експеримент було проведено в 

Центральному університеті Мічигану, під час якого було 

встановлено, що присутність собак на робочому місці 

підвищує рівень довіри в колективі. Домашні тварини 

здатні швидко зняти стрес та напругу в колективі.  

3) наявність ігрової кімнати або спортивної зали в 
офісі – гарний спосіб для відпочинку та перезарядки 

працівників. Наприклад, наявність таких ігор як пінг-

понг або відеоігри покращує взаємовідносини в колек-

тиві та продуктивність. Взаємовідносини покращуються 

за рахунок залученості працівників до спільної розваги, 

підвищується рівень довіри в колективі. При оснащенні 
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ігрової кімнати слід звернути увагу на придбання ігор, в 

яких можуть бути задіяні дві чи більше особи, що буде 

заохочувати персонах до спілкування між собою. Мож-

ливість зняти нервову напругу дуже важлива для пра-

цівників. 

4) влаштування святкувань в офісі або виїзних свя-

ткових заходів. Працівникам важливо чути і відчувати, 

що їх цінують. Це спонукає до кращої та більш продук-

тивнішої роботи. Стимулювати колектив до праці здатне 

навіть маленьке заохочення у вигляді святкування закін-

чення важкого тижня [5]. 

Загалом можемо зазначити, що успішні міжнародні 

компанії своїм прикладом мотивації працівників можуть 

направити вітчизняні системи мотивації в правильне 

русло. На власному досвіді вони показують ефектив-

ність різних шляхів стимулювання персоналу. Розгля-

немо деякі ідеї, що можуть стати у нагоді українському 

бізнесу: 

– McDonalds влаштовує власні конкурси талантів се-

ред своїх співробітників щороку. Призом є набори пре-

дметів для конкретної людини, щоб мотивувати розви-

ток захоплення переможця. 

– General Motors, Polaroid, Bell Telephone Lab., Radio 

Corporation of America мають власне друкарське ви-

дання, в якому публікують найкращих працівників. 

– Такі фірми, як MARSInc., IBM, McDonalds, Лін-

кольн, Таппарварс створили інноваційний метод боро-

тьби із запізненнями. Суть методу полягала в тому, що 

працівники отримували грошову винагороду, якщо при-

ходили на роботу вчасно протягом визначеного періо-

ду [6, с.265]. 

Також у практиці використання є абсолютно нестан-

дартні способи мотивації. Наприклад, використання не-

звичайних назв посад співробітників – Стів Джобс змі-

нив назву посади «консультант» на «геній», що знизило 

плинність кадрів. Наступним незвичним методом моти-

вації працівників є «творча відпустка». В німецькому 

видавництві «Random House» таку відпустку надають 

тим, хто працює в компанії більше 10 років, а в амери-

канському видавництві «Newsweek» тим, хто працює 

більше 15 років. Суть полягає в тому, що працівники 

мають право піти відпочивати на пів року, при цьому 

вони будуть отримувати 50% від своєї заробітної пла-

ти [7]. 

Зацікавленість працівників в ефективному виконанні 

свої обов‟язків – головна мета мотивації. Щоб заціка-

вити працівників, необхідно забезпечити їх умовами, що 

водночас будуть задовольняти їх потреби та відповіда-

тимуть вимогам керівника організації. Потрібно розро-

бити власну методику мотивації в середині компанії, яка 

буде адаптована конкретно під специфіку компанії та 

кожного працівника індивідуально. Сприятливі умови 

праці на моральному рівні є головною метою інновацій-

ний методів мотивації персоналу. В наш час для праців-

ників важливим є відчуття комфорту, підтримки та по-

ваги з боку компанії до своїх підлеглих. Інноваційність 

всіх методів полягає в піклуванні про атмосферу в офісі. 

Висновки. Застосування інноваційних методів моти-

вації персоналу є дуже важливим, так як вони є інвести-

ціями в майбутнє компанії. Нововведення повинні здій-

снюватися на основі специфіки галузі, в якій працює 

підприємство, шляхом проведення досліджень нових 

систем мотивації та їх порівнянням із системами, що вже 

існують та використовуються. Необхідно виявити недо-

ліки в старій системі, провести її аналіз. На основі цього 

із врахуванням вимог останніх тенденцій і специфіки 

розвитку підприємства запровадити власну систему мо-

тивації працівників.  

За допомогою інноваційного підходу до оплати праці 

підвищиться стимул та мотивація для працівників у вдо-

сконаленні своїх професійних навичок та здібностей. 

Працівники будуть успішно досягати поставлених кін-

цевих результатів, що призведе до покращення фінансо-

вих результатів діяльності компанії.  
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