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promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
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Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Borders” was signed. The cooperation of canadian
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board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world.
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According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ВЛИЯНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВОМ И ГОСУДАРСТВОМ
Одной из тем, анализируемых в философии права, является право и государство. Право и государство
представляют собой одну из широко исследуемых тем не только в правовой науке, но и в философии. В
отличие от правоведов, философы показывали право и государство не только как средство, направляющее
общественно-политические вопросы в нужное русло, но и как силу, которая придает человеку цену, постоянно
держит его в центре внимания, охраняет общественную стабильность и внедряет это среди людей.
В настоящей статье понятие права и государства проанализированы как с филосовской, так и с
правовой точки зрения, ссылаясь на труды философов и правоведов, общественно-политические аспекты
связи между ними исследованы на основе достоверных источников.
Ключевые слова: философы, юридические философы, право, государство, власть, общественность.
Постановка проблемы. Философы и правоведы,
говоря о связи между правом и государством в философии права, также указали похожие и различные черты,
которые имеют место быть. При анализе понятий права
и государства, по мнению философов в первую очередь
необходимо сконцентрироваться на важных вопросах,
связанных с государством. Связанные с государством
важные вопросы должны быть проанализированы не
только на практических, но и на теоретических основаниях. Вообще, анализируя вопросы между правом и государством, философы и правоведы, которые анализируют право с философского аспекта (legal philosophers),
указали, что эти два понятия нуждаются друг в друге,
как в теории, так и на практике. Несмотря на анализ
понятий права и государства, как в юридической науке,
так и в теории государства и права, их общественнополитическое влияние привлекает к себе еще большее
внимание. Причиной служит то, что право и государство
являются взаимодополняющей общественной и политической силой в управлении правительством. Связь права
и государства – важное условие в управлении правительством. В результате этой связи государство полностью охраняет, регулирует систему управления и дарит
общественности новую силу. Наравне со связью права и
государства, в некоторых случаях мы также становимся
свидетелями наличия их различных сторон. Но во всех
случаях целью права и государства является защита и
развитие общественно-политической среды.
Цель статьи. Право и государство связано не только
с общим правом и теорией государства, эти два понятия
имеют связь также и с умственными, (reasonable) теоретическими, и с практическими вопросами. Право и
государство, которые с очень древних времен являлись
целью исследования, заставили задуматься также и
философов и правоведов наших времен и старались уяснить совместимые и различные вопросы между ними.
Периодическое исследование и коренное изучение
государства и права, которые являются ведущей силой

общественности, исходят именно из общественного развития и необходимости.
Изложение основного материала.
Связь между правом и государством. Прежде всего,
необходимо отметить то, что государство – понятие,
связанное с правом; то есть государство опирается на
право, и правовые нормы определяют все обязанности и
организации государства. При исследовании конституций
других стран становится известно, что законодательство
служит ключевым условием в формировании власти и ее
структуры. Однако это не значит, что функции государства ограничены без права. Дель Векко, говоря о связи
государства с правом, пишет: как государство связано с
правом, так и право связано с государством. Право самостоятельно связано с государством, и государство считается источником образования правовых норм. Так как,
если решения, принимаемые во всех вопросах, будут
закреплены печатью государства, они считаются получившими правовой статус, в противном случае, не подтвержденные государством законы не могут исполняться, а
если даже исполняются, то не обладают правовым статусом. Право в своей связи с властью дарит государству
важную особенность, и все люди посредством урегулированных норм объединяются под властью единого государства (1.стр.149). Иногда считают, что право – это некий
приказ. Но здесь может возникнуть вопрос, кто готовит
категории этого приказа? Помимо этого, известно, что
право существует как обязательный приказ; «должно быть»,
«следует быть» или «не должно быть», «не следует быть»;
и вновь появляется вопрос, кто создает этот обязательный
приказ? Здесь выясняется, что государство создает категории и обязательность приказа. Так как государство является источником правовых структур, именно правовые нормы используются государством, и наличие права также
связано с властью. Существует взаимосвязь между государством и правом, и это еще раз доказывает, что не только
право, но и государство тоже не может существовать без
права, и если даже сможет, то будет неполным.
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Интересны мысли Дель Векко о полномочиях государства. Согласно его мнению, можно двояко трактовать
присущие государству полномочия (право): во-первых, с
международной точки зрения; то есть, чтобы государство не подчинялось другому государству и не надеялось на его мощь; а во-вторых, полномочия, предоставленные государству внутри страны. Здесь все
требования государства выполняются, распространяясь
на людей, живущих в данной стране, и на общественные
институции. Общество создается людьми, из-за нахождения человеческой массы внутри страны, необходимо
подчинение законам государства. Наиболее простой
путь подчинения государству нашел свое отображение в
общем праве, то есть в общей части права разъясняются
пути подчинения государству (1.стр.149). Связь между
правом и государством проявляется также и древнегреческой философии, и в трудах других философов. В
своем труде под названием «Политика» Аристотель
называет право властью, назначенной и запрещенной, и
принудительно исполняемой государством (2.стр.28852886). Кроме того, римские юристы тоже считали право
указанием и правилом. По их мнению, требования права
следует выполнять под политическим контролем (властью). Может, римляне в своих мыслях опирались на
мнение греков. Так как, согласно анализу Эдвина Паттерсона, влияние греческой философии было настолько
сильным, что римляне стали обращать большое внимание на духовные аспекты права. Согласно греческому
мышлению, нельзя довольствоваться только политической силой, необходимо предусмотреть и моральные
понятия (3.стр.82). Союз права с духовными вопросами
выступает и в мыслях Гоббеса. Хотя Гоббес не юрист,
но дает праву специфическое определение: «право – это
термин, с помощью которого даются указания другим
для соблюдения права» (4.стр.384). Кроме того, английский правовед Cermy Бentam также считает право волей
власти (3.стр.83). Безусловно, здесь правящие силы опираются на общественность, поэтому власть, создавая
законы, реализует применение законов в обществе.
Если рассмотреть мысли Джона Августина, заметим,
что вышеуказанные вопросы составляют их основу.
Считая право указанием власти, он выдвинул на передний план вопросы права и собственности, заложив тем
самым основу теории аналитического права юриспруденции. Здесь основной целью Августина было отделение права от обычных правил и стремление показать
ценность этих правил. Несмотря на то, что подобного
рода вопросы носят название «правовые нормы» в его
рассуждениях, правовые порядки следует полностью
отделить от других вопросов; то есть, по его мнению,
между Наукой о законодательстве и Философией права
есть существенная разница. Августин утверждает, что
право – это реальное понятие, и отождествлять его с
другими вопросами было бы неверно. Анализируя связи
между правом и государством, он счел необходимым
направить внимание на правовые нормы. Первым из
этих правил является команда (command), вторым – политическая сила и третьим – команда, отдаваемая властью. Вообще, говоря о приказе, речь идет о правильной
общественной деятельности, присущей каждому индивиду, и об анализе прочих вопросов, связанных с ними.
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Приказ является решением, вынесенным властью для
подчинения людей; то есть такой властью, которая располагает способностью и силой подчинять себе общество. Сила права проявляется в любой команде
(command), издаваемом властью, то есть в любом приказе должны иметь место требуемые правом положения.
Нельзя принимать правовые положения наравне со
свойствами, присущими лицу, они всегда должны быть
стойкими и действующими. Что касается политической
силы, то любой приказ должен издаваться высшей политической силой. Здесь под высшей политической силой
имеется в виду власть и руководящее этой властью лицо,
которое обладает самыми высшими полномочиями.
Основная цель появления правовых норм заключается в
том, чтобы политическая сила руководила обществом
посредством этих норм и была создана связь между
ними и властью. Другим вопросом является приказ,
изданный правящим лицом, и этот приказ основывается
на гарантии силы. Ни одно правящее лицо не может
создать правовые нормы без политической силы. В случае неисполнения изданных судьей приказов, будет
применяться насилие. Основы права требуют сочетания
исполнения с гарантией (5.стр.192-193). По мнению
Августина, нет нужды в зависимости людей от законов:
если закон принуждает человека к подчинению ему, то
его можно называть правом. Конечно же, данные указания касаются позитивного права. Так как любое правило, предусмотренное в позитивном праве, применяется к другой высшей политической власти. Но,
основываясь на всех этих мыслях, нельзя сказать, что в
теории Августина народ – раб власти, которым повелевают. Наоборот, требуемое государством подчинение
основано на правилах и нормах. Все требования существуют для развития общества, и государство защищает
и оберегает свою власть именно на основании закона.
Повествуя о связи права с государством, Августин не
упускает из виду еще один важный момент. По его мнению, наличие законов не связано с преимуществом
права в общественной жизни, возможно, это результат
верных указаний, проводимых политической властью, в
результате которых появляются законы (5.стр.191-192).
Говоря о связи права с государством, стоит еще раз
обратиться к мыслям Канта. По мнению Канта, связь
между правом и государством означает связь между государством и людьми. Указывая на общее право, он заявляет, что связь между государством и людьми проявляется в общественных обязанностях, и эти обязанности
неправильно называть историческим событием. Анализируя общественные обязанности, он особо отмечает
верховенство законодательства над государством и
людьми. По его теории, законодательство является
наиболее привилегированным исполнительным органом
между государством и людьми. Власть зависима от людских масс, законы исполняются лишь людьми, и данный
исполнительный орган – наиболее предпочтительная
связь между государством и народом, государством и
правом (6.стр.65,66,67).
Критический подход к связи между правом и государством. Анализируя вопросы отношений между правом и государством, необходимо учесть, что некоторые
философы (legal philosophers) и правоведы высказали
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свои критические мнения по данной теме и выразили
свои замечания в основном в двух направлениях. Первая
группа приняла за основу исторические факты, а вторая
группа старалась привести аргументы и доводы с использованием реального права. Первая группа утверждает, что право существовало до появления государства, в первобытном обществе и даже до него. С исторической точки зрения известно, что государство было
образовано посредством права и после его появления.
Отсюда возникает вопрос: как может быть, что организация, образованная посредством права, превратилась в
источник права и правил? Дель Векко уделил особое
внимание данному вопросу и писал об этом: было бы
лучше, если те люди, которые утверждают о связи права
с государством, прежде чем писать о философии права,
обратились к историческим источникам. Он настойчиво
заявляет, что человек и права современны друг другу, и
человек является общественной сущностью; известно,
что для управления обществом требуется право. Тогда
как государство появилось в течение долгих лет и в
результате различных исторических событий. Помимо
этого, и в нынешнее время церковное право и международное право появляются и разви-ваются вне государства. Необходимо учесть то, что при образовании общественных групп невольно возникает потребность в правовых вопросах и происходит создание правил и норм для
управления человеческими массами; связывать права и
нормы с государством и забывать об источнике права –
это ничто иное, как неуместная попытка доказать
нелогичные мысли. Поэтому нужно установить различие
между государственным правом и негосударственным
правом (4.стр.422).
Анализируя мысли Дель Векко, можно подвести
итог, что сущность права следует искать не в настоящей
эпохе, а в эпоху первобытного строя и даже раньше; то
есть, возникнув в то время, право впоследствии начинает признаваться в различные периоды в других формах в соответствии с требованиями той эпохи. Известно,
что Дель Векко имеет в виду естественное право; однако
в современную эпоху больше внимания следует обратить на позитивное право, чем на естественное право.
Поэтому следует давать определение праву в соответствии с каждой эпохой. Если в то время право было
божественными указаниями, в настоящее время оно
отражает волю государства, выполняет его требования и
все свои функции связывает с политическими силами
государства. В настоящее время право определяется на
основании государственной власти: «Право – это совокупность признанных в обществе и регулируемых государством нормативов, отражающих равенство и справедливость» (7.стр.32). Конечно, это не может быть
полным определением права и является всего лишь
определением правоведа. Определения, которые философы и правовые философы давали праву, совершенно
разные, что нашло свое отражением в теме. Теория другого представителя философской школы – Гегеля – связана в основном с государством, правом, моралью и
отношениями между ними. По мнению Гегеля, основой
права является воля господствующего государства, и
государство, в свою очередь, являет собой причину возникновения юридических норм (8.стр.37).

Гегель в своей книге «Философия права», глубоко
анализируя понятие государства, пишет: общие законы
образуются от организаций, связанных с государством, и
личность должна построить образ жизни как член общества, подчинивший себя закону и общественным требованиям в вопросах, связанных с совестью. Государство
является последней целью востребованных нужд каждой
личности, и все происходящее в государстве основывается на некоей особой реальности (9.стр.155-156).
Другим вопросом темы, который нуждается в анализе, является вопрос о полномочиях главы государства.
Глава государства представляет государство согласно
статье, предусмотренной в конституции, и оберегает его
наследие. Но в случае ухода из власти спустя некоторое
время, теряет и полномочия, которыми обладал. Поэтому возражения Дель Векко не могут применяться к
естественному праву, с Дель Векко можно согласиться
только в том случае, если государство ссылается на
естественное право, но здесь речь идет о позитивном
праве, источником которого является государство и его
власть. Аргумент другой группы, возражающей против
связи между правом и государством, состоит в том,
чтобы право определялось с точки зрения общественных
обязательств, то есть, как принятые законы оправдывают
себя в обществе и в чем заключаются их обязанности?
Согласно мнению сторонников данной идеи, право
должно опираться на государство и самостоятельно ссылаться на существующие правила (10.стр.73). Разумеется, ключевой задачей этой группы является определение отношений между правом и государством. По их
мнению, если право опирается на государство, то это
означает ограничение деятельности и снижения уровня
права. Основная цель сторонников данной идеи заключается в выдвижении права перед политическими
силами. Но они упускают из виду то, что нахождение в
центре политических сил невозможно реализовать
только разъединением этих двух понятий (право и государство), так как не только государство нуждается в
праве, право также испытывает необходимость в государстве. Управление не ограничивается всего лишь
законами, важнее разработки законов является их урегулирование, и источником этого может быть только
государство.
Государство и власть. В каждой стране последнее
слово остается за государством, и вынесенное им
решение считается преобладающим над другими
решениями. Никакое решение не может ограничить
волю государства, и присущее государству данное
полномочие именуется властью. Если государство не
может управлять властью и не может справиться с
принадлежащей ему ответственностью, его нельзя
называть государством. Но здесь перед нами встает
вопрос: достаточно ли наличия только силы и
могущества для образования государственной власти?
Может быть, мораль, религия и национальная принадлежность – такие же важные факторы в создании власти,
как мощь и сила? Для прояснения этих вопросов необходимо обратить внимание на теорию определенных
групп. Например, обладатели реалистического образа
мышления считают принадлежность власти людям
опасным для государства. Вывод, к которому они при-
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шли, заключается в том, что если власть будет подчиняться национальной воле, в этом случае государство
будет подвергаться критике перед обманчивыми требованиями людей. Вследствие этого руководители будут с
легкостью внедрять свои требования в обществе под
национальными требованиями. По их мнению, более
целесообразно подчинение власти не людям, а именно
государству. Но сторонники позитивной теории выступают за управление государством на основе могущества,
не ссылаясь на какую-либо силу. А другая группа (либералы) отмечают принадлежность власти именно людям.
Заключение, к которому они пришли, состоит в том, что
государство как специальный представитель пользуется
властью. Государственная власть считается законной,
когда отображает волю людей. Если государство создается по желанию и воле общества, тогда данное государство будет более полезным и структуре, и для общества.
Но другая группа (религиозные государства) претендуют на принадлежность власти именно Господу, и, по
их мнению, власть принадлежит Творцу, но исполнение
этой власти поручено только людям. 56-ая статья Конституции исламских государств является доказательством этому (4.стр.436).
Различные мнения указанных групп о власти демонстрируют связь исторических событий друг с другом.
Если обратиться к хронике истории, заметим, что после
Великой Французской Революции (1789–1799) власть
осталась вне внимания. Самоволие, в том числе гнет,
насилие и деспотизм, происходящие в истории, научили
современного человека опасности стремления и жажды
власти. Именно поэтому, власть не может быть абсолютной, и это должно изменяться во времени, чтобы не
было сопротивления ей. То есть, если власть будет присутствовать в абсолютной и одинаковой форме, естественно, к ней будут проявляться различные виды агрессии, поэтому, в соответствии со временем и условиями,
власть должна обновляться в соответствии со специфическими принципами каждой эпохи. Помимо этого,
здесь в мыслях обеих групп указывается принадлежность власти человеку и возложение ее именно на человека после Творца. Государство выполняет требования
власти, ссылаясь на общество. Преимущество религиозной власти в том, что из-за делегирования человеку власти, присущей Творцу, человек не может допустить
какую-либо незаконность в его отношении. Так как в
отличие от другой власти, здесь присутствуют божественные приказы, и человек никак не может изменять
или ограничивать эти приказы, то нет другого выхода,
кроме как покориться им. Но необходимо учесть реальную ситуацию. И здесь перед нами встает один очень
важный вопрос: приемлема ли такая власть (религиозная
власть) для переходного периода? Религиозные государства прививают обществу только божественные веления,
но мы должны учесть, что невозможно управлять государством только лишь религиозными догмами. Так как
власть других государств полностью противоположна
этим положениям, можно ли построить связи согласно
структуре религиозной власти данных государств?
Конечно, допустимо наличие религиозных ритуалов в
государственной структуре, и их следует использовать в
форме в соответствии со временем, поскольку данные
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ритуалы основываются на нравственности; но невозможно управлять какой-либо властью божественными
указаниями. Потому что это отрицается временем, и
власть старается подогнать свою волю под существующее время, а не под мысли, высказанные столетия назад.
Естественно, с течением времени изменения и дополнения вносятся не только в законы, но и в другие вопросы.
Для развития любой власти необходимо обратить внимание на структуру религиозной власти и использовать
ее; но недопустимо управление властью, придерживаясь
только велений религии. Потому что эти ритуалы и
веления направляют человека на правильный путь и
призывают его быть верным власти, ниспосланной ему
Богом. Но противоположная сторона старается во что бы
ни стало применить желаемое над сообществом. Вот
поэтому управление властью только религиозными ритуалами, основываясь на религиозных догмах, приводит
к деградации государства. Это схоже с борьбой вооруженного человека (имеется в виду нерелигиозное государство) с невооруженным человеком (имеется в виду
религиозное государство). Перед обманчивой политикой
должны стоять глубокий ум, сила и могущество, отвечающие времени, а не целомудренная и божественная
мысль. Мировая политика следит за божественными
ценностями и использует их по мере надобности, но не
внедряет в политические вопросы, поскольку это не соответствует требованиям времени, и их соблюдение
приводит к упадку власти. Точнее сказать, это своего
рода реальность, что при управлении властью необходимо придерживаться политики, которую требует
эпоха и время, а не религиозных велений и чистых
намерений.
Другим важным вопросом в теме государства и власти является то, что государственная власть не должна
быть личной; то есть государственная власть не должна
служить личным интересам, и лицо, наделенное властью, не должно злоупотреблять предоставленными ему
полномочиями; власть отвечает только требованиям
общества. Мысль, написанная французским юристом
Леоном Дюги, полностью подтверждает сказанное нами:
«наличие власти опасно; обязанность государства заключается в том, чтобы выполнять общественные обязанности без претензии к власти и, говоря о полномочиях государства, следует иметь в виду именно это»
(11.стр.129). Если обратить внимание, заметим, что Леон
Дюги желает видеть государство как структуру на
службе общества, и его основная цель здесь заключается
в том, чтобы государство, которое служит обществу,
преобладало над государством с амбициями власти,
поскольку эта идея более полезна для людей. Потому
что государство, которое служит обществу, считает себя
сторонником людей, во всех вопросах руководствуется
правовыми принципами и противостоит всем видам
насилия, предпринимаемым по отношению к людям.
Выводы. Анализируя связь между правом и
государством, в том числе ее обществено-политическое
влияние, философов и правоведов (legal philosophers),
исследующих право с философского аспекта, можно
прийти к такому выводу, что и философы, и правоведы,
наряду со схожими качествами этих двух понятий,
указывали и их различные стороны.
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Как отмечалось выше, наличие права в образовании
государства является важным условием и что касается
существенности права – право и его приказы существуют
всегда, независимо от времени и условий. Кроме этого,
право и государство представляют собой взаимодополняющую общественно-политическую силу в упралении
правительством. Государство во всех своих указаниях
опирается на право, все обязанности государства устанавливают правовые нормы. Но вместе с тем, функции
государства без права нельзя считать ограниченными.
Потому что, право также связано с государством, как в
случае связи государства с правом, и непосредственно
связано с политической властью. А самое важное, государство считается источником возникновения правовых
норм, и принимаемые решения признаются законными,
если утверждаются государством. Что касается наличия
законов в общественной жизни, то если обратить внимание на подход юриста, выяснится, что правоведы не связывают наличие законов с верховенством права в общественной жизни, скорее всего, принимают их как результат
правильных указаний, проводимых политическим правительством. По их мнению, именно в результате приказов, выдвигаемых властью, появляются законы. Но,
анализируя понятия «государство» и «право» согласно
теории философов, убеждаемся, что по их мнению нельзя
довольствоваться только лишь политической силой, следует обратить внимание и на моральные ценности. Потому,
что связь между правом и государством философы называли связью между государством и общественностью.
Связь между государством и людьми проявляется и в
общественно-политической жизни. Так как законода-

тельство является самым высшим исполнительным органом между государством и людьми; власть связана с
человеческой массой, законы исполняются только среди
людей и данный исполнительный орган – самая превосходящая связь между государством и народом, государством и правом.
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PHILOSOPHY OF LAW: THE SOCIAL AND POLITICAL INFLUENCE
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND STATE
One of the questions analyzed in the philosophy of law is law and the state. Law and the state are one of the most widely
studied questions not only in legal science, but also in philosophy. Philosophers, unlike lawyers, have shown law and the state
not only as a tool of directiong socio-political affairs properly, but also as a force that values the people, keeps them
constantly focused, protects social stability and applies them among the people.
In the presented article, the “law” and “state” concepts are analyzed both philosophically and legally with reference to
the works of philosophers and lawyers, the socio-political aspects of the relationship between them are reviewed based on
authentic sources.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКІЙ
НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ
У статті аналізується зміст та складові української національної ідентичності, сучасні їй
виклики та загрози. Підкреслено, що кожна нація – держава реалізує домінуючу ідентичність,
яка уособлює і презентує її історичну та соціокультурну окремішність як в очах своїх громадян,
так і на міжнародній арені. Слабкість національної ідентичності призводить до зростання
привабливості для представників етнічних груп, що компактно проживають у прикордонних
регіонах України, ідентифікувати себе з народами сусідніх держав, а для багатьох суміжних
держав – до спокуси розробки сценаріїв «захисту» «свої співвітчизників» на території України.
Очевидно, що Україна зараз переживає певну кризу національної ідентичності. Її проявами є
заперечення частиною населення символів нації, недовіра до органів влади та державних
інститутів, різновекторність геополітичних орієнтацій та суспільних цінностей, суперечливість
колективної пам‟яті, втрата віри в загальне майбутнє, наростання міграційних настроїв тощо.
Криза національної ідентичності виявляється і у втраті віри та поваги до тих людей, які
уособлюють дух нації – політиків, громадських діячів, героїв та ін.
Показано, що причинами кризи сучасної української національної є як розпад ідентичностей,
які існували за радянських часів, так і проблем формування нових ідентичностей часів
незалежності. Головною ж причиною цього явища є конкуренція на території України
панросійської та української ідентичностей. Причому проект створення панросійської
наднаціональної ідентичності в Україні реалізується надзвичайно активно. Враховуючи
потужний потенціал впливу (як політико-економічний, так і суто військовий), найбільшим
потенційним ризиком для національної ідентичності є можливість масштабної підтримки
сепаратистських проявів в Україні з боку Російської Федерації.
Ключові слова: особистісна та колективна ідентичності, виклики колективній ідентичності,
амбівалентність цінностей, конкуренція ідентичностей, українізація.
Постановка проблеми. Виокремлення та
аналіз чинників і загроз формуванню колективної української національної ідентичності,
механізми їх виникненні та попередження.
Мета роботи. Проаналізувати та розкрити внутрішні
та зовнішні загрози формуванню соціокультурної ідентичності української нації.
Виклад основного матеріалу. Формування загальноукраїнської національної ідентичності є головною
метою і змістом гуманітарної політики держави. Українська національна ідентичність є головною соціокультурною характеристою нації, цивілізаційним брендом країни, її соціокультурною нішею, визначальною засадою
зовнішньої та внутрішньої політики держави. Саме тому,
як зазначав З. Бауман, «...підвищення інтересу до обговорення ідентичності можуть сказати значно більше про
нинішній стан людського суспільства, ніж відомі концептуальні та аналітичні результати його осмислення» [1].
Як відомо, ідентичність буває особистою та колективною. Перша означає тожсамість статі, сімейного стану,
зайнятості, освіти, місця проживання, вірування тощо
однієї і тієї ж людини у різні проміжки часу. Очевидно,
що ці ролі можуть змінюватися, але ці зміни все одно
будуть стосуватися однієї і тої ж особи. Механізмом
формування особистої ідентичності людини є інтеріоризація всіх обставин її життєдіяльності в особистісні,

психологічні структури – підсвідомі або трансцендентні
стосовно конкретної ситуації, що набувають у цьому
випадку для особи всезагального значення.
Головним викликом українській ідентичності є сьогодні амбівалентність та плинність колективних цінностей та орієнтацій громадян України, які визначаються їх
інтерсуб’єктивним характером. Більшість із них існує і
відтворюється тільки тому, що частина людей переконана: інші люди сприймають та оцінюють те або інше
явище так само як і вони. Саме ця спільна віра в однакову оцінку тих чи інші явищ або процесів робить їх
реальними в соціальному просторі, тобто реальними за
своїми наслідками для конкретних індивідів. Для посилення відчуття ідентичності важливі і колективні події,
які показують людям, що їхня спільнота існує. Інтегративна сутність категорії «колективна ідентичність» фіксує притаманну людині потребу відчувати себе частиною більш широкої множини та сприймати таку
приналежність як цінність» [2], що дозволяє подолати
частковість конкретизованих та закріплених у різних
варіантах персональних ідентичностей, що приймаються
людиною.
Формування колективних цінностей залежить від досвіду життєдіяльності спільноти, впливу ЗМІ та маніпулятивних технологій. Найбільш широкого використання
ці технології набувають під час виборчих кампаній,
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переформовування політичної системи, інституційних
криз, війн, громадянського протистояння тощо. Характеризуючи цю обставину один із героїв бестселера американської письменниці Айн Ренд «Атлант розправив
плечі» зауважив, що немає жоднісінького джерела громадської думки. Громадська думка виникає сама по собі.
Як реакція колективного інституту, колективного розуму [3].
Прикладом плинності та амбівалентності колективних орієнтацій є зміна ставлення до результатів президентських та парламентських виборів 2019 року. Внаслідок краху ілюзій, сформованих деякими ЗМІ, про
можливість нової команди негайно досягнути видатних
економічних та соціальних досягнень ставлення до них
стало різко мінятися.
За результатами соціологічного дослідження Центру
Разумкова Президенту В. Зеленському у вересні
2019 року довіряли 79% українців, Кабміну – 57%, Верховній Раді 57% [4]. Проте дослідження проведене
Центром «Соціальний моніторинг» з 8 по 15 серпня
2020 року, показало, що Кабінету Міністрів не довіряють (узагалі не довіряють + швидше не довіряють)
76,5% опитаних, Верховній Раді не довіряють 79,3%
опитаних, Президентові України не довіряють 54,7%
опитаних, довіряють – 39,1% [5]. Очевидно, що така
амплітуда коливань настроїв та уподобань українських
громадян є сутнісним викликом стабільності та передбачуваності розвитку нації, її ідентичності та поведінки
громадян.
Ієрархія ідентичностей громадян України, згідно зі
тематичним соціологічним опитуванням Центру Разумкова за 2016 рік, типова для стабільних суспільств, проте
проблемна для несформованих націй та які ще, притому,
перебувають у стані війни як Україна. Так найбільш
важливою для громадян України залишалася їх позиція в
сім’ї. Друге-четверте місце посідали такі показники ідентичності людини як її нинішня чи попередня професія,
вікова група (а значить і стан здоров’я, і працездатність),
гендерна належність (що теж впливає на характер зайнятості). І лише п’яту позицію в ієрархії цінностей посідала ідентифікація себе як громадянина України. Шосту
та сьому позицію визначали такі ознаки як «національність» і «належність до України як країни, у якій я
живу». Останні восьме-десяте місця в ієрархії цінностей
посідають: релігійна належність чи ставлення до релігії;
політичні симпатії до певної партії, групи чи руху [6].
Причиною такої ієрархії ідентичності громадян України
є першочергова потреба задоволення потреб першого
рівня (піраміда А. Маслоу) та інтерсуб’єктивний характер колективної ідентичності, про що йшлося.
Характеризуючи цю обставину основоположник теорії нації Е. Ренан характеризував ідентичність як щоденний плебісцит, тобто співвіднесення ставлення окремої
людини до національних інституцій, явищ національного життя та окремих особистостей зі ставленням до
них інших людей. З цього випливає важливий методологічний наслідок розуміння нації та тенденцій її існування і розвитку: колективне національне «Ми» включає
в себе значиму емоційну складову та релятивістські
настрої. Як приклад можна навести різне ставлення і до
Помаранчевої революції та Революції гідності, а також

коливання рівня інституційної довіри: до органів влади,
офіційних осіб, установ, політичних партій і рухів, громадських об’єднань, соціальних програм, заходів тощо;
довіри, яка є як філософією життя, так і визначальним
критерієм консолідованості суспільства.
Так, середній бал довіри до Президента України за
п’ятибальною шкалою з 1994 року до 2018 року не піднімався вище 2,9 балів, до Верховної Ради – 2,3, Уряду –
2,6, місцевих органів влади – 2,5, прокуратури – 2,4, судів – 2,4 балів [7]. Разом з тим, як показує цей же моніторинг, 53,2% опитаних вважають, що не несуть ніякої
відповідальності за те, хто є Президентом України (за те,
хто є народним депутатом – 52,2% опитаних). Низький
рівень інституційної довіри цих років був свідченням
високого ступеня відчуження громадян України від
центральної влади внаслідок її корумпованості та заангажованості на власних корпоративних інтересах або і
злочинно недбалому ставленні до власних громадян.
Переконлива перемога В. Зеленського та партії «Слуга
народу» на виборах 2019 року – це запит до влади реалізувати базові вимоги «Революція гідності»: пріоритет
людської гідності, гуманізм держави, досягнення європейських стандартів життя.
Свого часу економіст П. Колер у своїй знаменитій
праці «Майбутнє капіталізму» сформулював ідею
зв’язку стабільності функціонування нації з горизонтальною громадянською довірою, яка відображує міжособистісні стосунки громадян та є визначальним чинником
стабільності та передбачуваності функціонування всіх
сфер життєдіяльності суспільства. Відтак формування
українського колективного «Ми» не можливе без подолання тотальної недовіри в суспільстві всіх до всіх. Як
свідчать результати соціологічного дослідження Інституту соціології НАН України 2018 року проблема розвитку української нації зараз в тому, що як вважає більшість громадян, чого сьогодні нам не вистачає, так справжньої дружби, як це бувало раніше – на все життя –
61,4% відповідей опитаних [8]. Більшість людей взагалі
ні у що не вірить – 72,2% опитаних та «нікому не довіряти – найбезпечніше» – 52,2% відповідей [9]. На думку
69,9% респондентів за теперішнього безпорядку та невизначеності важко зрозуміти у що вірити [10]. В цілому
довіряють переважно співвітчизникам – 40,4% опитаних, цілком довірять – 9,4% [11].
Певним виключенням із ситуації тотальної суспільної недовіри є ставлення громадян до «свого» кола:
сім’ї, друзів, родичів, знайомих, сусідів. На запитання:
«Який рівень Вашої довіри сім’ї та родичам?» отримано
такі відповіді: цілком довіряють сім’ї та родичам 63,0%
респондентів, переважно довіряють – 31,1%. Сусідам
переважно довіряють 44,1% опитаних, цілком довіряють
7,4% [12]. На наш погляд, головною причиною низького
рівня інституційної та міжособистісної довіри є відсутність у суспільстві культури та практик діалогу як умови
консенсусного співіснування, значний рівень конфліктогенності суспільства. Як «напружену» політичну ситуацію в країні у 2018 р. оцінювали 52,5% опитаних; як
«критичну, вибухонебезпечну» – 27,8% респондентів.
Разом з тим, готових особисто взяти участь у несанкціоновані мітингах і демонстраціях виявилося тільки 5,9%
опитаних, незаконних страйках – 2,6% [13].
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Очевидно, що складовою проблеми єдності нації,
держави та суспільства, забезпечення його злагоди та
стабільності є утвердження в країні соціального оптимізму. На сьогодні специфіка існування українського соціуму та його історичної пам’яті полягає в тому, що в них
домінує соціальний песимізм, пафос трагізму та віктимності. Його діапазон широкий: від історії військових
поразок далекого минулого до негараздів в економіці,
політиці сучасності [14]. Соціальний песимізм, тотальні
капітулянтські настрої – це прикметна риса ще поширеного в Україні малоросійства, яке є внутрішньо цінніснонормативною налаштованістю людини, такими її соціально-культурними настановами, які пов’язані з постійною
готовністю до втечі від власного «Я», до будь-якої його
трансформації залежно від міри тиску соціуму.
Однак найбільшим викликом для національного
будівництва в Україні є загострення в останні роки конкуренції на її теренах панросійської імперської та європейської української ідентичностей. «Руський мір» не
зник з теренів України, кількість його прихильників за
останні 6 років не зменшилася. Навіть в умовах неоголошеної війни з РФ, котру 70% опитаних українців усвідомлюють саме як війну, російська держава залишалася
«близькою» для 54% опитаних (у тому числі для 20% –
«дуже близькою»); російська культура – «близькою» або
«дуже близькою» для 66% респондентів [15]. Причому
проект створення панросійської ідентичності в Україні
має довгу історію, започатковану ще Переяславськими
угодами 1654 року, а не тільки сучасною російськоукраїнською війною. Небезпека конкуренції на теренах
України української та російської ідентичностей полягає
у тому, що остання, на відміну від проєвропейської
української, здатна замінити українську національну
ідентичність, бо механізми її конструювання формують
ілюзію «нерозрізнення» цих ідентичностей через спільний багатовіковий спосіб буття, спільні життєві практики у побуті, освіті, охороні здоров’я, кар’єрному зростанні та віруваннях тощо.
Феномен нерозрізнення ідентичностей вдало використовує кремлівська пропаганда у гібридній війні РФ
проти України. Враховуючи потужний потенціал впливу
(як політико-економічний, так і суто військовий), найбільшим потенційним ризиком для української національної ідентичності є масштабна підтримка сепаратистських рухів в Україні з боку Російської Федерації.
Очевидним наслідком конкуренції панросійської та
української ідентичностей є те, що 3,1% опитаних респондентів Інститутом соціології НАН України вважають
себе громадянами не існуючої держави – СРСР. Але
більш суттєве – що 29,8% опитаних ідентифікували себе
лише з місцем проживання – селом, містом або районом
(малою батьківщиною). А якщо ще згадати, що до громадян світу відносять себе 3,3% опитаних, а 1,9% до
громадян Європи, то в цілому майже 40% опитаних громадян шукають свою ідентичність поза національним
самовизначенням [16]. Ідентифікація себе як громадян
України меншою мірою притаманна жителям Східного
регіону (52%) та Донбасу (45%), хоча і в цих регіонах
вона є переважаючою. Сумарна частка тих, хто ідентифікує себе, насамперед, з регіоном чи поселенням, у цих
двох регіонах є вищою (на Донбасі – 39%, на Сході –
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38%), ніж в інших регіонах (30–31%) [17].
Тобто за часів існування України у складі СРСР та за
відсутності цілеспрямованої проукраїнської етнополітики часів незалежності, в країні збереглися цілі регіональні анклави громадян, далеких від української ідентичності із власними складниками: російською мовою та
культурою, символікою, героями та антигероями, ціннісними орієнтаціями, звичаями, традиціями тощо. Згідно
із соціологічним опитуванням мешканців Донбасу як на
окупованій, так і на звільненій території, найбільш позитивними подіями респонденти назвали перемогу СРСР у
війні 1941–1945 р., перемогу над Наполеоном у 1812 р.,
хрещення Русі в 988 р., утворення УРСР у 1917 р., проголошення Російської імперії у 1721 р., а найбільш негативними – Помаранчеву революцію 2004 р., розпад
СРСР, створення Української повстанської армії в
1942 р., заснування ОУН у 1929 р., Майдан 2013–
2014 рр. Найпозитивнішими діячами «української» історії серед мешканців Донбасу є цар Петро I, що проголосив Російську імперію, та князі Володимир і Ярослав (за
російською версією – як засновники російської держави). А головними «антигероями» української історії
там виступають С. Бандера, В. Ющенко та П. Порошенко (останні як діячі Помаранчевої революції та
Революції Гідності) [18]..
Різновекторність регіональних уподобань жителів
Сходу та Заходу України має своїм наслідком також
декларування федералізму як найбільш демократичного –
а тому й абсолютного принципу державного будівництва. Слід визнати, що Україна зробила хибний крок у
цьому питанні, створивши Кримську територіальну
автономію. Федеративний принцип побудови держави є
принципом територіального самовизначення лише за
умови, коли територія одержує автономію згідно з господарськими або культурно-духовними відмінностями.
Нічого цього в Криму не було, немає цього зараз і на
Донбасі. Окрім того, федералізм має сенс ще й тільки
тоді, коли він побудований на впровадженні демократичних засад місцевого самоврядування та не створює
умов для зміцнення сил, які руйнують цілісність
держави.
Очевидно, мовна, смислова та ціннісна українізація
суспільства є цивілізаційною перспективою України.
Питання не в тому, треба йти шляхом українізації чи не
треба, а в тому, який саме має бути цей процес з огляду
на методи, терміни, рівень жорсткості, тощо. Усі спроби
утримувати в одній державі дві різні України – українську та російську (в культурно-ментальному сенсі) є
безперспективними і провальними [19].
Проте, винятково важливими є певні оптимальні
пропорції в обсязі та часі, а також граничні межі, за які
українізація не має йти (не повинна стати тотальною).
Зокрема, має йтися про певні гарантії для російськомовного населення (їх, до речі, повинно було б отримати й
україномовне, яке їх ніколи не мало). Брак таких гарантій і чітких перспектив для етнічних росіян жодним чином не сприяє подоланню їх страху втрати свою ідентичність. Проте, очевидно і те, що стурбовані своїм
теперішнім і майбутнім соціально-психологічним статусом, російськомовні громадяни вимагають забезпечення
своїх прав із запасом: кожний навіть найдрібніший факт
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реального чи показного розширення сфери вживання
української мови часто розцінюють як зазіхання на їхню
ідентичність або навіть як особисту образу та приниження.
З погляду україномовного громадянина така позиція
є несправедливою, ідеологічно обмеженою. Але треба
зважати на те, що російськомовні громадяни дивляться
на цю ситуацію своїми очима, відчувають скривдженими та несправедливо обмеженими насамперед себе.
Тому можна стверджувати, що проблема етнічних росіян, російськомовного населення України – це не проблема їх культурного самовизначення. Її в Україні не
існує, натомість існує проблема їх місця і ролі у
формування української політичної нації.
Ставлення більшості українців до панросійської ідентичності на теренах України можна визначити як «ідентичності відторгнення», сформульованої свого часу
Л. Кучмою – «Україна – не Росія». Ця несумісність існувала задовго до початку українсько-російської війни, яка
лише оголила її. Більш того, «ідентичність відторгнення»
сьогодні ще не вичерпала свого потенціалу. Вичерпання
цього потенціалу залежить, у першу чергу, від формування ефективного інструментарію протидії як відкритим
антиукраїнським медійним практикам «руського міра»,
так і об’єктивістській мімікрії багатьох російських ЗМІ
у висвітленні подій в Україні. Зараз на зміну відверто
антиукраїнським виданням минулих років, прийшли
більш «виважені» ЗМІ, в текстах яких українські військові вже не «карателі», добровольці – не «нацисти», а
український уряд вже не «київська хунта». Однак, потік
«виваженої» риторики містить низку потрібних Кремлю
меседжів: «Україні потрібен мир за будь-яку ціну»,
«необхідно домовлятися з Росією», «Майдан програв»,
«від євроінтеграції лише негатив», «усі проблеми почалися
з вигнання Януковича». Потрібно наголосити, що ця тактика набагато небезпечніша, ніж відверта антиукраїнська пропаганда. Приховані маніпуляції набагато ефективніші від прямих пропагандистських впливів.
На жаль, в українському суспільстві практично немає
потужної системи культурного розпізнавання «свій –
чужий», чимало українців не бачать демаркаційної лінії
між українським і російським, на що й робив ставку
Кремль у період намагань створити так звану «Новоросію». Ця особливість уможливлювала продукування
пропагандистсько-політичних проектів на кшталт «одного народу», «братського союзу», «єдиного простору»
тощо. На недопущення усвідомлення об’єктивного існування міжкультурної демаркаційної лінії між російським
та українським сьогодні, як і вчора, в Україні працює
потужний московський і промосковський «культурний
фронт».
Етап відторгнення російської ідентичності має завершитись із настанням періоду формування нової якості
ідентичності громадян України – консолідації суспільства навколо «проекту майбутнього», який можна визначити як «європейська Україна» або «український світ».
Основою такого проекту має стати реальне сприйняття
європейської системи цінностей та готовність України
інтегруватися до європейських структур шляхом здійснення відповідних реформ.
У формуванні єдиного смислового поля нації, української ідентичності вирішальну роль відіграє націона-

льна еліта. Національну еліту утворюють люди, які
сприймають національне самовизначення як свій життєвий інтерес, постійно перебувають у контакті з людьми
аналогічної мотивації та формують на цій основі механізми колективного обговорення, прийняття і реалізації
суспільно важливих рішень. Саме від компетенції економістів, фінансистів та інших фахівців, які здатні подолати парадоксальний статус «багатої країни бідних людей», звільнитися від фантастичного уміння «ніколи не
втрачати шанс втратити шанс» та працювати за європейськими стандартами та нормативами залежить зараз
доля України, її самодостатність та цивілізаційний вибір.
Між тим українська еліта неоднорідна, космополітична, кланова. І якщо для розвинених країн національні
інтереси є найпершим пріоритетом діяльності вищих
прошарків суспільства, то для української еліти саме
останні є ресурсом їх політичної та економічної ваги.
Тому національна консолідація України, формування
колективного «Ми» як і у більшості пострадянських
держав, гальмується недієздатністю політичної еліти,
неспроможної запропонувати дієві та успішні проекти
розвитку нації.
Формування спільної загальнонаціональної ідентичності неможливе без ідеології, яку сповідує, відстоює та
поширює держава. Ідеологія держави визначає як стратегію її розвитку, напрями діяльності органів влади, так і
окремішність суспільства, а в сьогоднішній ситуації, у
тому числі, засади протистояння російській агресивній
українофобській пропаганді. Зазначене не суперечить
нормі ч. 2 ст. 15 Конституції України, оскільки не передбачає нормативно-правового встановлення певної
«державної ідеології» та визнання її загальнообов’язковості.
Не можна не сказати і про глобалізаційні виклики
для української нації та її ідентичності. Курс інтеграції
України у світовий економічний та культурний процес
на основі глобальних практик, не завжди сприяє збереженню та розвитку української національної культури та
стабільності суспільства. Брак ефективних організаційно-правових, адміністративних механізмів, а також
належної державної фінансової, інформаційної підтримки національної культури призвів до поширення явищ
культурної уніфікації, поступової втрати зв’язку духовних підвалин суспільного життя, сучасної культури з
національно-культурними цінностями та традиціями. Це
ж стосується інституціональної та світоглядної протидії
поширення популістських практик як простого способу
вирішення складних проблем суспільного розвитку.
Тобто в посттоталітарних державах європейського
простору (в тому числі і в Україні) процеси глобалізації
породжують дві протилежні тенденції. З одного боку,
глобалізація уніфікує, інтернаціоналізує та вестернізує
всі сторони життєдіяльності суспільства. А з іншого, вносячи
у життя посттоталітарної держави елементи сучасної
демократії, стимулює процеси культурного й духовного
відродження та прагнення до формування колективного
«Ми», утвердження його самості та окремішності шляхом
консолідації навколо спільної історії, мови, культури,
цінностей та орієнтацій, життєвих стратегій.
В Україні це ще й консолідація зусиль усіх її громадян для відсічі російській агресії, захисту суверенітету
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та незалежності держави, її інтеграції до європейських
та євроатлантичних структур, досягнення гідного людини добробуту для всіх громадян. До російської агресії
2014 р., як вказують експерти, консолідація українського
суспільства, за оцінками його громадян, була на доволі
низькому рівні (1,5 бала) [20]. Гібридна війна, фактична
збройна агресія Росії проти України привели до радикальної консолідації її населення навколо цінностей українства, української ідентичності. За результатами опитування Міжнародного республіканського Інституту США,
яке проводилось на контрольованій українським урядом
території у січні-лютому 2020 року на запитання, чи відчуваєте гордість від того, що ви – українець, більшість
громадян відповіли ствердно. За результатами дослідження, найбільш пишаються своїм українським походженням жителі Львова (92%), Луцька (91%), Тернополя
(90%). Навіть у містах, що посіли останні сходинки рейтингу «гордий бути українцем», переважна більшість
населення визнала гордість називатись громадянином
своєї країни. У Сєвєродонецьку 71% респондентів сказали, що відчувають гордість від того, що вони є українцями, у Запоріжжі – 72%, а в Маріуполі – 68% опитаних
сказали, що вони відчувають «гордість» або «швидше
гордість» від того, що вони українці [21].
Висновок. Українська ідентичність, й досі є «незавершеним проектом». Особливості сучасного етапу формування національної ідентичності в Україні визначаються, з одного боку, потребою реалізації ідеї нації на
основі цінностей українства, з іншого – необхідністю
реалізації соціально-економічних інтересів громадян
безвідносно до їх станової, етнічної, релігійної та політичної визначеності, що несе в собі внутрішній потенціал конфліктності та деконсолідації суспільства. А держава має виробити цілеспрямовану державну політику
щодо подолання криз ідентичності, нейтралізації її загроз.
В основу такої політики може бути покладена Концепція формування національної ідентичності громадян
України з визначенням політичних, економічних та соціокультурних механізмів і пріоритетів консолідації національної спільноти. Геополітичним пріоритетом такої
консолідації може бути європейський та євроатлантичний вибір України, який підтримує, за соціологічними
опитуваннями, понад половина її громадян. Основою
європейського вибору країни має бути чітке дотримання
принципу верховенства права, Конституції України та
Законів держави щодо створення інституційної системи,
яка б сприяла подальшій консолідації, а не поділу країни.
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CONTEMPORARY CHALLENGES TO UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY
The article analyzes the content and components of Ukrainian national identity, its contemporary challenges and threats. It
is emphasized that each nation-state realizes its dominant identity, embodies and represents its historical and sociocultural
separateness both in the eyes of its citizens and in the international arena. The weakness of national identity leads to increased
attractiveness for representatives of ethnic groups living compactly in the border regions of Ukraine to identify themselves
with the peoples of neighboring states, and for many neighboring states – to the temptation to develop scenarios for the
“protection” of “their compatriots” on the territory of Ukraine.
It is obvious that Ukraine is now experiencing a certain crisis of national identity. The manifestations of such a crisis are
the denial by a part of the population of the symbols of the nation, distrust of the authorities and state institutions, the different
vectors of geopolitical orientations and social values, the inconsistency of collective memory, the loss of faith in a common
future, the growth of migration sentiments, and the like. The crisis of national identity is also manifested in the loss of faith and
respect for those persons who personify the spirit of the nation, for politicians, public figures, heroes, etc.
It is shown that the reasons for the crisis of modern Ukrainian national identity are both the disintegration of identities that
existed in Soviet times and the problems of the formation of new identities in the times of Independence. The main reason for
this phenomenon is the competition on the territory of Ukraine of pan-Russian and Ukrainian identities. Moreover, the project
of creating a pan-Russian supranational identity in Ukraine is being implemented extremely actively. Given the powerful
potential of influence (both political-economic and purely military), the largest potential risk to Ukrainian national identity is
the possibility of large-scale support of separatist manifestations in Ukraine from the Russian Federation.
Key words: special and collective identity, challenges of collective identities, ambivalence of values, competition identities,
ukrainianization.
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БІБЛІЙНА ОРНІТОЛОГІЯ У ТВОРАХ
РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглянуто особливості інтерпретації біблійних образів птахів у релігійному мистецтві.
Доведено, що способи тлумачення залежать від того, з якою метою автор звертається до того чи іншого
типів перекладу священного тексту. Обґрунтовано, що неоднозначне сприйняття біблійних образів птахів в
мистецтві пов‟язане з конкретно-історичним типом релігійних практик.
Ключові слова: релігійне мистецтво, біблійна орнітологія, образно-символічний світ.
Постановка проблеми. Духовна культура і національна традиції є важливими умовами успішного формування громадянського суспільства, адже спираючись на
досвід та історичну пам’ять минулого ми можемо уявити
собі ті ідеали до яких прагнутимемо і яких досягатимемо. Своєрідним «ключем» до розуміння особливостей
конкретно-історичних культурних практик є фіксація та
автентичне ростлумачення систем образно-символічного
сприйняття світу. За нашими переконанням, аналіз
впливу релігійних уявлень на мистецьку складову культурного наративу є важливою умовою, що фундує успішність будь-яких культурологічних та релігієзнавчих
розвідок.
Аналіз останніх досліджень. До аналізу даної теми,
долучається достатньо багато сучасних вчених, які
вивчають феномен релігійного мистецтва з перспективи
різних гуманітарних дисциплін, відповідно акцентуючи
увагу на тому аспекті явища, що найбільше відповідає
власному предмету дослідження. Але більшість з них
носить загально теоретичний характер з виразно історико-мистецтвознавчим акцентом. Це, наприклад, роботи «Історія мистецтва» Аліни Аксьнової (2019), «Коментарі до мистецтва» Бориса Гройса (2003), праці
Є. Громова, Ю. Лотмана, Г. Башляра тощо. Інший пласт
досліджень звертає увагу, за більшою мірою на християнські твори мистецтва і це, на нашу думку зумовлено
тим фактом, що у духовних запитах українства відчувається потреба зрозуміти саме християнську складову
власної національної культури. Тут мовиться наприклад
про такі дослідження як «Історія християнського мистецтва» Н. Фатюшиної (2016), «Сакральне мистецтво
Київської Русі «під знаком візантійської цивілізації» та
«Історія українського сакрального мистецтва» Марія
Цимбаліста (2017) та багато інших [3]. На нашу думку,
для вирішення цього завдання не можна оминати увагою
і той вплив, який мала єврейська традиція на формування, у тому числі, тих патернів християнського мистецького розуміння світу які активно вивчаються українськими дослідниками.
Саме тому, мета нашого дослідження полягає у
тому, щоб реконструювати та проаналізувати особливості відображення деяких біблійних уявлень у релігійному мистецтві.
Виклад основного матеріалу. Серед особливостей
релігійного мистецтва дослідники часто виокремлюють
наступні характеристики: наявність релігійного сюжету,

створення сакрального простору навколо мистецького
твору, лигітимованість релігійним авторитетом та підтримкою релігійної громади. Іншими словами, уважати
твір релігійним ми можемо, якщо він сприймається як
такий самою релігійною традицією. Це відрізняє його
від твору на релігійну тему, для якого визнання власної
«священності» не є обов’язковим. Твір на релігійну тему
не вшановується як сакральний об’єкт, що властиво релігійному мистецтву. Тому релігійні сюжети можуть
репрезентуватися як творами на релігійні теми так і релігійним мистецтвом.
Історія біблійної орнітології розпочинається у першій
книзі П’ятикнижжя Мойсеєва «Буття». Саме тут, у оповіданні про створення світу ми знаходимо згадку про те,
що на п’ятий день творіння разом із рибами та Левіафаном було створено птахів чоловічої та жіночої статі
(птах і птаха). Лише після цього живі істоти отримали
окреме благословення плодючості. Цей елемент священного тексту часто ставав підставою для символізації образів птахів у культурах заснованих на біблійній традиції. Принагідно зазначимо, що тварини та людина, згідно
з біблійним переказом, з’являються на шостий день і
благословення «плодитися та розмножуйтесь» звучить у
тексті повторно. У біблійному наративі тваринний світ є
домівкою людини і тому вони нерозривно пов’язані між
собою. Людина покликана піклуватися та захищати цей
світі, а світу, у свою чергу, чутливо реагуючи на поведінку людини, може звинувачувати, застерігати або винагороджувати людину згідно із законами Вищої Справедливості.
Осьовим критерієм відношення до світу, у контексті
Танаху, стає принцип поширення святості на всю реальність доступну людському впливові. Натура, частиною
якої є й тваринний світ, також належить до цієї реальності. Священне та профанне, чисте та нечисте, святе і
нице – ось діади, навколо яких організовано світосприйняття, світорозуміння та світовідношення релігійного
світогляду. У біблійних оповіданнях окреме місце займає сюжет про чистих на нечистих птахів, які згадуються не тільки у контексті заповідей, але є елементом
оповідального переказу історичних подій, хронологій чи
пророцтв. Всі ці сюжет знайшли своє відображення у
релігійних творах образотворчого мистецтва.
Серед особливих тем, у вивченні релігійного мистецтва, є тема біблійних бестіарій, в котрих птахи посідають окремий різновид тварин, характеристика яких
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носить моралізаторський характер та подається у
алігоричному тлумаченні [2]. Реальні і міфологічні птахи наповнюють світ біблійної людини, що і знаходить
своє вираження у сакральному та релігійному мистецтві.
Ми вважаємо за доцільне відокремлювати ці дві особливі форми репрезентації творчості на релігійну тему. У
першому випадку мовиться про те, що твір мистецтва
стає об’єктом вшанування, сакральним об’єктом, у другому – релігійна складова носить характер «орнаментальний», він прикрашає твір, який використовується у
культовій практиці. Таким чином, оздоблений священний предмет не втрачає своєї функціональної характеристики в незалежності від того чи він включає у себе елементи декоративності чи ні. До таких предметів може
бути віднесені атрибути релігійних практик, що ми знаходимо в іудаїзмі як-от: футляри для тфіліна або мезузи,
пасхальна кіара, серветки для хліба, кідушні бокали,
корони, що прикрашають Тору і таке інше.
Тут же слід додати, що популярні птахи, що згадуються у Танаху (голуб, ворон, гусак, пелікан, сова, качка, орел тощо) стають образами людських якостей,
цноти та пороків, і тому їх використання у християнській традиції набуває додаткового, алегоричного сенсу,
окрім зафіксованого попередньою іудейською традицією. Вплив на це мали ідеї греко-римської культурної
палітри, яка знайшла своє відображена в архаїчному
епосі, малюнках, театральних п’єсах. Птах, як відомо в
івриті позначається двома словами (оф, ципор). Оф –
літаюча істота, ципор – птах у прямому сенсі цього
слова. Яскравим прикладом уособлення образу пташки в
авраамістичних традиціях є голуб. Як відомо саме цей
птах вказав Ноаху, що земля після потопу звільнилася
від води і стала придатною для проживання людей, і
саме цей птах міг бути жертовною твариною у Храмі.
Алюзію на цей сюжет ми зустрічаємо у месопотамському оповіданні про Утнапіштімі. І хоча безпосередньо
в Корані оповідання про голуба, який приніс оливкову
гілку Ною відсутнє, у легендарних переказах ісламу ми
зустрічаємо цей сюжет, збагачений ідеєю про те, що
вдячний Нуах одягнув на шию голуба «дуа» (біле намисто) що до тепер прикрашає шию улюбленої птахи
людини [1].
Образ птахів, за межами танахічного тексту, в образотворчому мистецтві, ми також бачимо наприклад на
фресках синагоги в Дура-Европос (Сирія). У фрагменті,
на якому зображений цар Давид, який грає на музичному інструменті, разом з людьми та тваринами, його
слухають пташки; мозаїчна підлога в Місіс (Туреччина)
зображує парних тварин, які врятувалися у Ноєвому
ковчезі. Серед них ми теж бачимо птахів, яких, згідно із
традицією, було по сім пар. Мідраши оповідають, що
трон царя Шломо (Соломона), мав надзвичайний вигляд,
вздовж сходів, що вели до нього стояли статуї тварин і
птахів. Цей сюжет агадичної літератури активно відображався у синагогальному інтер’єрі та використовується у християнському релігійному живописі.
Серед птахів, які згадуються у біблійній літературі, є
і такі, що неоднозначно ідентифікуються у сучасній
орнітології. Михайло Король у енциклопедії біблійних
тварин до таких невизначених видів відносить наприклад орла (івр. айіт), сову (івр. кіпод) та інших пернатих.

Автор використовує герменевтичний та компаративний
методи, що дозволяє ідентифікувати різновиди тварин,
які наводяться у Септуагінті, Вульгаті, Церковно-словянському перекладах біблійних текстів. Такий підхід
дозволяє складати порівняльну таблицю міфологічної
мови культур та акцентувати увагу на тих аспектах, які у
подальшому, в образотворчих творах, фіксують алегоричні сюжети та мотиви.
Широкий спектр тлумачень, який отримало слово
«кіпод», пов’язаний у першу чергу з пророчими візіями
апокаліптичних сюжетів викладених у книзі Невіїм. Кіпод це тварин яка зустрічатиметься у зруйнованих містах Вавілону, Едому, Ніневії. Її фантастичний вигляд
буде лякати перехожих і мандрівників, це можливо їжак
у Вульгаті (4 ст. н. е.) та Септуагінті (3 ст. до н. е.), або
тварина схожа на мавпу (з довгим хвостом), як уважає
Раши (11 ст. н. е.), або змія чи дракон як зазначається у
Біблії короля Якова (17 ст. н. е.). При цьому, сучасні
перекладачі віддають перевагу більш реалістичному
підходу до опису пророцтв Ішаягу та Єрміягу, на що
вказує Єгуда Фелікс, і тому ряд фантасмагоричних істот
заміняються не більш реалістичних але від цього ще
більш жахаючих [4].
Як бачимо перетворення есхатологічних птахів, зокрема кіпод, на жахливих тварин описаних у «Фізіологі»,
асоціюють з демоністичними силами. «Їжак виглядає як
куля і подібна до свині, яка повністю покрита голками»,
Ця істота символізує диявола, а викрадений виноград –
істину. Тому Фізіолог закликає «і не припусти, щоби
їжак, дух підступний, вліз у твоє серце і і спустошив
тебе, позбавивши плоду». Їжіка (або дракона) що символізує диявола, ми можемо зустріти на маргіналіях часословів або іншої релігійної літератури, наприклад у
«Нюрбернській хроніці», «Єнському кодексі», «Зерцалі
людського спасіння».
Висновок. Наведені інтерпретації біблійної орнітології засвідчують неоднозначність у тлумаченні релігійних текстів і, як наслідок, поліфонічність інтерпретацій
релігійного образотворчого мистецтва. Тому врахування
контексту творення певного аретафекту, соціального
середовища у якому він виник та у якому виконував
певні, цілком конкретні і суголосні релігії функції, є важливою складовою релігієзнавчих досліджень. Ці непоодинокі приклади показуть нам важливість розуміння
особливостей біблійної орнітології для більш автентичного розуміння культури у якій ми живемо. А їх вивчення у перспективі подальших досліджень дозволить
суттєво збагатити не тільки напрацювання з історії релігії, але і сприятиме розумінню змісту тих творів мистецтва, які є національним надбанням духовної культури
українства.
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BIBLICAL ORNITOLOGY IN RELIGIOUS ARTS
The article considers the peculiarities of the interpretation of biblical images of birds in religious art. It is proven that the
methods of interpretation depend on the purpose for which the author refers to one or another type of translation of the sacred
text. It is substantiated that the ambiguous perception of biblical images of birds in art is related to specific historical types of
religious practices.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ НООГУМАНИЗМА
В статье раскрываются предпосылки становления ноогуманизма, включающего ноосферную и гуманистическую
составляющие. Исследуется значение принципа гармонии как базовой смыслосодержащей ноогуманизма.
Метапринцип гармонии выражает главную идею ноогуманизма – социоприродное согласие. Проекции данного
метапринципа на каждом уровне системы «человек-общество-природа» рождает аксиологический ряд
ноогуманизма и играет регулятивная роль в формировании ноогуманистических смыслов и ценностей.
Ключевые слова: ноогуманизм, метапринцип гармонии, аксиология ноогуманизма.

Постановка проблемы. Современные вызовы, обусловленные не только традиционно международными
проблемами социально-экономического, экологического,
политического характера, но и разразившейся пандемией
коронавируса, ставят человечество перед проблемой новых
подходов к глобальному сотрудничеству государств в
решении существующих угроз и связанных с ними кризисных явлений в разных областях экономики, социума.
Мировое сообщество обеспокоено последствиями пандемии, которая приведет к тотальному обнищанию масс,
глобальному кризису экономики. СМИ отмечают, что
факторами, приводящими к «кризису голода», могут стать:
«безработица, отсутствие социальной поддержки для тех,
кто работает в неформальной экономике, сбои в цепочке
поставок продукции и препятствия, с которыми сталкиваются производители, а также закрытые границы стран,
препятствующие доставке гуманитарной помощи» [1].
Одним из аспектов плодотворного сотрудничества
людей является пересмотр мировоззренческих ориентиров с точки зрения их гуманизации, взаимопонимания,
выработки планетарного мировидения. В этой связи
очень перспективным направлением является ноогуманизация общества, приобщение человечества к ноогуманистическим ценностям.
Цель статьи. Раскрыть собственное видение фундаментальных основ ноогуманизма с точки зрения мировоззренческой парадигмы – триединства составляющих
системы «человек-общество-природа» на основе социоприродного гомеостазиса или гармонизации социоприродных систем. Нам представляется перспективным (особенно в философии образования) – в контексте поступающих вызовов современности – аккумуляция гуманистических, ноосферных, экологических мировоззренческих
ориентиров в рамках общей, ноогуманистической матрицы, направленной на формирование у индивида осознанного бережного отношения к природе, эмпатии к ближнему, коммуникативных навыков, здоровьесберегающих
технологий (в том числе, по отношению к себе).
Изложение основного материала. Итак, понятие
«ноогуманизм» вбирает в себя две составляющие: гуманистическую и ноосферную и по существу представляет
собой ноосферный гуманизм.
Известно, что гуманизм признает «ценность человека
как личности, его право на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека
как критерия оценки общественных отношений» и
гуманность, как идеал гуманизма, − есть «любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности;
доброе отношение ко всему живому» [2, с.59].

Ноосферный концепт ноогуманизма связан с идеей о
ноосфере П.Т. де Шардена и Э. Леруа, учением о ноосфере В.И. Вернадского, где главный смысл ноосферы
«заключен в принципе коэволюции – соотнесѐнности
космо- и антропогенеза» [3, с.18]. Действительно, с
точки зрения эволюции Вселенной «геологопреобразующую роль» (по Вернадскому) играет человек, ибо
именно он – «главный инструмент осознания Вселенной», жизни и может «заглядывать за пределы наличных
возможностей, создавать новые формы Бытия, развиваться от подражания природы и приспособления к ней
и творчеству, к совершенствованию своего духовного
измерения» (там же). Значение «ноосфера» по-разному
трактовалось основателями: В.И. Вернадский, как естествоиспытатель, считал, что человечество, «овладевая
законами природы и развивая технику, все более преобразует природу соответственно своим потребностям, и
потому ноосфера имеет тенденцию к непрерывному
расширению, чему способствует выход человека в космос и проникновение в глубины планеты» [4, С.65].
П.Т. де Шарден (1881–1955) рассматривал ноосферу
в абстрактно-эзотерическом ключе. Ноосфера, в понимании Шардена, представляет собой качественно новое
состояние концентрации сознания, которое образует
особую пленку или сферу духа, «мыслящий пласт», покрывающий Землю. Он определяет ноосферу как «гармонизованную общность сознаний, эквивалентную своего рода сверхсознанию» [5, с.247].
Следует сразу отметить, что понятие «ноосфера» и,
соответственно, учение о ноосфере – неоднозначно: у
него имеется много сторонников и противников. Так,
В. Каганов подвергает указанное понятие и ноосферный
гуманизм в целом острой критике, подчеркивая их утопичность и несостоятельность. Он пишет: «В.И. Вернадский считает, что перед человечеством «становится
вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно
мыслящего человечества». Заметим, что перестройка
биосферы началась уже с одомашнивания растений и
животных, что позволило существенно улучшить обеспечение человека продуктами питания. С тех пор эта
перестройка идет с переменным успехом, создавая не
только блага человеку, но и нанося огромный и непоправимый вред миру живой природы. Никакого «свободно мыслящего человечества» пока что в мире нет, и
когда оно появится, никому не известно. И что останется
к этому времени от биосферы, тоже никому не известно.
Тем более что в мире действуют и другие, неподвластные человеку силы, силы самой природы. Пока что перед
человечеством стоит в качестве важнейшей задачи как раз
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защита и спасение биосферы от варварского разрушения ее
человеком. Перестраивать ее в ноосферу никто не собирается, да это и в принципе невозможно. Никогда биосфера не станет разумной и мыслящей и не перейдет в ноосферу. Эволюция создает иерархию форм жизни, и биосфера лежит в ее основе. Необходим разумный симбиоз между
человеком и биосферой, без которой само существование
человека невозможно. И не случайно проблема защиты
окружающей среды и экологической безопасности в наше
время оказались в центре внимания общественных организаций и международных форумов» [6].
Приведенная цитата для объективного отражения
многополярности суждений по поводу рассматриваемого
нами вопроса не умаляет, а даже подчеркивает потенциал
ноогуманизма и перспективы его исследования. В ней
(цитате) звучит обеспокоенность автора, с одной стороны,
проблемами охраны биосферы, выживаемости Homo
sapiens как вида, с другой, – отмечается экологическое
начало как органическая часть ноосферного целого. И это
понятно, поскольку Человек (социум) – Природа (биосфера), Космос – это звенья одной цепи и взаимодействие
человека с социоприродными системами с точки зрения
гармонизации, шире – их выживаемости, − архиважная
задача, требующая относительного консенсуса человеческого сообщества в решении современных глобальных
вызовов эпохи. Разумеется, экологическая компонента
ноосферной составляющей не могла не оплодотвориться
идеями устойчивого развития (Д. Медоуз, А. Печчеи и
др.). Однако не только экологическая направленность
данной проблемы выводит ее на планетарный уровень.
Отсутствие межцивизационного диалога культур, толерантности, межэтническая рознь, гражданские войны, терроризм и пр. – все это высвечивает цивилизационный
кризис, необходимость перехода к качественно иному
уровню сознания, выработке единой стратегии выживаемости в этом непростом мире. Если в то время, когда
Э. Леруа, Т. Шарден и В.И. Вернадский создавали основы
учения о ноосфере (первый этап), разумная человеческая
деятельность не представляла угрозы и рассматривалась в
целом позитивно, то хищническое отношение людей к
биоресурсам на современном этапе, экспансия и техногенная нагрузка на природу приводят биосферу к необратимым катастрофическим последствиям в результате такого потребительского эгоизма. Поэтому в современном
прочтении ноосферной концепции, в связи с угрожающим
состоянием биосферы, ее смысловая доминанта переместилась в сторону идей концепции устойчивого развития,
т. е. разумно управляемой устойчивой эволюции.
Другими словами, речь идет формировании гармоничной ноосферы (второй этап) – новой среды обитания
человека, в которой на основе системного научного знания появляется возможность гармоничного сосуществования между биосферой, техносферой и человеком. Важнейшими условиями создания гармоничной ноосферы являются воспитание и поддержание необходимого уровня
культуры, нравственности и совести человека и развития
творческих способностей. Под гармоничной ноосферой
понимается «такое взаимодействие человека и природы,
которое приведет к разрешению противоречия между
ограниченными ресурсами биосферы и возрастающими
потребностями общества в энергии и веществах. Борьба с
загрязнениями окружающей среды, исправление повреждений, нанесенных природе бесконтрольной промышлен-
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ной деятельностью, сознательное управление эволюционными процессами в биологических системах приобретает
сегодня особое значение. Формирование гармоничной
ноосферы – главная проблема ХХI в., решение которой
уже началось, о чем свидетельствуют постановка и
попытка решения экологических задач» [2, с.234].
Возвращаясь к вышеприведенным критическим высказываниям в адрес учения о ноосфере, необходимо отметить, что научное сообщество отдает дань академичности
и перспективности данного учения. В современной научной парадигме наметилась устойчивая тенденция актуализации положений ноосферного учения и концепции
устойчивого развития, ориентированных на становление
мировоззренческой модели коэволюционной, гуманистической и экофильной направленности. Появилось много
работ, связанных с развитием видового разнообразия
мировоззрений: ноосферного (Кузнецов М.А., Кутоманов С.А., Иванов С.А., Кувшинов Ю.А. и др.), экологического (Захлебный А.Н., Зверев И.Д., Суравегина И.Т.,
Глазачев С.Н., Медведев В.И. и др.), экологоориентированного (Гагарин А.В., Дерябо С.Д., Панов В.И., Фокин А.И.
и др.), гуманистического (Лосев А.Ф., Борзенко И.М.,
Кувакин В.А., Кудишина А.А., Зеньковский В.В. и др.),
экогуманистического (Селиверстова С.А., Зулхарнаева А.В.
и др.). В этой связи, согласно логике поступательного
развития, разработка концептуальных оснований ноогуманистического мировоззрения, безусловно, необходима.
В целом, ноосферная компонента ноогуманизма
получила отражение в науке. Отмечается, что ноосферный концепт представлен в ноогуманизме «гуманизированным интегральным организмом, который призван
решить не только экологические, но и все глобальные и
вселенские проблемы. Он призывает любить не только
одного отдельно взятого человека, но и все человечество
независимо от расы и нации, природу как среду обитания, все живое на Земле … Императив ноогуманизма –
гуманизация бытия человеческой цивилизации как залог
ее выживания» [7, с.198]. Кроме того, И.М. Борзенко
указывает: «Ноосферные гуманисты призывают учитывать все глобальные тенденции современности и осознать, что достойная жизнь для каждого человека, мирное существование, экологическая безопасность,
социально-нравственная справедливость, осмысленность
существования, общечеловеческая солидарность в процессе гуманизации бытия и преображение в планетарном масштабе внутренней и окружающей человека природы являются единственными императивами выживания
человечества. Центральными положениями ноосферного
гуманизма является: трактовка человека в качестве
биосоциокосмического существа; признание «универсальной науки» «о единстве человека, жизни и Вселенной
и всеобщих законах их системно-организационного
строения, функционирования и развития»; «философская вера в решающую роль человеческого разума в
космоэволюционном процессе» [8, с.60]. В.И. Субетто,
прослеживая истоки ноосферного гуманизма, отмечает
его в одном ряду с такими «новыми научными направлениями как ноосферология, ноосферизм, антропокосмическая экология, ноосферная этика, и все они представляют ноосферную научную школу – школу парадигмального типа, несущую в себе революционные изменения в системе научного мировоззрения, идеологии ХХI
века, в научной картине мира» [9, с.7].
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В основу рассматриваемого нами ноогуманизма как
мировоззренческого концепта была положена идея социоприродного гомеостазиса (А.И. Субетто, 2003), берущая
начало в античности и блестяще развитая современным
научным сообществом, в том числе, современной научной
школой [9]. Данная идея связана с гармонизацией социоприрдных систем и зиждется на принципе гармонии
(Б.М. Мукаева, 2003). корреспондирует с принципом
гармонизации – ключевым принципом ноосферного
образования (Н.В. Маслова, 1999) и пр. Л.И. Плотникова
отмечает, что «На всемирной конференции по окружающей среде и развитию, проведѐнной ООН в Рио-деЖанейро (1992), а позднее на Всемирном саммите в
Йоханнесбурге (2002) было признано, что всесторонняя
гармонизация социоприродного взаимодействия является
насущной задачей современности, необходимым условием
перехода человечества в новую фазу устойчивого и безопасного развития… Сейчас, в начале XXI века общечеловеческая идея ноосферы может (должна) стать идеальным
проектом будущей социоприродной гармонии, управляемой совокупным человеческим разумом» [10].
Итак, какой смысл вкладываем мы в понятие ноогуманизм, почему считаем, что в основе его обоснованно,
с точки зрения социоприродного гомеостазиса, присутствие идеи социоприродного согласия, регулируемых
метапринципом гармонии?
Принцип гармонии человека и природы является
ключевым в ноогуманизме и имеет фундаментальное
методологическое значение. Принцип гармонии осмысливается как родовой в единой цепи коррелятов: «устойчивое развитие», «толерантность», «коэволюция», «гомеостаз». Он обозначает неравновесный баланс целого и
имеет универсальное значение.
Действительно, термин «гармония» означает «лад,
согласие» [4, с.87] и связано с ее родовым темпоральным бытием. Гармонию роднит с понятием «устойчивое
развитие» то, что люди должны жить «в гармонии с природой», иметь «признание того, что охрана окружающей
среды должна стать неотъемлемой компонентой процесса развития» [11, с.3]. Смысловая близость значений
«гармония» и «гомеостаз» очевидны, ибо последний в
общенаучном формате интерпретируется как «подвижное равновесное состояние системы, сохраняемое путем
ее противодействия нарушающим равновесие внешним
и внутренним факторам» [12, с.107]. В едином смысловом поле с указанными значениями находится понятие
«толерантность», определяемая как ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся «в
праве быть различными всех индивидов гражданского
общества; обеспечении устойчивой гармонии между
различными конфессиями, политическими, этническими
и другими социальными группами…, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися
по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. Декларация принципов толерантности утверждена
резолюцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года» [2, с.368].
В предлагаемом нами концепте ноогуманизма выше
приведѐнный принцип социоприродной гармонизации,
регулируемый метапринципом гармонии, рассматривается сквозь призму системы «человек-общество-природа». Именно проекции данного принципа способны
генерировать ноогуманистические ценности и задавать
векторную направленность смыслообразующих основа-

ний жизни индивида, ее мотивированность и деятельность.
Однако нами в качестве деривата из линейки синонимичных понятий: «социоприродный гомеостаз», «социоприродная гармонизация», зиждущихся на метапринципе гармонии, был выбран принцип социо-природного согласия потому, что значение «согласие» («согласие») – означает единство взглядов. Неслучайно в
психологии Т. Ньюкомом введен даже термин «согласие
групповое», выражающий «сходство картин мира, позиций и отношений членов группы» [12, с.620].
Более того, выбор данного термина отражает человеческий фактор. Здесь важна сама интенция индивида, личностное отношение, желание наладить диалог, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Следовательно,
в категории социоприродного согласия гармонизирующее
начало выступает не в статике, а в интенции его (гармонизирующего начала) создателей, в желании укрепить и сохранить относительное равновесие социоприродных систем.
Олицетворяя идею социоприродного согласия, вышеуказанный метапринцип гармонии (МГ), играющий регулятивную роль, выступает в качестве ноогуманистического градиента, проекции которого в системе «человекобществ-природа» (в условиях различных комбинаций ее
слагаемых), рождают спектр ноогуманистических значений. Другими словами, проекции МГ на каждом из
уровней данной системы генерируют аксиологический
ряд ноогуманизма.
– На личностном уровне (уровень «человек» в системе «человек-общество-природа») МГ проецируется в
формировании (самовоспитании) личностью внутреннего устойчивого психического настроя, душевного равновесия, здоровья, стрессоустойчивости и стремления к
позитивным взаимоотношениям с социумом, порождающим конгруэнтность (К. Роджерс), т. е. высокую степень тождественности внутреннего мира индивида
внешней среде, с одной стороны и внутреннее принятие
самого себя, с другой. Стремление воспитывать в себе
внутреннюю психологическую устойчивость в рамках
ноогуманистической мировоззренческой парадигмы
корреспондирует с принципом потенциальной интеллектуальной безопасности ребенка, учителя, принятым в
ноосферном образовании в качестве здоровьесберегающей технологии (Н.В. Маслова, 1999). Личная убежденность индивида в строительстве гармоничных взаимоотношений с миром, социумом и самим собой приводит
его к развитию самосознания и самопознания
(С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, А. Бени и др.). Субъект,
осознавая объективную действительность и наделяя еѐ
персональными ноогуманистически-ориентированными
смыслами и ценностями, превращает еѐ, тем самым, в
содержание собственной субъективности, результирующей которой (в идеале) является сформированное искомое ноогуманистическое мировоззрение.
– Проекция МГ на межличностном уровне (уровень
социума в системе «человек-общество-природа») наиболее рельефно проявляется в востребованной современными реалиями такого коммуникативного качества, как
толерантность, т. е. терпимость к Другому (В. Библер,
Л.С. Майковская, др.), способность людей налаживать
межкультурный, межличностный диалог и устанавливать
консенсуальные отношения на конфессиональном, межэтническом межгосударственном и др. уровнях, а также в
проявлении милосердия, гуманности, доброты. Как
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сказано в Декларации принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО в 1995 г. и принятой 185 странами,
«толерантность – это гармония в многообразии». Новизна
употребления данного термина заключается в его контекстуальном использовании, т. е., с точки зрения ноогуманизма, толерантность выступает также в качестве ноогуманистической ценности (установки, убеждения) – духовнонравственного качества, остро необходимого человечеству в условиях современных реалий. Толерантность инициирует рождение производных значений, связанных: с
эмпатией (сопереживанием, «вчувствованием», Г.С. Батищев),
в социологическом плане – с овладением коммуникативных навыков, умением работать в коллективе
(А.А. Бодалева, Е.Л. Мелибруда, К. Рудесташ), конфликтоустойчивостью (Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, Л.Н. Цой,
Б.И. Хасан), регулирующей противоречия конфликта.
Следовательно, воплощение проекции МГ на уровне
«общество» в системе «человек-общество-природа» будет
способствовать формированию ноогуманистически-ориентированных качеств личности, сублимация которых ею в
профессиональной деятельности придаст последней адекватно-ориентированный, ноогуманистический характер;
– На уровне «природа» в системе «человек-обществоприрода», т. е. во взаимодействии людей с природой,
проекция МГ проявляется посредством экологической
составляющей ноогуманизма – в стремлении человеческого сообщества сохранить окружающую среду во имя
будущих поколений, в воспитании (самовоспитании) у
индивида ответственного природоохранного отношения
к биосфере, экологической культуры, которые контекстуально выступают как ноогуманистические ценности.
Выводы. Таким образом, мировоззренческий концепт
ноогуманизма приобретает черты парадигмальной тенденции в современной философии, философии образования и, находясь в процессе своего становления, содержит
огромные перспективы, созидательную продуктивность,
тем самым, отвечая на вызовы современной цивилизации.
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PHILOSOPHIC FOUNDATIONS OF THE NOOHUMANISM
Article discloses the prerequisites of the Noohumanism that incorporates the noospheric and humanistic components. The
role of principle of harmony as a basic sense-distinctive element of the Noohumanism. Harmony metaprinciple expresses the
main idea of the Noohumanism – the socio-natural accordance (consonance). The metaprinciple, being projected through each
level of the “human-society-nature” system, generates the axiological array of the noohumanism and plays the regulatory role
in forming the noohumanistic senses and values.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТУ ОСНОВНИХ
ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СФЕРІ ПРАВОРОЗУМІННЯ
В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
В даній статті автор має на меті аналіз основних підходів до проблеми визначення суті етнічних
політико-правових стереотипів та факторів їх формування. Ми прийшли до висновку, що переважна
більшість сучасних дослідників дають визначення поняття «правова ментальність» стосовно
українського етносу, відслідковують її характерні риси та основні настанови, визначають історичні
умови формування даного феномена, а також пропонують окремі шляхи подолання деструктивних його
проявів. Однак, у науковій літературі практично відсутній аналіз чинників її стресогенезу, відмінностей
в ментально-правових настановах жителів окремих регіонів держави та представників різних
соціальних прошарків, не достатньо вивчена проблема новітнього формування поведінкових стереотипів
у контексті державотворчих процесів.
Ключові слова: правова ментальність, автоматизми, стереотипи, патерни, поведінкові настанови,
стресогенез, праворозуміння, наукова література, етнос, соціум, соціально-філософський феномен,
соціальні трансформації.
Постановка проблеми. Проблема формування
етнічних політико-правових стереотипів, а також трактування їх змісту віддавна викликає дискусії у вітчизняних та закордонних наукових колах. Це зумовлено не
лише різним трактуванням самої категорії ментальності
як соціально-філософського феномену, але і неоднозначністю таких понять як «автоматизм», «стереотип», «патерн» тощо. Необхідно підкреслити і ту обставину, що
сутність процесу формування етнічних настанов у сфері
праворозуміння, а також природа чинників, під впливом
яких вони трансформуються також остаточно не встановлені. З огляду на це, для більш глибокого розуміння
суті правової ментальності необхідно відслідкувати
основні напрямки її дослідження у вітчизняній науці. У
першу чергу нас цікавитимуть механізми формування і
зміст базових етнічних поведінкових стереотипів, що
досліджувались філософами, правознавцями, етнологами, психологами, істориками та фахівцями інших галузей науки.
Мета роботи. В даній статті автор має на меті аналіз
основних підходів до проблеми визначення суті етнічних політико-правових стереотипів та факторів їх формування.
Виклад основного матеріалу. Проблема чинників
творення правових автоматизмів у науковій літературі є
досить складною та багатогранною. В доробку умовно
можна виділити два основні напрями – культурологічний та матеріалістичний. Представники першого з
них виходять з того, що правові автоматизми формуються в результаті специфічних, часто не пов’язаних з
оточуючою дійсністю, процесів у суспільній свідомості
етносу під впливом його культури та традицій.
Натомість друга група дослідників основними чинниками формування поведінкових стереотипів будь-якого
народу вважають природне середовище в ареалі його
проживання, спосіб ведення господарства, а також при-

родні та соціальні катаклізми, об’єктом яких він стає.
Вважаємо, що всі чинники формування правової ментальності, визначені в даних дослідженнях, необхідно
розглядати комплексно та застосовувати з метою розуміння їх впливу системний та синергетичний підходи.
Досить зважений та аргументований підхід до проблеми суті правової ментальності знаходимо у дослідниці цього соціально-філософського феномена А. Бондаренко. На її думку, складний і неоднозначний процес
формування українського етносу сприяв розвитку в
українському народі двох домінуючих і взаємодоповнюючих психологічних типів – землероба-хлібороба, що
вів осілий спосіб життя, і воїна-мисливця, що кочував
просторами українського степу. Вона наголошує, що
«обидва психологічних типи українського національного
характеру дуже яскраво проявлено в правовій ментальності, де вони виражені як нормативно-правова екстравертність і нормативно-правова інтровертність, з одного
боку активна, діяльна позиція, що тяжіє до європейського типу правової ментальності, з іншого – пасивна,
конформістська, така, що межує з байдужим ставленням
до будь-яких зовнішніх нормативно-правових подразників» [1, с.11].
Вітчизняний правознавець і фахівець в галузі філософії права Ю. Дмитрієнко стверджує, що «ментальність
та правова ментальність народжуються з природних та
штучних даних, соціально зумовлених компонентів і
розгортають картину світу, яка закріплює єдність культурної та культурноправової традиції спільноти. Це
своєрідне сприйняття світу формується в глибинах
підсвідомості» [2, с.211]. Щоправда, не зовсім зрозуміло,
що мається на увазі під «природними та штучними
даними», проте, однозначно можна погодитись з тезою
автора про зумовленість виникнення ментальних уявлень факторами навколишнього середовища ареалу
проживання етносу.
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Досить аргументованою є думка дослідниці феномена ментальності Н. Гнасевич, що на формування ментальності сучасної української нації, у тому числі й правової, вплинув ряд факторів, які сягають ще давніх часів.
Саме вони, за її твердженням, наклали свій відбиток і
сформували систему загальнолюдських та правових цінностей, які визначають теперішню модель нормативноправових символів і світоглядно-ідейних образів. Виявляючи ментальні настанови, які мали негативний вплив
на формування національної єдності українського народу, Н. Гнасевич спочатку визначає природні та споконвічні, а потім набуті в умовах політичного поневолення [3, с.17].
До першої групи авторка відносить крайній індивідуалізм, у тому числі й егоцентризм, переважання емоційного, почуттєвого над інтелектом і волею та явно виражені складники селянської психологічної настанови.
Вона переконана, що «звідси джерело домінування особистих інтересів типового українця над загальнонародними та державницькими, небажання підкорятися органам державної влади, підозрілість до їх зміцнення,
схильність до малих форм організації, до анархізму
(громадоцентризму); критиканство, міжусобна боротьба,
політична фракційність, хвороби отаманства, бунтарство, прояви зрівнялівки, емоційність при розв’язанні
політичних проблем, недостатній розвиток вольових
якостей та цілеспрямованості, недисциплінованість,
притуплені почуття громадянського обов’язку» [3, с.17].
До другої групи ментальних настанов, що їх спричинили століття підневільного стану України, авторка
зараховує психологічну мімікрійність, формалізм, рецидиви рабської психології, комплекси меншовартості та
кривди. Вона наголошує, що «у політичній культурі ці
психічні характеристики проявилися в надміру спрощеному сприйнятті політичних явищ і процесів, у недооцінці їх як вирішальних факторів національного життя, в
недостатньому усвідомленні корінних потреб та інтересів народу, передусім у значущості власної держави, в
некритичному сприйнятті чужоземних політичних цінностей і норм, у невірі в сили власного народу і в покладанні надто великих надій на безкорисливу допомогу
інших держав, у рабському служінні іноземним правителям, приниженому почутті національної гідності, у
кар’єризмі, головно шляхом зради національних інтересів, у проросійських та інших чужинських політичних
орієнтаціях» [3, с.17].
Даний підхід не враховує повною мірою чинників
стресогенезу вітчизняної правової ментальності, специфіки феномена «радянської ментальності» та інших факторів. Усе ж, він дає досить розлоге і чітке уявлення про
зміст основних ментальних настанов українського етносу, зокрема, і у сфері праворозуміння.
Вітчизняний правознавець В. Ковальський указує, що
ментальність українського народу обумовлена трансцендентною жіночністю архетипу «Україна», що проявляється у національному характері українців: чуттєвість,
емоційність, любов до дітей, швидке інтуїтивне сприйняття сутності складних природних та соціальних явищ,
мрійливість, допитливість. За спостереженнями вченого,
у несвідомій українській психіці домінує материнськожіночий елемент над батьківсько-чоловічим, а звідси, на
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його думку, – формування репродуктивно-відтворювального, імітативного, а не творчого начала. Він зазначає,
що на український ментальний архетип вплинули суспільні процеси радянського періоду, який спотворює національну свідомість, культивуючи таким чином певну
правову ментальність. До основних рис «радянської
ментальності» автор відносить відсутність волі до покращення долі власними силами («рідна партія про все
подбає»), амбіційність («знай наших»), патерналізм
(«батько про все подбає»), правовий нігілізм («по-людськи краще ніж по закону»), правовий інфантилізм
(«закон – як дишло»), правовий екстримізм («сила права – це право сили»), анархізм («договори виконує лише
слабка людина») тощо [4, с.26].
Такий підхід розкриває специфіку межового становища ареалу проживання українського етносу, особливості радянської ментальності, деструктивний вплив
окремих поведінкових стереотипів на процеси вітчизняного державотворення. Проте, проблема чинників формування правової ментальності в даному випадку також
досліджена недостатньо.
Розуміння природи настанов правової ментальності у
вітчизняній науці має більш однозначне трактування.
Так, дослідниця етнічної ментальності В. Храмова аналізувала уявлення українців про волю, правду, долю, вважаючи саме ці архетипи ключовими для розуміння
поведінкових стереотипів етносу. Наприклад, на її
думку, «воля – іманента особистості, яка принципово не
може розчинитися у спілці з її культом «спільності».
Тому українська воля аж ніяк не вичерпується волею
приєднання до «спілки», де «патріарх» або ж олігархїчна
верхівка, нібито усвідомлюючи необхідність, веде до
окресленої мети, а на ділі – здійснює економічне і політичне панування…» [5, с.33-34].
У той же час, з точки зору науковця, «правда
об’єднує істину і справедливість. Соціальна справедливість, за традиційним уявленням українців, не має
нічого спільного з довічним роїнням у межах общини –
роду, того селянського всесвіту, що виступає панацеєю
від «космополітичного» інтелігентського життя, від несправедливого соціального прогресу, що виправдовує
соціалістичний світоустрій…» [5, с.33-34].
Солідарний із цим твердженням і Ю. Дмитрієнко,
який зазначав, що якісною особливістю правової ментальності українського народу та його правової культури є
те, що його життя підпорядковано одній головній правовій ідеї – ідеї волі, правди, долі [2, с.213].
Виділення саме таких автоматизмів у науковій літературі є надзвичайно поширеним. Проте, вважаємо, що
правова ментальність українського етносу дійсно грунтується на змісті трьох базових настанов. Однак уявлення про долю, на нашу думку, скоріше відноситься до
морально-етичної, а не правової сфери життя суспільства. Як ми покажемо далі, народна правосвідомість,
справді, в окремих випадках виправдовувала скоєння
злочину волею долі, але навіть це цілковито не виправдовувало злочинця, дії якого вступали в гостре протиріччя з уявленням про правду-справедливість, яка
однозначно завжди була на боці потерпілої сторони.
Натомість у якості третього ключового ментально-правового автоматизму ми пропонуємо розглядати братер-
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ство-рівність, який відіграв надзвичайно важливу, а
подекуди трагічну, роль в історії нашого народу. Отже, у
якості ключових стереотипів праворозуміння українців
ми пропонуємо розглядати уявлення про правду-справедливість, волю-свободу та братерство-рівність.
Напевно, найбільша кількість публікацій у вітчизняних наукових колах присвячена практичним проявам
української правової ментальності, її основним рисам.
Так, відомий вітчизняний філософ М. Попович провідною рисою українців вважав їх волелюбність. Він стверджував, що архаїчне ставлення до волі як до протилежності неволі, а також як до протилежності «злій долі»,
було однаковим як на «україно-руському» півдні, так i
на «великоруському» північному заході i північному
сході українських земель. Дослідник переконаний, що
«воля» – одне з ключових понять народного світогляду,
що співвідноситься з поняттям мир. Згідно з його висновками, у фольклорних текстах i сімейних обрядах мотив
волі пов’язується насамперед з дівчиною, з атрибутами
дівоцтва тощо. Філософ наголошує, що «як i інші прояви
владного виміру людського буття, воля-свобода характеризується насамперед через сімейні параметри. Воля,
яку має дівчина в рідному домі, у своїй сім’ї, у своєму
роду, протиставляється долі, при цьому гіркій долінедолі, в чужому домі. Застосувавши ці поняття до спільноти «своїх», маємо волю в миру, а поза своїм миром – гірку долю» [6, с.243].
Інший фахівець у галузі соціальної філософії
А. Бондаренко вважає, що специфікою правової ментальності українського соціуму виступає її бінарний характер, який виражається як нормативно-правова екстравертність та нормативно-правова інтровертність [1, с.1415]. Даний підхід є досить дискусійним з оглячду на те,
що більшість дослідників української ментальності
(М. Юрій, О. Донченко, Ю. Присяжнюк, І. Старовойт та
інші) визначають її інтровертивний характер у порівнянні із західною – екстравертивною.
Дослідник теорії та філософії права Є. Мануйлов
зазначає, що українській правовій ментальності притаманна така риса, як етатизм (державу розглядають переважно як вищий результат і мету суспільного розвитку).
На думку вченого, «надмірна орієнтація на державну
владу є характерною рисою сучасної ментальності, яка
висвітлює її в не найкращому світлі порівняно із західною свідомістю й ментальністю. У західній цивілізації
особистість більше розраховує на власні сили й можливості, державу ж розглядають як юридичний «арбітр»,
який чітко й пунктуально охороняє індивідуальну свободу, безпеку, власність своїх громадян і діє згідно з
приписами права. В українському суспільстві індивід не
володіє тим почуттям позитивної правової відповідальності та обов’язку, який характерний для громадян
західноєвропейської демократії, що значно ускладнює
загальноукраїнський правовий прогрес» [7, с.48-49].
Разом з тим, автор не згадує, що причиною виникнення
цієї настанови є тривала бездержавність українців та
сімдесятирічний «комуністичний експеримент» на їх
землях, чого більшість європейських націй не зазнали, а
отже, таке порівняння є не досить доречним.
Правознавець В. Павловська-Кравчук є одним з провідних вітчизняних дослідників правової ментальності.

Вона стверджує, що українській національній правосвідомості властиві унікальні, притаманні лише їй ментальні характеристики, урахування яких є необхідною
умовою успішного проведення реформ у державно-правовій сфері. До головних особливостей української правової ментальності, з її точки зору, належать такі як
індивідуалізм та відповідність ліберальним цінностям;
недбале і негативне ставлення до права і закону, яке
одночасно поєднується з правовим ідеалізмом; етатизм;
транзитивність, що виявляється у стані «ревізії» юридичних цінностей, норм, інститутів; ірраціональність, алогічність, імпульсивність, наївна ідеалістичність, терпимість, прагнення до справедливості і тісний зв’язок із
релігійними цінностями; еклектичність уявлень, ідеологічна сумбурність, непостійність і непослідовність поглядів [8, с.285-286].
Л. Бойко до домінант української правової ментальності відносить інтровертність, індивідуалізм та релігійність [9, с.307].
Досліджували проблему правової ментальності й
українські історики. Так, патріарх української історичної
науки М. Костомаров у праці «Дві руські народності»,
порівнюючи особливості ментальної державотворчої
традиції росіян та українців і наголошуючи на вродженому демократизмі останніх, відзначав, що «в політичній сфері українці здібні були створити поміж собою
добровільні товариства, зв’язані не більш, як того вимагала щоденна потреба, й міцні настільки, наскільки існування їх не шкодило незмінному праву особистої волі;
Великоруси старалися спорудити на вікових підвалинах
міцне загальне тіло, проникнуте єдиним духом. Перше
прямування вело до федерації, але не вдало довести її до
кінця; друге повело до одновладдя й до міцної монархії:
довело до першого, і збудувало другу» [10].
Відомий історик, дослідник ментальності українського селянства Ю. Присяжнюк, характеризуючи народну
правосвідомість цього прошарку, змушений визнати, що
пересічний український селянин спрощено сприймав,
викривлено розумів, розцінював право, законність,
порядки, спільність станових інтересів, був неспроможний протиставити клановості та бюрократизму
влади, в тому числі місцевої, що небудь конструктивне.
Його безпорадність у разі незаконних дій, свавільних
вчинків, а часто й звичайного дармоїдства службових
осіб різного рівня, на думку історика, не видається дивною. Така протиправна та аморальна поведінка, на його
переконання, значною мірою була типовою для тогочасного українського села, тому знаходила розуміння серед
його загалу [11, c.30].
Історик та правознавець Г. Журбелюк вивчала прояви української ментальності доби козаччини, зокрема в
Конституції Пилипа Орлика, і вважає, що її автори, продовжуючи демократичні традиції, ментально притаманні
українству, висловили ідею всестанового представництва у владі, тобто створення такого політичного суб’єкта
влади, який би міг представляти інтереси станів суспільства… [12, с.40].
Цю рису вітчизняної ментальності помітив і етнолог
О. Нельга, який зазначав, що «демократизм завжди пронизував увесь устрій життя українського народу, ставши
суттєвою ознакою його менталітету. Він утілював у собі,
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з одного боку, засади гуманізму, а з іншого, – волелюбності й рівноправ’я. Ось чому, на його думку, посади
гетьмана й усієї козацької старшини були виборними, а
не одвічними. Ось чому найважливіші рішення ухвалювалися виключно Радою. Ось чому в походах козаки
підкорялися найжорстокішій дисципліні, а між походами могли поводити себе майже розбишакувато і погультяйськи» [13, с.139].
Окрему групу досліджень правової ментальності
представляють етнопсихологи. Наприклад, один із засновників вітчизняної етнопсихології В. Янів наголошує,
що українському народові не вистачає охоти шанувати
авторитет [14, с.227]. Цією рисою він, зокрема, пояснює
феномен масового правового нігілізму українців.
Таким чином, більшість дослідників сходяться на
думці, що вітчизняна правова ментальність, зокрема і
правова, має в своїй основі інтровертивний індивідуалізм,
демократизм, анархізм, поєднаний з етатизмом, правовий нігілізм, поєднаний із правовим ідеалізмом.
Потрібно зауважити, що в усіх вказаних працях відсутній аналіз причин появи таких правових стереотипів,
зокрема, чинників стресогенезу.
Висновки. Проаналізувавши наукову літературу,
присвячену вивченню феномена правової ментальності,
можемо зробити висновок, що переважна більшість сучасних дослідників намагається дати визначення поняття «правова ментальність» стосовно українського етносу,
відслідкувати її характерні риси та основні настанови,
визначити історичні умови формування даного феномена, а також пропонують окремі шляхи подолання деструктивних його проявів. Однак, у науковій літературі
практично відсутній аналіз чинників її стресогенезу,
відмінностей в ментально-правових настановах жителів
окремих регіонів держави та представників різних соціальних прошарків, не достатньо вивчена проблема новітнього формування поведінкових стереотипів у контексті державотворчих процесів. Відсутні і серйозні
розвідки з проблем ментально-правових трансформацій
під впливом глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, взаємозалежності між інституціалізацією європейських політико-правових цінностей та подоланням наслідків ментального стресогенезу. Саме тому існує
нагальна потреба усунути вказані прогалини.
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THE PROBLEM OF FORMATION AND CONTENT OF MAIN ETHNIC STEREOTYPES
IN THE FIELD OF LAW UNDERSTANDING IN MODERN SCIENTIFIC LITERATURE
Іn this article, the author aims to analyze the main approaches to the problem of determining the essence of ethnic political
and legal stereotypes and the factors of their formation. We came to the conclusion that the vast majority of modern
researchers define the concept of «legal mentality» in relation to the Ukrainian ethnic group, trace its characteristics and
basic guidelines, determine the historical conditions of this phenomenon, and suggest some ways to overcome its destructive
manifestations. However, in the scientific literature there is almost no analysis of the factors of its stress genesis, differences in
mental and legal attitudes of residents of different regions of the state and representatives of different social strata, the
problem of the latest formation of behavioral stereotypes in the context of state-building processes
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СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ МОЛОДІ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА УСПІШНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЇЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ
У статті наведено соціально-психологічну характеристику сучасної молоді як соціальної групи;
виділені необхідні рівні і аспекти дослідження соціального самопочуття молоді в контексті проблеми її
реінтеграції в сучасному соціумі, обгрунтована соціально-психологічна природа соціального самопочуття
молоді; подано змістовний опис феномену соціального самопочуття, його компонентів, показників,
чинників формування; обгрунтована концептуальна модель емпіричного дослідження соціального
самопочуття молоді як соціально-психологічного феномена; розроблено та апробовано технологію
емпіричного дослідження соціального самопочуття молоді та встановлено його взаємозвʼязок із
процесом її реінтеграції; виявлено референти, що визначають зміст соціального самопочуття молоді;
визначено та описано особливості прояву соціального самопочуття молоді в залежності від статевовікових і професійних особливостей, рівня освіти і сімейного стану.
Ключові слова: молодь, реінтеграція, соціальне самопочуття.
Постановка проблеми. В умовах наростаючої
диференціації і все більшого зростання стратифікації
суспільства стає вельми актуальною задача виявлення
соціального самопочуття молоді. Це повʼязано з різною
активністю молодих людей у прояві свого соціального
самопочуття, зокрема в процесі їх реінтеграції в соціум.
Молодь, як особлива соціальна група є чуйним індикатором змін, що відбуваються і визначає в цілому потенціал розвитку суспільства. Від того, наскільки дослідженою є проблема цінностей сучасної молоді, її установки,
життєві плани, багато в чому залежить ефективність
заходів успішності її реінтеграції в соціум. Саме знання
про соціальне самопочуття молоді, її ролі у життєдіяльності суспільства, залученості у суспільно-політичне
життя суспільства, націленості на майбутнє дозволяє
вибудовувати обгрунтовані довгострокові прогнози змін
соціального самопочуття у суспільстві, забезпечує можливість пропонувати обґрунтовану систему заходів щодо
стабілізації його рівня, формувати адекватне сприйняття
суспільних змін і конструктивно впливати на соціальні
процеси в цілому [1-4].
Мета роботи – розкрити сутність соціального самопочуття молоді в контексті проблеми її реінтеграції в
соціум.
Виклад основного матеріалу. Методологічною
основою дослідження стали основні принципи психологічної науки: детермінізму (C. Рубінштейн); системного
підходу до аналізу психологічних явищ і процесів
(Б. Ананьєв, Б. Ломов та ін.); єдності в розвитку свідомості і діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв); особистісного і соціального підходу (К. Абульханова-Славська,
A. Брушлинський та ін.).
Теоретичною основою дослідження виступили положення, що розкривають основні підходи до вивчення

індивідуальної та соціальної психіки людей (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Г. Андреєва, О. Бодальов
та ін.); розʼяснюють особливості інтерпретації різних
проявів індивідуальної і суспільної свідомості (Г. Дилигенський, В. Ядов та ін.), показують основні напрямки
аналізу результатів спілкування, міжособистісних відносин в групах і колективах (Г. Андреєва, P. Кричевський, Б. Ломов, М. Обозов, A. Петровський та ін.);
пояснюють специфіку соціально-психологічних і організаційно-економічних змін в суспільстві, що трансформується (Ю. Забродін, Л. Петровська, Ю. Платонов та ін.).
Методичну основу дослідження склали: теоретикопізнавальні методи: аналіз наукової літератури і синтез
знань з досліджуваної проблеми, систематизація змісту
досліджень у зазначеному напрямку, порівняння і зіставлення наявних точок зору, класифікація і схематизація
отриманих результатів; емпірико-пізнавальні методи:
спостереження; опитування з використанням анкети по
вивченню соціального самопочуття особистості (Н. Симонович) [5]; елементи психодіагностичного дослідження з
використанням методик виявлення змістовних орієнтацій,
аналізу особистісного (семантичного) диференціала і
вивчення рівня субʼєктивного контролю; конструктивноінтерпретаційні методи: факторний, дисперсійний і кореляційний аналіз.
Встановлено, що молодь вигідно відрізняється від
старшого покоління рівнем кваліфікації, наявністю тих
знань і умінь, які високо цінуються на сучасному ринку
праці, характером трудових мотивацій, а також готовністю враховувати вимоги ринку. Молодь і професійно, і
організаційно, і психологічно легше адаптується до нових суспільно-економічних відносин. У молодих людей
відбувається посилення індивідуалістичних орієнтацій в
сфері соціальної взаємодії, зростає увага до проблем
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особистого характеру і нівелюється в індивідуальній
свідомості значення низки соціальних проблем, відбувається їх перенесення з макро- на мікрорівень.
Основними завданнями комплексного емпіричного
дослідження та інтерпретації соціального самопочуття
молоді виступили: характеристика стану соціального
самопочуття молоді на момент дослідження і опис його
особливостей в залежності від впливу різних чинників;
наповнення конкретним змістом концептуальної моделі
соціального самопочуття молоді; порівняння емпірично
виявленої референтної структури соціального самопочуття молоді з вихідною концептуальною моделлю його
дослідження.
Емпіричне дослідження соціального самопочуття
молоді проведено з використанням анкети Н. Симонович
по вивченню соціального самопочуття особистості [5] та
включає широко апробовані психодіагностичні методики (тест смисложиттєвих орієнтацій, методика семантичного диференціалу, опитувальник рівня субʼєктивного контролю).
У своїх базових цінностях (що важливо в житті, і до
чого в ньому слід прагнути обовʼязково, а чим можна і
пожертвувати) і життєвих цілях молодь дуже близька до
старшого покоління. Особливо наочно це проявляється у
прагненні займатися улюбленою справою і створити
щасливу сімʼю.
Низка інструментальних цінностей (що відповідають
не стільки на питання, що в житті важливіше, скільки на
питання, в яких умовах і як реалізувати ці життєві цілі)
молодь показує основний напрямок змін її ціннісних
систем – злам колективістсько-патерналістського типу
свідомості і формування індивідуалістичного утилітарного типу свідомості. Крім того, у міру дорослішання,
накопичення соціального і життєвого досвіду, зростає
інтерес молоді до політики.
По відношенню до релігії молодь мало відрізняється
від старшого покоління. При загальному зростанні, у
порівнянні з минулими десятиліттями числа віруючих,
нерелігійний тип світогляду продовжує займати значне
місце в свідомості молоді. Разом з тим, зростає її захоплення різними формами нетрадиційної релігійності,
новими паранауковими віруваннями. Більшість молоді,
позитивно ставлячись до зростання впливу релігійних
організацій, воліли б, щоб вони чітко визначили своє
місце в суспільному житті і функціонували в рамках
своєї компетенції.
Отже, соціальне самопочуття молоді – це складна
форма досить стійкого цільового її психологічного
стану, що виникає під впливом обʼєктивних умов та
соціальних обставин життєдіяльності в суспільстві. Його
сутністю виступає прояв переживань молодими людьми
свого ставлення до різних обставин їх життя і діяльності.
Воно є тонким індикатором їх соціального буття, показує задоволеність своїм життям, своїм становищем, перспективами розвитку останнього, відображає впевненість або невпевненість у теперішньому і майбутньому.
Соціальне самопочуття, з іншого боку, є фоном, який
забарвлює життя і діяльність молодих людей, показує
спрямованість їх поведінки і допомагає спрогнозувати
розвиток позитивних або негативних процесів у суспіль-

стві. Соціальне самопочуття реалізує прагнення молоді у
самозбереженні, а також виступає у вигляді оцінки рівня
і ступеня благополуччя безпосередньо навколишнього
середовища.
Поліаспектна, багатофакторна детермінованість і
складність соціального самопочуття молоді для дослідження вимагають розробки його концептуальної моделі
і її операціоналізації за допомогою виділення емпіричних показників (референтів) складових її компонентів.
Такими показниками виступили: обʼєктивні характеристики статусу молодих людей (професія, сімейний стан,
місце в соціальній системі страт суспільства за ознакою
матеріального благополуччя, освіти, сімейного стану);
задоволеність своїми позиціями в соціумі (в суспільстві,
сімʼї, у найближчому оточенні); ставлення до своїх соціальних обовʼязків, до державних цінностей; соціальні
установки і ціннісні орієнтації; суспільно-політична активність молоді; реальна включеність в життя соціуму;
переважаючі у молодих людей емоційні стани (настрої);
ступінь повʼязаності з суспільством, рівень ідентифікації
себе, як членів тих чи інших соціальних спільнот; динаміка соціального самопочуття в минулому і сьогоденні;
впевненість у майбутньому і наявність перспектив професійного та особистісного зростання.
В якості параметрів вивчення соціального самопочуття молоді виступили параметри: матеріально-фінансового становища і рівня життя; фізичного здоровʼя;
самореалізованості; міжособистісних відносин; емоційночуттєвої сфери; морально-етичних і естетичних установок; трудової діяльності; сімейного стану та відносин;
відпочинку та дозвілля; соціально-побутової влаштованості; соціальної ідентичності; соціальної активності;
соціальної комфортності; індивідуально-особистісних
характеристик респондента.
Висновки. Соціальне самопочуття молоді залежить:
в області соціальної активності – від можливості впливати на соціально-політичні події і прийняття рішень,
що відбуваються в країні, місті тощо; ступеня задоволеності своєї соціальної активністю; відсутності можливостей для вільного, публічного висловлення своїх політичних поглядів і вимог та отримання достовірної
інформації для формування власної соціальної позиції;
участі в управлінні справами колективу; в області матеріального становища – від рівня життя; відповідності
реальних доходів актуальним потребам; матеріального
благополуччя для себе та близьких; задоволеності своїм
фінансово-економічним, матеріальним становищем; в
сфері самореалізації – від відповідності роботи знанням і
здібностям; творчості, як важливої цінності; реалізації
своїх здібностей і розвитку особистості та її потенціалу;
рівня досягнення життєвих цілей; підвищення освітнього та інтелектуального рівня; в області міжособистісних відносин – від схвалення і визнання з боку найближчого оточення, близьких, рідних, членів колективу;
взаємин з друзями, з батьками, родичами; задоволеності
відносинами з близькими людьми, з адміністрацією, з
колегами (однокурсниками); в сфері трудової діяльності –
від досягнення успіхів в роботі, навчанні; наявності
цікавої роботи як важливої цінності в даний час і згодом; карʼєри; професіоналізму; відповідності роботи
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знанням і здібностям; відповідності зарплати особистим
зусиллям і професійній майстерності; задоволеності
розподілом оплати праці в колективі; задоволеності
змістом своєї роботи (навчання); в області здоровʼя – від
свого здоровʼя і здоровʼя близьких; задоволеності сферою медичного обслуговування. в емоційно-чуттєвій
сфері – від власного типового настрою і настрою, характерного для більшості оточуючих; власних психічних
станів і станів, існуючих у більшості оточуючих; життя в
гармонії з собою і світом; формування або надбання
впевненості в майбутньому; любові, як найважливішої
життєвої цінності; в сфері морально-етичних і естетичних установок – від вчинків відповідно до совісті і моралі; задоволеності морально-етичними якостями найближчого оточення; в області сімейного стану та відносин –
від наявності хорошої сімʼї; взаємин з батьками та родичами; в сфері відпочинку – від можливості для відпочинку і розваг; задоволеності проведенням дозвілля; в області соціальної ідентифікації – від гордості за свою
країну; прийняття цінностей, що домінують в сучасному
суспільстві; дотримання звичаїв і традицій свого народу,
як актуальної потреби; реальної соціальної ідентифікація
з конкретним суспільством в даний момент; в області
соціальної комфортності – від оцінки соціальної захищеності; розуміння і турботи з боку суспільства і держави; отримання хорошої освіти, спеціальності та професійної підготовки; задоволеності своїм становищем у
суспільстві; в сфері соціально-побутової влаштованості – від стану соціальної сфери; задоволеності житловопобутовими умовами; в області індивідуально-особисті-
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сних особливостей – від рівня самоповаги, прийняття
себе як особистості, ступеня задоволення самим собою;
наявності уявлень про цілі і сенс життя, її емоційної насиченості і сприйняття; задоволеності результативністю
життя (тобто своєю самореалізацією в ній, продуктивністю і свідомістю прожитого); локусу контролю-Я; локусу контролю-життя; інтернальності в області невдач
(тобто рівня субʼєктивного контролю по відношенню до
негативних подій і ситуацій); інтернальності в міжособистісних відносинах (тобто рівня субʼєктивного контролю над подіями і ситуаціями, що відбуваються в процесі міжособистісного спілкування та взаємодії).
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SOCIAL WELL-BEING OF YOUNG PEOPLE AND ITS INFLUENCE
ON THE SUCCESS OF THE PROCESS OF ITS REINTEGRATION
The article presents the socio-psychological characteristics of modern youth as a social group; the necessary levels and
aspects of research of social well-being of youth in the context of a problem of its reintegration in a modern society are
allocated, the social and psychological nature of social well-being of youth is substantiated; a meaningful description of the
phenomenon of social well-being, its components, indicators, factors of formation is given; substantiated conceptual model of
empirical study of social well-being of youth as a socio-psychological phenomenon; the technology of empirical research of
social well-being of youth is developed and tested and its interrelation with the process of its reintegration is established;
identified referents who determine the content of social well-being of young people; identified and described the features of the
manifestation of social well-being of young people depending on gender, age and professional characteristics, level of
education and marital status.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ «COVİD-19»: НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ
За последнее время пандемия, вызванная коронавирусом нового типа COVİD-19, в целом изменила весь
мир, в том числе и нашу жизнь. Новые условия повлияли на настроение и поведение людей, в том числе и в
сфере семейных отношений. Наряду с мерами, принимаемыми государством для преодоления этого
кризиса, положительную роль сыграли духовные ценности и культура народа. Цель работы –
исследовать внутрисемейные отношения в период карантина в Азербайджане, проанализировать и
определить причины противоречий и трудностей в супружеских взаимоотношениях на основе собранной
информации. Согласно результатам исследования, выявлены факторы, влияющие на взаимоотношения в
семье во время карантина: возраст, материальное положение, изменения в образе жизни и в
повседневной жизни. Проводился сравнительный анализ относительно данной ситуации мира с
ситуацией в нашей стране.
Ключевые слова: культура, семья, образ жизни, возраст.
Постановка проблемы. За последнее время значительно изменилось как мировоззрение, так и
наша жизнь в целом. В Азербайджане, как и во всем
мире, люди стали жить более изолированно. Произошедшее повлияло на умонастроения людей, на их
поведение, в том числе, и в сфере семейных взаимоотношений. В подобных условиях, для разрешения
кризисов культура, как система материальных и духовных ценностей, созданных и накопленных людьми на
протяжении веков [7] и духовная зрелость каждого
человека играют решающую роль.
В целостной системе культуры ведущая роль
принадлежит духовной культуре и духовному
производству. Духовная культура, создаваемая мыслями
и чувствами человека с древнейших времен до наших
дней является предпосылкой человеческого поведения
[6]. Вместе с тем, заметим что там, где есть дефицит
культуры, может возникнуть опасность разрушения
социальной и экологической среды, которая может
принять опасный, гибельный для общества характер [6].
Цель работы – изучить взаимоотношения в семье в
период карантина в Азербайджане, проанализировать и
выявить причины возникших трудностей в общении и
определить пути решения проблемы.
Методы исследования: исследование основано на
сборе материала и его анализе с последующим обобщением. Для сбора информации использовались методы
опроса и интервью. Кроме того, была определена степень исследованности проблемы. В опросе приняли участие 167 респондентов, 40 из которых были старше
65 лет и 25 респондентов – дети школьного возраста.
Отметим, что участие в опросе людей с высшим образованием составляет 90%.
Изложение основного материала.
Особенности ситуации во время пандемии. При
переходе к дистанционному образованию в сфере образования люди столкнулись с определенными трудностями, поскольку не все учителя и ученики владели
необходимыми навыками. Законодательное введение
дистанционного образования в республике было предусмотрено еще в 2009 году дистанционное образование

(на расстоянии) – форма получения образования, при
котором учебный процесс организован на основании
электронных, телекоммуникационных, программно-технических средств [9]. Несмотря на это, работа в этом
направлении не велась на должном уровне.
В период пандемии COVİD-19, в частности, в
начальный период участие учащихся в онлайн-уроках
было организовано на недостаточном уровне, как по
материальным, так и по техническим причинам. Это
привело к напряженным взаимоотношениям между многими учащимися, столкнувшихся с проблемами и членами их семей. Такая же ситуация наблюдалась и среди
учителей школ и преподавателей вузов. Необходимость
изменений была очевидна не только в техническом, но и
в дидактическом смысле. Заметим, что особенно подобные проблемы были у учителей и преподавателей с
несоответствующими домашними условиями.
Можно назвать следующие сложности домашнего
карантина, способствовавшие развитию негативных
тенденций в семейных взаимоотношениях:
• участников карантина можно назвать как «находящихся под домашним арестом», поскольку они имели
право уйти только на 2 часа (позже на 3 часа) с разрешения, полученного посредством SMS;
• люди разных поколений и возрастов проводят вместе весь день;
• необходимость специальных мер по дезинфекции
для защиты от вирусов и инфекций. Повышенная чувствительность одних членов семьи к чистоте стала носить болезненный характер, и это доставляло неудобства
другим;
• в то время как некоторые люди превратили свой
дом в офис, другие сидели без дела и ждали, что принесет им жизнь. Жизнь в условиях стресса создает конфликтные ситуации;
• финансовые трудности, с которыми сталкиваются
семьи;
• тревога из-за необходимости освоить большинство
навыков, требуемых технологиями, за короткий период
времени.
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Задача, поставленная в данной статье, состоит в
определении сущности взаимоотношений между членами семьи, которые постоянно находились вместе во
время карантина.
Как известно, семья – это малая социальная группа,
характеризующаяся рядом особенностей, психологическими оттенками во взаимоотношениях между членами
семьи и выполняющая ряд функций [8]. Семейные
отношения напрямую связаны с социальными отношениями, сложившимися в обществе. По мере того, как
меняется общество, меняется и семья. Семья, являясь
ядром общества, отражает в себе все, что происходит в
обществе [8]. Изменения, внесенные COVİD-19, повлияли на взаимоотношения в семье, это было своего рода
испытанием, и кризис привел к ряду проблем.
Влияние карантина на поведение людей. При
опросе респондентов старше 65 лет выяснилось, что у
тех, кто работает и проявляет социальную активность,
живет с семьей в больших домах или квартирах, проблем нет или их очень мало. Многие пользуются ситуацией в своих интересах, пожилые люди в целом рады,
когда все члены семьи вместе, проводят время со своими
внуками и детьми, делятся с ними своими знаниями и
опытом. В целом, семья с древних времен играла важную роль в формировании культуры азербайджанского
народа, и сегодня большинство бабушек и дедушек
посвящают свою жизнь внукам.
Те, кто трудятся в академической сфере, отмечали,
что для них это шанс использовать время для написания
статей, учебников, и т. д. У тех, кто жил в небольших
квартирах или домах, были определенные трудности.
Больше всего беспокоились пожилые домохозяйки. В
доме, проживая совместно с маленькими детьми, они
раздражались от шума и уставали.
К примеру, одна из респондентов, молодая мама,
рассказывает, что сначала все казалось бессмысленным,
было подавленное настроение, супруги работали из
дома, спускались во двор, проводили время со своими
детьми, причем как бы заново знакомились со своими
соседями, и дети начали играть вместе. Она, в эти дни
начала дописывать незаконченную картину.
По словам отца семейства, через месяц после начала
карантина сын и его семья переехали на свою дачу близ
Баку. Дети помогали в саду, фотографировали деревья.
Жена работала из дома, и он с дочерьми проводил
больше времени.
В другой семье муж, увидев, что данная ситуация
очень негативно повлияла на его жену, уходя на работу,
он отводил семью к матери, которая жила в том же
дворе. В результате, это хорошо повлияло на нее и
ребенка, а также на его мать.
В опросе, родители детей школьного возраста рассказывали, что каждый стремился делать свое дело.
Первые дни были очень тяжелыми, да и потом ничего
особенного не изменилось: «Нам пришлось меняться
самим. Муж уходил на работу, я преподавала дома
онлайн. Мы очень ценили те 2 часа в день, которые
могли использовать, – выходить либо в магазин с
детьми, либо гулять по улице.
У другого респондента /женщины/ двое детей учатся
в школе. Ссоры между детьми создавало дома дополни-
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тельные проблемы, что иногда сказывалось на супружеских взаимоотношениях. Но это длилось недолго.
14-ти летний мальчик отмечал, что он целыми днями
проводил время в Интернет, что не нравилось родителям. 22-х летняя девочка – магистрантка отметила, что
она ходила в продуктовый магазин каждый день под
предлогом покупки какой-либо вещи, чтобы удовлетворить свое желание выйти из дома и ходить по магазинам. 24-х летний мальчик остался без работы, и он подчеркнул, что так жить сложно, денег нет, он брал деньги
у отца, и нервы были очень напряжены.
Факторы, влияющие на взаимоотношения в семье
во время карантина. В целом можно назвать следующие факторы, влияющие на взаимоотношения в семье во
время карантина:
- возрастные ограничения. У каждого возраста есть
свои особенности, род и вид занятий. Дети, например, в
зависимости от возраста, иногда чувствуют привязанность к своим близким, потребность в них, а иногда,
наоборот, хотят держаться от них подальше, видя в них
«препятствие» на пути к свободной жизни. К примеру,
на втором году жизни развивается самостоятельность
детей, формируется предметно-игровая деятельность,
появляются элементы сюжетной игры. Согласно
Фрейду, первые 6 лет жизни играют большую роль в
развитии личности. Основное занятие – игра. Дети играют большую часть своего времени. Через игру ребенок высвобождает энергию, свободную от импульса
агрессии, который является одним из самых естественных импульсов. Общение с взрослыми носит ситуационно-деловой характер, затем деловое сотрудничество
[4]. Присутствие родителей дома положительно сказывается на развитии детей.
В подростковом возрасте семья, дружба и другие отношения меняются, и им нужно общаться с друзьями.
Во время пандемии COVİD-19 подростки стали еще
чаще подключаться к Интернет, проводя большую часть
времени за телефоном или компьютером, и это стало
беспокоить старших в семье. Иногда родители не позволяют детям общаться с друзьями, так как они им не нравятся. Подобные явления, детьми воспринимаются с
большим недовольством, ибо «сверхопека» со стороны
родителей приводит к отрицательным результатам.
В обычной жизни семейная пара ходила на работу
утром, встречалась и разговаривала вечером и ценила
свое время, занимаясь семейными делами. Проведение
супругов (членов семьи) вместе целый день, в период
пандемии COVİD-19 стало вызывать между ними
конфликты, которые в той или иной мере повлияли и на
детей.
Об отношении к проблеме пожилых людей.
С возрастом потребности и желания людей меняются,
они заводят семью, находят работу и т. п.
Как отмечает Э. Эриксон, на последних этапах жизни
люди обычно пересматривают прожитую жизнь и поновому оценивают ее. Если жизнь человека была наполнена смыслом и активным участием в событиях, то он
приходит к выводу, что жил не зря и полностью реализовал то, что было ему отпущено судьбой. Но если
жизнь кажется ему напрасной тратой сил и чередой
упущенных возможностей, у него возникает чувство
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отчаяния. Очевидно, что то или иное разрешение этого
последнего в жизни человека конфликта зависит от совокупного опыта, накопленного в ходе разрешения всех
предыдущих конфликтов [10], и это отражается на взаимоотношениях между людьми.
Относительно изменений в повседневной жизни
можно сказать, что повышенный контроль и интерес к
человеку также могут принести много проблем. Эта ситуация способствует формированию у ребенка чувства
обиды на свою семью. Благодаря технологиям жизнь
людей превратились в асоциальную сущность, а виртуальная среда – в активную сферу действия людей.
Определенные изменения в образе жизни людей
отразились на их активной жизненной позиции, это те, у
которых нет хобби, которые живут между домом и работой, имеют противоречивые семейные отношения и уделяют внимание развлечениям.
Положение было тяжелым для людей, страдающих
от финансовых затруднений. Здесь следует назвать и
плохие бытовые условия, слабый Интернет и потерю
работы.
Согласно полученным результатам исследования,
наиболее распространенными действиями в карантине
были времяпровождение с детьми, просмотр телевизионных передач, решение отложенных когда-то задач
(как на академическом уровне, так и дома), чтение книг,
работа на приусадебном участке.
Проведем сравнительный анализ полученных результатов с ситуацией в мире.
- во время пандемии COVİD-19 во всем мире насилие
в семье увеличилось. Так, в начале апреля было объявлено, что в настоящий момент начало пандемии коронавируса в мире вызвало мощную вспышку домашнего
насилия [11]. Однако, согласно нашему исследованию,
мы можем сказать, что домашнего насилия в Азербайджане не было. Об этом говорят и конкретные факты.
Так, Комитет по делам семьи, женщин и детей АР
заявил, что рост насилия был незначительным. Об этом
также заявили и представители неправительственных
организаций, подчеркивая, что рост бытового насилия
был небольшим. В этот период в социальные приюты
обращались женщины с разными социальными проблемами. Но были и жертвы насилия. В апреле в стране
было зарегистрировано 4–5 смертей в результате домашнего насилия [12].
Во время пандемии COVİD-19 уровень преступности
был низким, и, например, не было зарегистрировано ни
одного случая суицида или изнасилований [13].
По данным СМИ и исследований, во всем мире карантин привел к росту числа разводов. Для сравнения
отметим, что число разводов в нашей стране в апрелеиюне текущего года уменьшилось на 23% по сравнению
с прошлым годом [14].
Кризис взаимоотношений разных поколений был
связан с совместным нахождением пожилых людей с
детьми и внуками. Это серьезно повлияло на взаимоотношения в семьях, где существует экономическая, психологическая и физическая зависимость [15]. Однако,
согласно исследованиям, проведенным в Азербайджане,
отношения между старшим поколением и внуками зача-

стую становились крепче, и неудовлетворенности было
мало.
В целом серьезного конфликта в условиях карантина
между родителями и детьми зафиксировано не было. Но,
в то время, когда советы взрослых могли быть немного
резкими, менторскими, поучительного характера, и если
дети им не следовали, тогда возникали конфликты.
Выводы. Из результатов исследований и интервью с
родителями можно сделать вывод о том, что образ
жизни и мировоззрение родителей оказывают определенное влияние на семейный диалог. Какими бы разными ни были формы семейных взаимоотношений,
главным фактором, лежащим в основе семейной культуры, является функция сплочения. Появившиеся разногласия можно классифицировать в двух направлениях:
1. связанные с базовыми потребностями людей, – это
уровень жизни, обеспеченность основными видами материального достатка, и в этом плане их можно назвать
глубинными;
2. связанные с мелкими бытовыми вопросами, которые могут привести к определенным разногласиям, но
при этом не приводить к конфликтам.
Взаимоотношения в семье анализировались в основном на уровне удовлетворения материальных и духовных потребностей, трудностей, связанных с этим, а
также на уровне быта. События, продемонстрировали
изменения в образе жизни, в семьях появились некоторые проблемы и трудности. Их разрешение стало возможным, в том числе и посредством ценностей ментального характера. Благодаря духовным ценностям
азербайджанского народа, таким, как сострадание, щедрость, гостеприимство, помощь слабым и т. п., данный
кризисный этап в жизни азербайджанского общества
будет успешно преодолен.
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THE PROBLEM OF FAMILY RELATIONSHIPS DURING THE COVİD-19 PANDEMIC PERIOD:
ON THE EXAMPLE OF A STUDY IN AZERBAIJAN
Recently, the pandemic has changed the whole world, including our lives. The new conditions influenced the mood and
behavior of people, including family relations. The values and culture of the people have played a positive role in overcoming
this crisis
The aim of the work is to study intra-family relations during the quarantine period in Azerbaijan, to analyze and determine
the causes of contradictions and difficulties in marital relations on the basis of the information collected.
According to the results of the study, the factors influencing family relations during the quarantine were identified: age,
financial situation, changes in lifestyle and everyday life. A comparative analysis of this situation in the world with the
situation in our country has been carried out.
Key words: culture, family, lifestyle, age.
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ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
(ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ)
У статті представлені дані про роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці стресових станів.
Відзначається, що поєднане застосування гімнастичних та дихальних вправ з психофізичними вправами та
аутотренінгом є ефективним в лікуванні та реабілітації наслідків стресів.
Ключові слова: стрес, фізична реабілітація, дихальні вправи.
Постановка проблеми. У сучасному світі все більшу
і більшу небезпеку для кожної людини представляють
стреси. Вони негативно впливають на фізичний і емоційний стан людини, на її здатність у потрібний час
прийняти правильне рішення [1,5].
Стрес – загальне напруження організму, що виникає
під впливом надзвичайного подразника. Найбільш стресовими вважаються такі професійні сфери як охорона
здоров’я, правоохоронні органи та освіта [2].
Лікарі вважають, що стрес потрібно пережити, у здорової людини він пройде разом з несприятливим періодом життя. Проте попереджають, що хронічний стрес
може привести до розвитку такого тяжкого стану як
синдром хронічної втоми, а затяжний і тривалий стрес –
до депресії, а це вже хвороба – афективний стан, під час
якого людина без видимої причини відчуває важкі, болісні емоції і переживання (пригніченість, тугу, відчай).
Життєвий тонус різко знижується, характерними стають
думки про відповідальність за неприємні рішення або
важкі події, що відбулися в житті. І тут дуже важливо
вчасно помітити зв’язок і правильно розпочати лікування та реабілітацію [3,7].
Причин стресу безліч, проте, для кожної з них характерним є емоційний сплеск, потрясіння. Багато що в
стресовій ситуації залежить від особливостей характеру
людини, адже у кожного складається своє ставлення до
життя і до подій навколо. Тому ситуація, яка для однієї
людини стала причиною стресу, іншого може абсолютно
не зачепити в емоційному плані [5].
Як правило, причини стресу поділяють на внутрішні
та зовнішні. До внутрішніх причин відносять особливості характеру людини, такі як відсутність наполегливості, песимізм, нездатність приймати невизначеність, підвищені вимоги до себе, нереальні очікування. Зовнішні
причини стресу – це різні зміни в житті, які викликали
емоційний сплеск: фінансові проблеми, складності на
роботі, проблеми в стосунках, труднощі в сім’ї, надмірна
зайнятість [8].
Рекомендації щодо боротьби зі стресами та профілактики стресових станів дуже різноманітні та суперечливі. За даними різних літературних джерел в Україні
позбавляються стресу таким чином: телевізор – 46%,
музика – 43%, алкоголь – 19%, їжа – 16%, медикаменти –
15%, спорт, фізичні вправи – 12%, секс – 9%, йога,
медитація – 2% [4, 10].

Як видно з вище викладеного лише 12% українців
вважають фізичні навантаження ефективним засобом
боротьби зі стресом. Тому розробка комплексних програм фізичної реабілітації для пацієнтів, що мають симптоматичні прояви стресових станів, є актуальним і важливим у наш час. Про актуальність проблеми стресу та
його профілактики свідчить також той факт, що в бібліотеці Інтернаціонального інституту стресу вже зібрано
понад 150 тисяч публікацій, присвячених стресу [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазнати
стресу може кожна людина незалежно від її посади, положення в суспільстві й матеріального статку. За статистикою, в США (країні, яка першою усвідомила проблему
стресу) 90% населення постійно перебуває у стані сильного стресу. Із них 60% зазнають стресу 1–2 рази на
тиждень, 30% майже кожного дня [5].
Україні нині немає настільки точної статистики, але
за приблизними оцінками майже 70% українців постійно
перебувають у стані стресу, а третина усього населення –
у стані сильного стресу [3].
У стресових ситуаціях в організмі людини починають працювати механізми, які готують до підвищених
фізичних навантажень. Саме тому багато дослідників
рекомендують під час нервового напруження та після
нього виконувати фізичні вправи для зняття стресу. Це
можуть бути різні засоби фізичної реабілітації: гімнастика, фітнес, плавання, біг, танці, які за впливом на організм людини цілком можуть замінити прийом антидепресантів.
Фізичне навантаження надає генералізований вплив
на організм, практично на всі його фізіологічні механізми, які, насамперед, забезпечують діапазон і вдосконалення адаптації організму до будь-яких зовнішніх та
внутрішніх факторів і тим самим підвищують толерантність до стресових факторів.
Фізичні вправи не тільки відволікають людину від
негативних думок і дозволяють переключити увага на
реальні справи і соціально важливі інтереси, але й дають
можливість істотно змінити реактивність центральної
нервової системи, що відіграє важливу роль у розвитку
стресових станів. Крім того, фізичні навантаження сприяють виробленню серотоніну, що призводить до поліпшення настрою. Проведений аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що регулярне застосування
фізичних навантажень дозволяє згладити різноманітні
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симптоми, викликані стресом [6].
Проте на практиці ще недостатньо обґрунтована роль
засобів та програм фізичної реабілітації, які можуть бути
рекомендовані людям, які перенесли стрес.
Мета роботи – визначити роль засобів фізичної реабілітації у профілактиці стресів в сучасних умовах та
психокорекція стресових станів.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел та
звіт статистичних даних.
Виклад основного матеріалу. Профілактика та корекція стресових станів базується на таких основних
принципах:
1. Підвищення стійкості до стресу. Потрібно готувати
людей до різних ситуацій, вчити керувати своїми
емоціями.
2. Позбавлення від психічного напруження, оптимальна реакція на негативні емоції.
3. Психокорекція, самонавіювання.
4. Релаксація; використання зовнішніх факторів, що
розслабляють (музика, запахи, природні фактори).
5. Фізичні вправи.
Профілактичні заходи при стресах характеризуються
загально зміцнювальним впливом на весь організм і
спрямовані на загартовування організму, підвищення
працездатності та психологічної стійкості. Заняття різними видами гімнастичних вправ не тільки підвищують
силу, гнучкість і витривалість організму, але є одним з
найбільш потужних антистресових засобів. Вони активізують роботу серцево-судинної системи, спалюють адреналін, який в надлишку виділяється наднирковими під
час стресу, підвищують активність імунної системи.
Ритмічні вправи, такі як, наприклад, ходьба, біг, веслування або плавання збільшують альфа-хвильову активність в головному мозку. Альфа-хвилі пов’язують зі
спокійним емоційним станом людини, наприклад, як під
час медитації. Ритмічне дихання під час виконання певних вправ також сприяє збільшенню активності альфахвиль [8].
Деякі дослідження підтверджують, що регулярні фізичні вправи середньої інтенсивності сприяють появі
свого роду імунітету до стресу.
Доведено, що фізично активні люди стійкіші до нервових зривів, ніж люди, які ведуть малорухомий спосіб
життя. Крім того, вправи допомагають протистояти руйнівним ефектам стресу, зміцнюючи нервову та імунну
систему, знижуючи тиск [5,10].
При цьому деякі дослідники рекомендують чергувати
адекватні навантаження на витривалість (біг, плавання,
спортивна ходьба), силові навантаження і вправи на розтягування (тренування м’язів і зв’язок) [3]. Сприятливо
на роботі всіх органів під час та після стресу позначається дихальна гімнастика, різновидів методик якої існує
безліч.
Відомо, що вправи, орієнтовані на глибоке дихання –
важлива складова всіх видів процедур, що розслаблюють. Вони є одними з найпростіших і найбільш ефективних методів, що сприяють релаксації. Особливо рекомендують глибоке дихання людям, схильним в
стресових ситуаціях до паніки, швидкої стомлюваності,
гіпервентиляції, головних болів, м’язового напруження,
тривоги та апатії. Незалежно від причини або конкретної
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природи стресу глибоке дихання є обґрунтованою та
доцільною стратегією для швидкого зниження стресу
різних рівнів.
Грудне дихання – це поверхневе дихання, властиве
більшості дорослих людей. Цей тип дихання часто буває
з прискореним темпом, не ритмічним, пов’язаним з почуттям тривоги і емоційною лабільністю. Поверхневе
дихання не сприяє подоланню стресових ситуацій і в
рівній мірі може посилювати напади паніки, тривогу,
головні болі та стомлюваність. Тому цей тип дихання не
рекомендується під час та після стресу.
Допомагають у важких емоційних ситуаціях і динамічні дихальні вправи для зняття стресу. Так негативна
енергія (злість, роздратування, гнів) прямує в конструктивне русло і відразу використовується, а не накопичується, не руйнує тіло і не псує настрій. Крім того, серцево-судинна система починає працювати активніше,
кров швидше забезпечує всі внутрішні органи поживними речовинами і поліпшується живлення мозку. Більшість антистресових технік дихання, як йогівських, так і
запропонованих сучасними спеціалістами з фізичної
реабілітації, полягає у поєднанні періодів незначної гіпервентиляції легенів і гіпоксії. Суть цих технік дихання
полягає в тому, що необхідно напружити діафрагму,
зробити максимально глибокий вдих, щоб випнувся живіт, зробити видих, який за тривалістю перевищує вдих у
кілька разів, і затримати дихання на кілька секунд [11].
Для поліпшення адаптації до стресу необхідно поєднувати техніку дихання з фізичними навантаженнями.
Оптимальним варіантом поєднання фізичних вправ з
техніками дихання йогів вважають так зване статичне
напруження м’язів, коли спільно з виконанням дихальних технік, різні групи м’язів напружуються, але залишаються нерухомими. літературі є свідчення про ефективність кінезологічної гімнастики для профілактики
стресів у дітей та дорослих. Кінезіологічна гімнастика –
це цілісний руховий комплекс фізичних вправ для поліпшення психоемоційного стану та загального оздоровлення. Комплекс включає розвантажувальні релаксаційні вправи для м’язового, сухожильного, суглобового
та емоційного розслаблення [9].
Спеціалісти звертають увагу, що кожна людина, що
має симптоми стресу, повинна займатися різними видами фізичних вправ залежно від стану здоров’я, віку та
рівня фізичної підготовленості.
Людині все взаємопов’язано і її фізіологічний стан
тісно пов’язаний з психологічним. Сьогодні рекомендують багато засобів релаксації – медитація, йога, аутотренінг, аромотерапія, аудіозаписи зі звуками природи,
шуму води, співу птахів. Ці засоби знімають занепокоєння, зменшують частоту серцевих скорочень, знижують
тиск, допомагають нейтралізувати негативні думки.
Розробка методів і засобів саморегуляції психоемоційного стану в цілях профілактики стресу відкриває
великі можливості в запобіганні широкого спектра стресових станів і є предметом власне психопрофілактичної
роботи.
Багато досліджень ведеться щодо застосування елементів східної гімнастики йоги для профілактики стресових станів. Різноманітні йогівські асани та вправи
спрямовані на зняття м’язових спазмів у тих ділянках
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тіла, які в першу чергу реагують на стрес (тазовий пояс,
плечовий пояс, живіт, м’язи вздовж хребта та ін.). Ці
вправи чергуються з техніками глибокої релаксації.
В літературі зустрічається багато рекомендацій щодо
застосування при стресах різних видів масажу, які сприяють повному розслабленню м’язів, а згодом і заспокоєнню (точковий, сегментарно-рефлекторний та ін.) [6,8].
Заняття плаванням також можна розглядати як ефективний спосіб профілактики стресових станів. Дія температури води врівноважує процеси збудження та гальмування у центральній нервовій системі, покращує
кровопостачання мозку. Вода масажує нервові закінчення, які перебувають у шкірі та м’язах, сприятливо
впливає на центральну нервову систему, заспокоює, знімає стомлення. Після плавання людина легше засинає,
міцніше спить, у неї поліпшуються увага, пам’ять. Слід
зазначити, що приємні асоціації, пов’язані з плаванням,
позитивно позначаються на стані психіки, сприяють формуванню позитивного емоційного фону, важливого при
стресових станах [10].
Висновки. Проблеми боротьби зі стресом стають в
останні роки все більш актуальними. Подолати стрес і
його наслідки можна тільки об’єднавши зусилля медиків, психологів, фізіологів, спеціалістів з фізичної реабілітації та ін. Саме такий інтегративний підхід є найбільш
ефективним у профілактиці стресів у людей різного віку.
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PREVENTION OF STRESS BY MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION
The article presented the data about the role of means of physical rehabilitation in prevention of stress conditions. It is
marked that complex usage of gymnastic and respiratory exercises together with psycho-physical and physical exercises and
auto-training are effective means in treatment and rehabilitation of stress effective.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті розглядаються особливості формування соціальної компетентності в учнів старшого
шкільного віку. Значна увага звертається на вікові, індивідуально-психологічні особливості учнів старшого
шкільного віку. Провідне місце належить розкриттю питання щодо впровадження в психолого-педагогічну
діяльність спеціальних засобів психологічного впливу задля цілеспрямованого формування, розвитку та
корекції поведінки учнів старшого шкільного віку.
Ключові слова: учень, старший шкільний вік, соціально-психологічний тренінг, соціальна
компетентність, особистість, психологічна корекція, практичний психолог, соціальна взаємодія.
Постановка проблеми. На сучасному етапі провідною є тенденція розвитку суспільства з орієнтацією на
відкритість, інтеграцію, демократизацію взаємин. В мінливих умовах загострюється потреба формування особистості здатної адаптуватися до соціально-економічних
змін, стійкої до впливу негативних чинників оточуючого
середовища. Непередбачуваність соціально-політичної
ситуації, швидка зміна соціально-економічних умов
впливають на сферу міжособистісного спілкування та
взаємодію людей. Процеси інтернаціоналізації та глобалізації потребують від сучасної молоді уміння вибудовувати взаємини в умовах різних укладів життя, культурних традицій, економічних трансформацій, вести
соціальний діалог. Економічні перетворення в країні та
зміни в характері суспільних потреб вимагають від соціальних інститутів формування молодого покоління, здатного до власного життєвого, професійного, особистісного самовизначення, самозабезпечення, конкурентоспроможності, стресостійкості в умовах різноманіття
думок та життєвого різнобарв’я. Психічна свідомість
сучасної людини формується й розвивається в умовах
все більш зростаючого інформаційного потоку в процесі
взаємодії з великою кількістю людей. Усе це спонукає
особистість знаходитись в стані перманентної готовності
до численної соціальної взаємодії.
Перед інститутами соціалізації постає завдання окреслення шляхів роботи з підростаючим поколінням в напрямку формування загальнолюдських компетентностей. Досягнення успіху в житті, уміння взаємодіяти з
оточуючими людьми, гармонізувати свої стосунки з іншими, приймати адекватні виважені рішення, активно
брати участь у суспільній діяльності – все це пов’язано з
соціальною компетентністю.
Ідеї модернізації системи освіти, що базуються на
компетентнісному підході, висувають до педагогічної
теорії та практики вимоги щодо впровадження технологій соціально орієнтованого навчання, формування соціальної відповідальності, уміння працювати в команді,
реалізовувати свої потенціали у взаємодії з іншими. Це
потребує від вітчизняної психолого-педагогічної науки
переосмислення існуючих теоретичних знань з питань
освіти компетентної особистості та формування практичних умінь та навичок, що віддзеркалюють позитивні
результати.

У зв’язку з цим провідною метою закладу освіти є
забезпечити молодь базовими компетенціями, що сприятимуть за будь-яких обставин постійному особистісному
самовдосконаленню та саморозвитку.
Питання соціальної компетентності деякий час потому стало предметом ретельного наукового розгляду. Так,
у межах філософії соціальну компетентність вивчає
J.I. Шабатура, в психоневрології М. Ібрієгіт. Значна кількість робіт, присвячених даній проблематиці, є в психології (А. Барбітова, О. Грєбєннікова, Н. Калініна,
Є. Коблянська, В. Куніцина, М. Лук’янова, Г. Марасанов, Н. Рототаєва, Ю. Тюменєва), а також в корекційній
педагогіці. В педагогічній науковій літературі процес
формування соціальної компетентності досліджується
стосовно дошкільного (С. Васильєва, Н. Гавриш,
О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська,
Н. Шкляр), підліткового віку та розвитку в молоді ключових і професійної компетентностей (Н. Кузьміна,
Н. Лупанова, Л. Мітіна, С. Троянська та ін.).
Останніми роками підвищилась кількість досліджень
різних видів компетентності: соціально-комунікативної
(Г. Бєлєнька, В. Маршицька, С. Нечай та ін.), інформаційної (Н. Таїрова), емоційної (О. Лібіна) тощо.
Як свідчить аналіз психолого-педагогічних джерел,
важливим періодом у формуванні соціальної компетентності є роки навчання в школі. Саме в цей період відбувається соціальне становлення особистості, інтенсивно
накопичуються знання з різних сфер життєдіяльності,
набуваються уміння розв’язувати життєві ситуації, аналізувати їх у тісному зв’язку згідно мінливих обставин,
приймаючи нестандартні рішення в практичній сфері.
Найбільш важливим етапом становлення життєвого
шляху є підлітковий та юнацький вік. В цей період швидкі темпи психофізіологічного розвитку впливають на
особистісне становлення, готовність виконувати соціальні ролі, робити самостійний вибір, прогнозувати післядії своїх вчинків, брати на себе відповідальність за
свою поведінку й т. ін.
В сучасній соціально-педагогічній науці розглядаються різні шляхи формування соціальної компетентності (О. Коблянська, В. Куніцина, А. Прихожан, Н. Толстих та ін.). В деяких дослідженнях висвітлені питання
структури, методика, діагностика соціальної компетентності, шляхи та засоби її формування: в підлітків
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(Н. Калініна, М. Лук’янова, Ю. Тюменєва), юнаків
(М. Ерохова, Г. Марасанов, Н. Рототаєва) та учнівської
молоді (С. Бахтеєва, Є. Казаков, О. Колобова, Н. Лупанєва та ін.).
Мета роботи. Виокремити чинники формування соціальної компетентності учнів старшого шкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на те,
що в педагогічну практику впроваджуються чисельні
методи щодо формування соціальної компетентності,
проблема є актуальною через недостаню ефективність
результатів, що віддзеркалюються в повсякденній життєдіяльності людей. У зв’язку з цим постає питання теоретико-методологічного та практичного характеру, що
актуалізує проблему обґрунтування чинників, які сприяють на сучасному етапі формуванню соціальної компетентності в учнів старшого шкільного віку.
Соціальна компетентність розглядається як здатність
індивіда ефективно взаємодіяти з оточенням в системі
міжособистісних взаємин. На думку деяких авторів, вона
формується в ході засвоєння індивідом навичок спілкування та складається, по-перше, з уміння орієнтуватися в
соціальних ситуаціях; по-друге, з уміння правильно визначати особистісні особливості та емоційні стани інших
людей; по-третє, з уміння обирати адекватні способи
спілкування з людьми та впроваджувати їх в процес взаємодії. Особлива роль належить умінню поставити себе
на місце іншої людини, тобто рефлексії та емпатії.
У. Джемс зазначав з цього приводу, що для людини немає більш жорсткого покарання, ніж бути в суспільстві і
бути непоміченим іншими людьми, відчувати розрив з
оточуючими [13].
Найбільш очевидною ознакою нестатку спілкування
та незадоволення соціальних зв’язків є соціальна депривація [9]. На думку дослідників, достат «людина, що
знаходиться в умовах реальної або уявної комунікативної депривації (ізоляції від інших людей, розриву соціальних зв’язків, відсутності значущого для неї
спілкування, недостатності спілкування та ін.) здатна
випробовувати стан самотності» [1].
Соціальна компетентність є також системою знань
людини про соціальну дійсність та саму себе, системою
складних соціальних умінь та навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових соціальних ситуаціях.
Такі автори, як К. Рубін та Л. Роуз-Креснор, акцентували увагу на застосуванні соціальних сценаріїв, тобто
певних шаблонів (узгоджені дії в знайомих ситуаціях).
Їхнє використання полегшує прояв способів поведінки
та поведінкових сценаріїв у соціальній взаємодії. Вони
допомагають соціально зорієнтуватись, адаптуватись
інтегрувати. Окрім того, дозволяють швидко та адекватно приймати рішення, діяти за принципом «тут і зараз».
Тож, на думку авторів, запорукою соціальної успішності
людини є використання в знайомих ситуаціях відпрацьованих сценаріїв поведінки [6].
В роботах деяких зарубіжних авторів, присвячених
соціальній компетентності, знаходимо її об’єднання з
комунікативною компетентністю. Так, М. Аргайл називає такі її складові: а) соціальна сенситивність (мається
на увазі точність соціальної перцепції); б) основні навички взаємодії (репертуар певних умінь); в) навички
схвалення та винагороди, що є вкрай важливими в усіх

соціальних ситуаціях; г) рівновага, спокій як антитеза
соціальній тривожності [7].
Соціально-комунікативна активність виступає як суспільна якість людини і проявляється в здатності до
цілеспрямованої взаємодії із середовищем, у внутрішній
готовності до більш-менш усвідомленої діяльності,
спрямованій як на перетворення власне самої діяльності,
так і на перетвореня самої людини [8].
Особливості перехідного віку, а також складні умови,
в яких відбувається зростання сучасної молоді: нестабільність сімейного інституту, розмитість моральних цінностей, соціально-економічні проблеми, сучасні процеси
інформатизації та глобалізації – усе це певним чином
впливає на формування та розвиток підростаючої
особистості.
З біологічної точки зору учень старшого шкільного
віку вже майже доросла, але соціальної зрілості ще не
досягла. Для дітей старшого шкільного віку характерні
конституційні зміни, почуття психологічної незалежності, формується нове уявлення про себе. Це стадія духовного розвитку, що дуже пов’язана з комплексом психофізіологічних процесів. В цей період починається
усвідомлення власної індивідуальності, «відкриття Я»,
з’являються життєві плани, мрії про вибудову майбутнього, відбувається включення в різні сфери суспільного
життя. Найважливішим є розширення життєвого досвіду, кола спілкування, групової належності. Поведінка
підростаючої особистості в цей період визначається маргінальністю положення – це віддзеркалюється в психіці,
для якої характерними є внутрішня сором’язливість,
протиріччя, невизначеність рівня домагань, агресивність, імпульсивність, часта зміна настрою, схильність
до крайніх точок зору і позицій, конфліктність, негативізм, неслухняність, впертість, непокірність, бунт проти
батьків, сварки з однолітками. В цей період дуже переживається страх втрати «Я», неначе дилема: бути собою
зі своїм особливим і окремим душевним світом та індивідуальними здібностями чи бути разом з тими, хто є
цінним та дорогим. В цей віковий період в першу чергу
цінуються дружба, любов, формується самосвідомість та
власний світогляд, починаються спроби приймати відповідальні рішення щодо вибору професії та свого місця, а
також сенсу життя, супутника [12].
Серед важливих якостей, що забезпечують успішність життєдіяльності виокремлюють: різнобічний розвиток; комунікабельність; відповідальність; психологічну культуру та ін. До особистісних характеристик, що
заважають ефективній соціальній взаємодії, віднесені:
небажання і нездатність до навчання; безвідповідальність; відсутність комунікативних здібностей, нетерпимість по відношенню до культури та релігії інших, невміння працювати в команді тощо. Соціально некомпетентна особистість характеризується відсутністю
міжособистісної рефлексії під час соціальній взаємодії.
Невміння ставати на місце іншої людини, розуміти її
стан, передбачати реакції на власну поведінку, ухвалювати адекватні рішення в процесі взаємодії – усе це
закономірно призводить до конфліктів із соціальним
оточенням. У свою чергу, поведінковий компонент безпосередньо пов’язаний з умінням підлітка діяти відповідно до сформованих цінностей, життєвого досвіду,
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переконань, і проявляється в соціально-комунікативній
активності особистості.
Отже, з метою формування та розвитку навичок соціальної компетентності, а також задля психологічної
корекції небажаних паттернів поведінки підростаючої
особистості, практичний психолог має застосовувати
методи, що спрямовані на її побудову за допомогою
спеціальних засобів психологічного впливу. Психокорекція на практиці може застосовуватись у двох формах:
індивідуальній або груповій. У першому випадку психолог працює один на один з учнем. Така психокорекція
використовується, коли проблема індивідуального характеру, коли особистість категорично відмовляється працювати в гурті, або з яких-небудь причин її робота в
групі неможлива; коли застосовуються досить сильні
методи психологічного впливу та індивіда необхідно
постійно тримати під наглядом і контролем. Навпаки,
коли проблема міжособистісного характеру, психолог
працює відразу з групою: в психокорекційному процесі
взаємодіють не лише психолог та особистість, але й
члени групи між собою. В групі психокорекційний
ефект досягається за рахунок взаємодії, взаємовпливу і
активного використання соціально-психологічних можливостей групи для досягнення необхідного психокорекційного результату. Груповий корекційний ефект сильніший у тих випадках, коли йдеться про виправлення
недоліків саме міжособистісної поведінки (недовіра,
скритність, нетовариськість, невміння переконувати,
здійснювати вплив тощо). В групі починають діяти додаткові стимули, що змушують підлітка належним
чином змінювати свою поведінку. Група полегшує
вираження емоцій і відчуттів, дозволяє поводитись
більш розкуто, сприяє розрядці внутрішньої напруженості, що виникає під час індивідуальної роботи. В групі
підростаюча особистість відчуває себе психологічно
захищеною, оскільки в ній зазвичай створюється сприятлива атмосфера людських відносин. У такій групі ведучий та інші її учасники в будь-який момент можуть прийти на допомогу, захистити від психологічних травм і
переживань. Група допомагає більш глибоко розкритися,
що само по собі може принести бажане полегшення.
Група стимулює появу і закріплення в індивіда нових
форм адаптивної міжособистісної поведінки, таких, які
важко викликати при індивідуальній психокорекційній
роботі. Вона допомагає індивіду краще зрозуміти самого
себе, порівнюючи себе з іншими. В результаті в підростаючої особистості складається про себе правильніше
враження [4].
Реалізація активних психокорекційних методів має
справу з такими якостями особистості або видами поведінки, що не мають органічної основи і що не є стійкими
якостями. Слід зазначити, що мета роботи має біти сформульована в позитивній формі. Вона має бути реалістичною, співвіднесеною з терміном дії роботи, можливостями переносу особистістю нового позитивного досвіду і
засвоєних під час занять нових способів дій в реальну
практику життєвих стосунків. Розглядаючи постановку
загальної мети, необхідно враховувати перспективу розвитку особистості, плануючи конкретні показники її
особистісного й інтелектуального розвитку аж до закінчення роботи, можливості віжображення цих показників
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в особливостях діяльності і спілкування особистості на
послідуючих стадіях його розвитку.
Ефекти роботи здатні проявлятися протягом тривалого часу: в процесі власне роботи; на момент її завершення; і, врешті-решт, приблизно півроку поспіль можна з упевненістю говорити про закріплення або втрату
позитивних ефектів психологічного впливу.
Діяльнісна парадигма пов’язує психокорекційні методи з формуванням системи дій і чіткої структуризації
діяльності. У цьому плані виокремлюються дві групи
методів:
– методи посилення регулюючих функцій психіки,
розвиток емоційного самоконтролю, поліпшення психічної саморегуляції;
– методи нормативно-ціннісної корекції, об’єктами
якої виступають нормативні комплекси, що зумовлюють
відмову від підпорядкування спільним принципам, цілям, завданням діяльності.
Вищезазначені методи спрямовані на вироблення
норм особистісної поведінки, міжособистісної взаємодії,
розвиток здатності гнучко реагувати на ситуацію, швидко перебудовуватися в різних умовах, групах, тобто на
методи соціального пристосування.
Основними принципами роботи є:
1. Принцип єдності діагностики і корекції.
2. Принцип нормативності розвитку.
3. Принцип корекції «зверху вниз».
4. Принцип корекції «знизу вверх».
5. Принцип системності розвитку психічної діяльності.
6. Діяльнісний принцип корекції.
Вищезазначені принципи відображають цілісність
процесу реалізації психологічної корекції як особливого
виду практичної діяльності психолога [4].
Основним напрямком корекційної роботи є цілеспрямоване формування узагальнених способів орієнтування підростаючої особистості в різних сферах предметної діяльності, міжособистісних взаємодій, кінець кінцем
в соціальній ситуації розвитку. Сама корекційна робота
будується не як просте тренування навичок і умінь, а як
цілісна осмислена діяльність, що природньо і органічно
вписується в систему повсякденних життєвих стосунків
підростаючої особистості [5].
Групова психокорекція має декілька різновидів. З метою розвитку навичок соціальної компетентності, що є
необхідними в повсякденному житті, доцільно використовувати можливості тренінг-технологій, основою яких є
системний та практикоорієнтований підходи, які дозволяють реалізувати набуття реального досвіду. Оскільки
соціальні вимоги припускають високій рівень особистісних характеристик, бо саме вони забезпечують соціально-цільову спрямованість з урахуванням специфіки
життя та діяльності вищезазначені технолоії надають
можливість отримати знання та оволодіти необхідними
прийомами дій в типових і нестандартних ситуаціях, що
виникають у повсякденній життєдіяльності [4].
Тож, одним із чинників формування та розвитку соціальної компетентності учнів старшого шкіьного віку в
освітньому процесі може бути соціально-психологічний
тренінг. До соціально-психологічного тренінгу відносяться всі різновиди тренінгу, що впливають на якості,
вміння та здібності, які проявляються в процесі спілку-

46

Scientific Journal Virtus, September # 46, 2020

вання. Так, М. Форверг дотримувався думки, що даний
вид тренінгу ґрунтується на постулаті експериментальної психології. Він свідчить, що людина засвоює 10%
того, що чує, 50% – що бачить, 70% того, що може переказати і 90% – що робить самостійно [10].
Таким чином, основною метою соціально-психологічного тренінгу (СПТ) є підвищення ефективності спілкування, що виступає своєрідною формою взаємодії
особистості з іншими людьми. Соціально-психологічний
тренінг передбачає виконання завдань на групове згуртування, що спрямовані на формування емоційного
настрою учасників тренінгу задля роботи в групі. Дані
вправи спрямовані на: руйнування звичних стереотипів
поведінки, ослаблення психологічного захисту, спільне
переживання певних емоцій, виникнення емпатії і здатності самому висловлювати власні почуття, проведення
групових дискусій в рамках тематики заняття, виконання психогімнастичних вправ змістовного плану,
встановлення ефективного контакту з урахуванням вікових та особистісних особливостей учасників тренінгу,
підвищення працездатності в групі протягом усього дня
роботи, зняття напруги і активізації уваги, сприйняття і
розуміння емоційного стану партнера, розвиток емпатичних тенденцій і сензитивності, вміння грамотно приймати і передавати інформацію, ефективно слухати і
чути. Тож, основною метою вправ є розігрування і аналіз ситуацій, спрямованих на впровадження отриманих
навичок в контексті реальної поведінки [10].
Усе це дозволяє створити серед учасників тренінгу
атмосферу безпеки, відкритості, довірливого ставлення
та психологічного комфорту. Окрім того, партнери під
час тренінгової роботи можуть використовувати різні
стилі поведінки, бачити допущені помилки і можливості
їх вирішення.
Основною метою проведення соціально-психологічного тренінгу є підготовка до організації та реалізації
ефективних взаємин. Врешті-решт розвиваються вміння
і навички ефективного спілкування, встановлення контакту з опонентом, вміння слухати і чути, що припускає
розвиток нерефлексивного і рефлексивного слухання,
емпатичні вміння, які включають в себе вміння сприймати і розуміти емоційний стан іншої людини. Формується здатність розуміти і враховувати в процесі спілкування психологічні особливості людей (вікові і особистісні), володіти способами вираження власних емоцій,
розвивається сензитивність психологічно грамотно
приймати і передавати різну інформацію. Підростаюча
особистість навчається різноманітним формам і методам
організації процесу спілкування, розвиває вміння «ненасильницької комунікації» або спілкування без примусу,
що має на увазі усвідомлення оптимального використання комунікативних засобів – вербальних і невербальних. Це допомагає відпрацювати навички створення
оптимальної емоційної атмосфери в процесі спілкування, оволодіти технікою «Я – висловлювання» на противагу «Ти – висловлювання», розвинути навички впевнено-гідної поведінки, яка включає в себе вміння
розрізняти агресивність, впевненість і невпевненість в
різних ситуаціях, формується вміння в будь-якій ситуації актуалізувати впевнену поведінку, усвідомити механізми, що блокують креативність знаходити вихід з

нестандартних ситуацій та розвивати конструктивну
взаємодію [10].
Виокремлюють наступні техніки, які застосовуються
при проведенні соціально-психологічного тренінгу: поперше, техніки подання інформації, основною метою
яких є отримання і усвідомлення інформації. До них
відносяться лекції, систематизовані огляди, програмовані інструкції та групові дискусії. Основними методичними вимогами до цієї групи методів є новизна інформації та надання інформації в різних модальностях з
ілюструванням її в різноманітних формах таких, як:
образна, метафорична, гумористична і т. ін. По-друге,
імітаційні техніки, які передбачають тренування психіки
підростаючої особистості. До різновидів даних технологій відносяться рольові та ділові ігри, психогімнастичні
вправи, техніки психодрами і соціодрами, а також медитативні техніки тощо.
Соціальна взаємодія – досить складний процес. Соціальна неефективність може бути пов’язана з повною або
частковою відсутністю того чи іншого уміння, наприклад, уміння зорієнтуватись та поводитись певним
чином в конкретній ситуації. Може бути викликана
недостатнім рівнем самоконтролю, наприклад, через
невміння впоратись зі збудженням, імпульсивністю,
агресією тощо. Кожна людина здобуває певні навички
протягом життя, вчиться, набуваючи досвіду, який
досить часто будується на помилках та розчарування. Чи
можливо навчитись, не спираючись на свій реальний
досвід? Так, і зробити це за допомогою гри. Гра – це
модель життєвої ситуації, під час якої людина здобуває
певний досвід. Окрім того, роблячи помилки в «штучній» ситуації соціальної взаємодії, людина не відчуває
такої відповідальності, як в реальному житті. Це надає
можливість більше випробовувати, шукати більш ефективні форми взаємодії один з одним і не боятись
«поразки».
Безсумнівним позитивним моментом ігрових вправ є
можливість отримати оцінку своєї поведінки з боку
інших, порівняти себе з оточуючими і скорегувати своє
спілкування в наступних ситуаціях. Слід пам’ятати, що
людина здатна набагато легше помітити помилки, неточності в спілкуванні своїх близьких, друзів, ніж свої
власні [4].
Результативність тренінгової роботи визначається
успішністю на заняттях. Багато в чому це залежить від
мотивації до навчання. Вироблення мотивації може відбуватися за допомогою різних завдань: проведення
рольової гри, проведення з подальшим обговоренням
відеозапису групової дискусії; програвання особистих
проблем в спілкуванні тощо.
Висновки. Таким чином, групове навчання – це
формування механізмів координації спільних дій. У даному випадку можна говорити про два рівні регуляції:
набутий досвід групової дії (вміння і навички) кожного
учасника (власне навички спільної взаємодії і спілкування, формування механізмів їх регулювання і вдосконалення, що передбачають індивідуальну оцінку і коригування своїх дій, включених у мережу групової
взаємодії, опосередкованої особливостями спільної діяльності) й інтрагруповий досвід, відображенням якого є
структури функціональної організації спільної діяльно-
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сті і внутрішньогрупової комунікації. Досвід участі в
груповій психокорекції підсилює чутливість до відтінків
міжособистісних стосунків, підвищує самооцінку; зменшується відчуженість, виникають позитивні зміни в
уявленні учасника про самого себе.
Побудова напрямів тренінгової роботи з формування
та розвитку соціальної компетентності в учнів старшого
шкільного віку вимагає достатньо повного уявлення про
природу особистісних особливостей суб’єкта, їх розкриття, удосконалення, а також аналіз цих інтегративних
якостей, що здатні також виникати під час спільної взаємодії. Особистість визначається саме як суб’єкт соціальної взаємодії і спілкування, а також через відображення особистістю соціальних явищ у структурі
групових відносин. У процесі проведення тренінгу,
направленого на вироблення знань, вмінь і навичок
міжособистісної взаємодії мають бути опосередковані
умови і особливості і особистості, і міжособистісної взаємодії, до якої готують конкретного суб’єкта. Успішність суб’єкта залежить від схильності до навчання щодо
опанування заходів з метою активної соціально-психологічної підготовки. У зв’язку з цим становить інтерес
питання про цілісність суб’єкта діяльності. Відтворенню
підлягає і сукупність індивідів, що мають уміння і навички, і взаємодіють, та використовують ці засоби, реалізуючи окреслені цілі. Саме в ході тренінгу значно ефективніше вирішуються питання формування суб’єктності
та розвитку особистості.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ-ПРАВОПОРУШНИКІВ
У статті аналізується сутність психологічних детермінант поведінки підлітків–
правопорушників, як результат соціопатогенезу. Розглядуються особливості особистісних
властивостей, які впливають на асоціальну поведінку підлітків-правопорушників та джерело таких
реакцій. Зазначено, що до основних причин правопорушень у підлітковому віці відносять фактори
вікових змін і проблеми емоційного характеру.
Представлені результати дослідження ступені залежності схильності до правопорушень від
порушень у диспозиційних властивостях особистості підлітків. Проаналізовані показники почуття
провини, вербальної і невербальної агресії, типів власного реактивного гніву і акцентуацій характеру,
а також тип родини, в якій такий підліток проживає. Акцентується увага, що порушення у
диспозиційних властивостях підлітків-правопорушників напряму залежать від взаємостосунків у сім‟ї
і значимості особи підлітка в ній.
Підкреслюється, що порушення у диспозиційних властивостях особистості проявляються у
різного роду мотиваційних відхиленнях стосовно прагматично-ділової, комунікативно-когнітивної,
соціально-адаптивної орієнтації та у «Я»-концепції підлітків-правопорушників.
Ключові слова: підліток-правопорушник, соціопатогенез, диспозиційні властивості особистості,
асоціальна поведінка, тип родини.

Постановка проблеми. Дослідження психологічних детермінант поведінки підлітків-правопорушників обумовлене соціальними потребами, оскільки суспільство є зацікавленим у створенні умов для розвитку
повноцінної особистості. Для розкриття природи і причини соціально-психологічних відхилень у поведінці
необхідно виходити з того, що вони є вираженням відношень між людьми, які склались у сім’ї та в суспільстві. Поведінка неповнолітніх правопорушників має свою
специфічну природу і розглядується як результат соціопатогенезу, що відбувається під впливом різноманітних
цілеспрямованих, стихійних, організованих чи неорганізованих дій на особистість підлітка, внаслідок чого він
порушує загальноприйняті норми. Серед підлітків посилюється негативізм, демонстративна, стосовно дорослих,
поведінка, частішають випадки проявів жорстокості й
агресивності. Особистісні характеристики також відіграють важливу роль у формуванні агресивної поведінки,
за якою стоять, на психологічному рівні, тривожність,
підвищена збудливість, роздратованість, невпевненість у
собі, загострення певних рис характеру та їх акцентуацій. Часто джерело таких реакцій криється у сімейному
неблагополуччі і незадовільному відчутті свого положення і статусу серед однолітків та у кризі підліткового
віку з появою почуття дорослості. Профілактично-корекційна робота з підлітками, які мають схильність до правопорушень потребує розробки певних нових форм, які
б враховували стратегії їх поведінки та статевий диморфізм сучасних підлітків.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Аналіз наукових джерел дає можливість засвідчити, що багато вчених
до основних причин правопорушень у підлітковому віці
відносять фактори вікових змін і проблеми емоційного
характеру, до яких можна віднести:

- високий рівень психопатизації, який характеризується агресивним ставленням до соціального оточення і
прагненням до домінування (М. Алемаскін, Б. Бандура,
А. Басс і А. Дарки, Я. Гошовський, В. Лютий, О. Кербиков, М. Ковальчук, Е. Фромм та інші);
- нестійкість емоційного стану, яка виявляється у частих змінах настрою, схильності до афективного реагування, недостатній саморегуляції (Р. Берон, А. Берковіц,
Д. Річардсон, Г.М. Бреслав, К.Е. Ізард, Ю.М. Орлов та
інші);
- внаслідок ознак депресивного синдрому, що простежується у скутості, тривожності і невпевненості у
собі (О. Гуменюк, В. Васильєв, Ч. Висьневськи, Г. Крайг
та інші);
- різні нервово-психічні захворювання і відхилення
(О.О. Александров, А.І. Захаров, А.Й. Міллер, М. Льюіс,
К. Фішер та інші);
- із-за труднощів у соціальних контактах і навичках
співробітництва (Р. і Дж. Байярд, Н.В. Греса, А.П. Закалюк, Н.В. Кулакова, Л. Мюррей, А.І. Селецький,
С.А. Тарарухін, та інші).
Більшість психологів [2, 4, 5, 6, 8] виділяють в якості
основних джерел, з яких підлітки можуть отримувати
знання про асоціальні моделі поведінки, сім’ю, яка демонструє і водночас може закріплювати такі форми;
взаємовідносини з однолітками, коли підліток відчуває,
що у нього низький матеріальний і соціальний статус в
групі; віртуальні моделі, які демонструють медіапростір,
перш за все інтернет-ресурси.
Мета роботи. Метою публікації є з’ясування ступені
залежності схильності до правопорушень від порушень у
диспозиційних властивостях особистості підлітків.
Виклад основного матеріалу. Делінквентна (відхиляюча) поведінка є наслідком негативного процесу соці-
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алізації особистості: в результаті порушення процесів
ідентифікації й індивідуалізації підліток легко впадає в
стан «соціальної дезорганізації», коли соціокультурні
норми, цінності і соціальні взаємозв’язки відсутні, слабшають чи суперечать один одному. Слід зазначити, що
основною психологічною детермінацією правопорушень
є несприятливе сімейне оточення і неблагополучні взаємостосунки у родині. Максималізм і бажання довести
свою самостійність й дорослість, правовий нігілізм штовхає підлітків на девіантні вчинки (втечі, суїциди), в
тому числі й на злочин. Основним проявом делінквентної поведінки у підлітків є явище «важковиховуваємості», що виявляється в опорі дитини впливам дорослого.
Важковиховуваність є наслідком недостатнього засвоєння підлітком позитивного соціального досвіду, в основному із-за недолюбленості, як до нього, так і між членами родини. Е. Фром [10] наголошує, що «доброякісна»
агресивність є біологічно адекватна і сприяє підтриманню життя, що виступає як реакція на загрозу вітальним інтересам. «Злоякісна» – здатна зробити дитину
ворожою, недовірливою, лякливою або неслухняною.
При подальшому поглибленні соціальної дезадаптації відбувається перехід до делінквентних, а згодом і до
кримінальних форм поведінки. За статистичними даними на сьогодні злочинність серед неповнолітніх розподіляється таким чином: крадіжки – 70,5%, хуліганство – 6,2%, злочини в наркотичному сп’янінні – 2,8%,
злочини проти життя і здоров’я – 2,1%, інше – 9,4% [1].
У середовищі неповнолітніх в останній час поширюються нові види злочинів, які раніше були притаманні
лише дорослим. До них відносяться: торгівля наркотиками, розбійні напади на підприємців, комп’ютерні злочини, рекет в своєму середовищі та інше. При аналізі
злочинної поведінки неповнолітніх виділяють такі типи
порушень [5,6,8]:
а) випадкові, такі, що протирічать загальній спрямованості особистості – антидисциплінарні;
б) ситуативні з точки зору причини і ситуації, із-за
загальної нестійкості особистісної спрямованості – антисоціальні;
в) при наявності підбурювання (намовляння), прикладу злочинної поведінки, що є результатом загального
негативного орієнтування особистості у виборі середовища, проведення часу і безпосереднього варіанту дій –
аутоагресивні;
г) в результаті злочинної установки особистості, яка
включає активний пошук, організацію причини і ситуації для злочинних діянь, відповідних, відносно стійкої
системи, антисоціальних оцінок і ставлень – делінквентні.
Аналіз таких типів правопорушень, дозволяє зазначити, що в їх основі лежать експресивні і інструментальні мотиви соціалізації поведінки. Диспозиційні властивості особистості, до яких відносяться когнітивнооціночні, емоційно-регулятивні та функціонально-рольові властивості, завжди мають вирішальний вплив на
формування соціальної зрілості людини. Недотримання
персоніфікованих та соціалізованих норм поведінки часто пов’язано і з дисбалансом у диспозиційних властивостях особистості. Першочергове порушення диспозиційних властивостей особистості підлітка пов’язано із
жорстоким ставленням до дитини у сім’ї, що провокує
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розвиток схильності до насильства і підвищену агресивність, перетворюючи фізичну і моральну агресивність в
життєвий стиль особистості. Відповідні порушення диспозиційних властивостей можуть виникати як внаслідок
ординарної соціалізації поведінки, коли відбувається
безпосереднє засвоєння навичок асоціальної поведінки,
або як наслідок спостереження за такою, в результаті
чого формується асоціальна готовність особистості. При
парадоксальній соціалізації поведінки відповідні порушення у диспозиційних властивостях можуть відбуватися незалежно від наявного досвіду негативної взаємодії,
а внаслідок пригнічення можливостей до самореалізації.
Отже, порушення у диспозиційних властивостях проявляються у підвищеній агресивності, негативізмі, підозрілості, ворожості, образливості, ненависті, аутоагресії,
гніву, вразливості, збудливості, афективних розладах.
Перевірка цього припущення здійснювалася під час
емпіричного дослідження, яке було проведене серед
30 підлітків-правопорушників, на базі Управління державного департаменту України з питань виконання покарань (у Київському, Жовтневому й міжрайонних відділках кримінально-виконавчої інспекції м. Полтава).
Головне завдання емпіричного етапу дослідження полягало у пошуку відповіді на питання про те, як змінюються диспозиційні властивості у підлітків, які здійснили правопорушення і яка ступінь цих змін.
Результати дослідження показали, що для більшості
підлітків характерним є високий показник почуття провини (38%), що проявляється у докорах сумління, злості
на себе за власні негативні риси та вчинки. 52,5% підлітків мають високу і вище середню тривожність, що є наслідком невпевненості у власних діях і глибоку невдоволеність собою через відчуття власної незграбності.
Важливим джерелом тривожності можна вважати і внутрішній конфлікт, який переважно пов’язаний з порушенням у «Я»-концепції. Завищена самооцінка власної
тривожності пов’язана з самоідентифікацією і психологічним порівнянням з дорослими й однолітками. У них
все більш різко проявляється конфлікт між прагненням
до особистісної автономії і одночасно страхом цього.
Дослідження рівня самооцінки психічних станів серед підлітків-правопорушників виявило у 45% високий
показник фрустрації та
у 40% – ригідність, які пов’язані зі складностями
адаптації до зовнішнього середовища, «відірваністю» від
реального життя, переживанням соціально-психологічного стресу стосовно сьогодення та невпевненістю у
можливостях його подолання. Блокада життєсмислових
потреб призводить до агресивної поведінки, особливо
коли не сформовані інші способи реагування на фруструючі ситуації, коли блокується досягнення значимої мети .
Водночас зовнішньо у своїх негараздах вони звинувачують: соціальні мережі (32%), відношення до них
батьків (30%), друзів, які були вже притягнуті до кримінальної відповідальності (15%), комп’ютерні ігри (15%),
телебачення (8%). Часто це проявляється у високому
рівні роздратованості, схильності до запальності, різкості, грубощів за найменших підстав (40%). Фізичні й
вербальні провокації, параметри соціального середовища створюють дискомфортні умови для формування
самоконтролю.
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51,7% підлітків-правопорушників, відчуваючи самотність і власну непотрібність жодній людині, тому в якості захисного механізму використовують вербальну
агресію, через застосування погроз, лайок, проклять в
емоційній формі, особливо до тих, хто намагається їм
робити зауваження або не підкорюється їхнім вимогам.
За допомогою вербальних висловлювань вони
сигналізують про образу, негативні почуття, напруженість у стосунках з близькими. Підлітки-правопорушники використовують агресивні прояви в основному для
захисту свого «Я», внутрішнього світу, своїх думок,
переживань щодо сімейного становища та відношення
до них оточуючих. Це призводить до почуття ворожості,
негативних оцінок інших людей і подій. Часто завищений рівень агресивності є показником недовіри до оточуючого світу, якщо в досвіді були випадки підступності
або маніпулювання ними. Підлітки, що неуспішні у навчанні, намагаються виявляти свої агресивні прояви через
непряму агресію (55%) і роздратування (30%) у інших
видах діяльності, намагаючись таким чином самоствердитись в своїх очах та в очах однолітків.
Вивчення характерологічних особливостей показало,
що більшість підлітків-правопорушників (33,3%) мають
гіпертимний тип акцентуації. Підлітки цього типу не
соромляться незнайомих, натомість їм бракує відчуття
дистанції стосовно дорослих, наслідком чого є спалахи
гніву, які викликані протидією оточуючих, щодо намагання пригасити бурхливу енергію підлітка. Вони часто
провокують конфліктні ситуації в шкільному колективі,
рано виявляють самостійність і незалежність, погано
переносять режим і сувору дисципліну, легковажно ставляться до правил і законів. Також було з’ясовано, що
50% підлітків-правопорушників виховувалися у зовнішньо благополучних родинах, але 55% з них характеризуються низькою матеріальною забезпеченістю, тоді, як
15% – досить заможною, а 30% – оцінюють як низький
культурно-освітній рівень батьків. Водночас 50% виховувалися у неблагополучних сім’ях: з них 45% – у конфліктних, 30% – у неповних, а 25% – у асоціальних і кримінальних сім’ях. Тому порушення у диспозиційних
властивостях особистості часто проявляється у різних
підліткових реакціях: протесту, групування, емансипації,
«що хочу то і творю і ніхто мені не указ», прагненням до
самоствердження (особливо через вживання алкоголю,
наркотиків, хуліганських дій), емоційній неврівноваженості, тощо. Цьому може слугувати і неадекватна самооцінка (дуже підвищена або занижена), яка стосується
себе, своїх вчинків і дій. Також такі порушення у диспозиційних властивостях особистості проявляються у різного роду мотиваційних відхиленнях стосовно прагматично-ділової, комунікативно-когнітивної, соціальноадаптивної орієнтації. 57,5% підліткам-правопорушників
притаманна висока імпульсивність, що характеризує
типові вікові проблеми, які пов’язані з незбалансованістю процесів гальмування і збудження, що виявляється у
недостатньому самоконтролі у спілкуванні й поведінці і
є причиною не достатньо сформованої здатності до емоційно-вольового регулювання поведінки.
Тобто, узагальнюючи можемо зазначити, що схильність до правопорушень у поведінці підлітків часто
детермінована порушеннями у «Я»-концепції та у дис-

позиційних властивостях особистості. Асоціальна
поведінка у підлітковому віці виступає як своєрідний
захисний механізм, який постає як перекручений спосіб
задоволення потреби у спілкуванні та у домінуванні,
самовираженості та самоствердженні, як реакція на
несприятливу атмосферу у сім’ї та жорстоке або байдуже поводження батьків.
Висновки. Була розглянута психологічна детермінація правопорушень у підлітковому віці, що є складним і
багатогранним процесом, на який впливає ціла низка
чинників, особливо дисгармонія із значимими іншими та
параметри сімейного середовища. Отримані результати
вивчення чинників, які впливають на психологічну детермінацію правопорушень у поведінці підлітків показали,
що негативізм, опозиційна манера в поведінці, від пасивного протистояння до активної боротьби проти встановлених правил, вимог та несправедливості у родині і
суспільстві призводить до асоціальних реакцій, ворожості, вибухів злості, конфліктів, які через правопорушення отримують свою розрядку і заміщують блоковані
потреби. Першочергово правопорушення виникають як
ситуативні явища, джерелом яких, в основному, є зовнішні обставини, але в ситуації їх системного повторення,
при відсутності відповідної оцінки й корекційного
впливу, вони набувають постійний характер, відриваючись від ситуації і перетворюючись у стратегію асоціальної поведінки. Тому основний важіль психологічної
роботи з такими дітьми – це створення й організація
таких профілактично-корекційніих програм, які найбільш ефективно зможуть вплинути на позитивну «Я»
концепцію та на їх вміння вирішувати проблеми соціально-позитивними способами, з урахуванням комплексної гомогенної підтримки всього соціуму.
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PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF ADOLESCENTS OFFENDERS BEHAVIOR
In the article was analyzes essence of psychological determinants of adolescent offenders behavior as a result of
sociopathogenesis. Peculiarities of personality traits that influence on antisocial behavior of adolescent offenders and source
of such reactions were considered. It was noted that the main causes of delinquency in adolescence include factors of age
changes and emotional problems.
Results of the study about degree of dependence of the propensity to delinquency on violations in the dispositional
properties of adolescents‟ personality were presented. Indicators of guilt, verbal and nonverbal aggression, types of one‟s own
reactive anger and character accentuations, as well as the type of family in which such a teenager lives were analyzed.
Attention was focused that violations in the dispositional properties of adolescent offenders directly depend on the relationship
in the family and importance of the adolescent‟s in it.
It should be noted that violations in the dispositional properties of personality are manifested in various motivational
deviations in relation to pragmatic-business, communicative-cognitive, social-adaptive orientation and in the «I» -concept of
adolescent offenders.
Key words: adolescent offender, sociopathogenesis, dispositional personality traits, antisocial behavior, family type.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОГНІТИВНОЇ ОСНОВИ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Й ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЖУРНАЛІСТА
У статті проаналізовано особливості комунікативної сфери в діяльності журналіста. Зазначено, що
в переліку властивостей комунікативної сфери представників даної професії соціальний інтелект, як
когнітивна основа комунікативної компетентності, займає одну із ключових позицій. Запропоновано
емпірико-діагностичний варіант вивчення когнітивної основи комунікативної компетентності задля
визначення специфіки її взаємозв‟язків з індивідуально-психологічними характеристиками журналіста.
Наведено результати емпіричного дослідження рівня соціального інтелекту журналіста за
методикою Каліної Н.Ф. (СОІНТ-2) та індивідуально-психологічних особливостей за особистісним
багатофакторним опитувальником Кеттелла (форма С). За результатами визначення міри центральної
тенденції показано, що рівень соціального інтелекту журналістів (для добірки, яка була в наявності)
виявився вище середнього значення. За результатами кореляційного аналізу із застосуванням коефіцієнта
Пірсона встановлено статистично значущі негативні взаємозв‟язки рівня соціального інтелекту та
індивідуально-психологічних характеристик (тривожності, напруженості та нонконформізму).
Ключові слова: соціальний інтелект, професійна діяльність, індивідуально-психологічні
характеристики, комунікативна сфера, тривожність, напруженість, нонконформізм.
Постановка проблеми. Комунікація та взаємодія з іншими людьми, починаючи із колег у
редакційному колективі/ЗМІ, закінчуючи респондентами, є однією з найважливіших складових професії
журналіста. Виноградова С.М. дуже доречно зазначила,
що основною особливістю професії журналіста є
активна взаємодія із соціальною дійсністю [7]. Недарма
найбільше уваги дослідники наразі приділяють саме
вивченню властивостей комунікативної сфери журналіста: комунікабельності [12], комунікативної компетентності [10], соціально-інформаційної компетентності
[1], соціального інтелекту та соціальної перцепції [11].
Зокрема, вже у студентів-журналістів показники комунікабельності, комунікативної толерантності та здатності
до емпатії знаходяться на високому та середньому
рівнях відповідно до результатів дослідження Потапчук Л.В. [12]. Костюченко О.М. встановив, що у студентів показники соціальної перцепції (взаєморозуміння,
взаємопізнання та ін.) мають тенденцію зростати від
молодших курсів до старших [8].
Якщо ж говорити про вже сформованих професіоналів, то Мітлош А.В. зазначає, що найвищі показники
соціального інтелекту спостерігаються у групі журналістів-аналітиків, натомість журналісти, що створюють
художню публіцистику мають вищі показники креативності, репортери ж за своїми показниками займають
проміжне положення між цими двома групами [9]. Дійсно, аналітикам необхідний високий соціальний інтелект, оскільки вони постійно співвідносять різні факти,
роблять відповідні висновки, формують цілісну картину;

художня публіцистика, натомість насичена епітетами,
зворотами, метафорами, формулюючи які журналіст
розвиває свою креативність. За рядом досліджень творчий потенціал та креативність тісно пов’язані із успішністю у комунікативній сфері та адаптацією у суспільстві
[4]. У будь-якому випадку, поза сумнівом залишається
той факт, що журналістам для виконання своїх професійних задач необхідні розвинені комунікативні властивості, які інтегруються у таке утворення як соціальний
інтелект.
Різні дослідники по-різному підходять до визначення
поняття «соціальний інтелект», включаючи у його структуру найрізноманітніші конструкти. Геранюшкіна Г.П.
запропонувала досить просте й ємке визначення: «Соціальний інтелект – здатність правильно розуміти свою
поведінку і поведінку інших людей» [4, с.7]. Фактично,
це те утворення, яке відповідає за перебіг соціальної
взаємодії та дозволяє прогнозувати її результат. Як зазначає Каліна Н.Ф.: «Соціальний інтелект є специфічним
утворенням, що забезпечує ефективність соціальної активності особистості, це особлива форма організації її
ментального (розумового) досвіду у сфері соціальної
взаємодії» [6, с.160]. При цьому складові даного феномену можуть відрізнятися залежно від підходу автора.
Наприклад, Петрик О.В. до структури соціального інтелекту відносить соціальну пам’ять, соціальне мислення,
соціальну уяву та соціальну перцепцію [11]. Каліна Н.Ф.
пропонує більш деталізовану функціональну структуру
соціального інтелекту, що включає 43 конструкти [6].
Попри численну наявність сучасних досліджень соці-
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ального інтелекту та його ролі в професійній діяльності
будь-якого типу, осмислення зазначеної когнітивної основи комунікативної компетентності журналіста не
отримало належного висвітлення.
Метою статті є встановлення рівня соціального інтелекту журналістів та визначення особливостей його взаємозв’язку з індивідуально-психологічними характеристиками особистості.
Виклад основного матеріалу. Робочим поняттям у
впровадженому дослідженні є розуміння соціального
інтелекту як системи «уявлень, норм та правил організації міжособистісної взаємодії, на основі яких складаються його індивідуальні форми, навички та вміння» [6,
с.160]. Ми припускаємо, що: по-перше, рівень соціального інтелекту журналістів є середнім або вище середнього, по-друге, між соціальним інтелектом та індивідуально-психологічними характеристиками особистості
існують взаємозв’язки. Друге припущення ґрунтується
на тому, що результати тестів на соціальний інтелект
часто корелюють із показниками особистісних рис [2].
Для досягнення мети та перевірки припущень здійснено емпіричне дослідження. Експериментальну вибірку
склали 35 журналістів. Вибірка за віком та спеціальностями журналістської діяльності є гетерогенною. Досліджувані журналісти були залучені до участі в науковому
пошуку через соціальні мережі (Facebook та Telegram).
Кожен із журналістів–користувачів соціальних мереж,
який входив до спільнот, де було розміщене посилання
на дослідження, мав рівні шанси потрапити до вибірки.
Крім того, усі досліджувані були попередньо вмотивовані проходити опитування та робили це за власним бажанням, оскільки після цього отримували матеріал для
самоаналізу (власний психологічний портрет). Отже, в
дослідженні брала участь добірка, яка була в наявності
(за правилом Р. Готсданкера) [5].
У дослідження впроваджено наступний, адекватний
меті, методичний інструментарій: особистісний багатофакторний опитувальник Кеттелла (форма С) [3]; методика діагностики соціального інтелекту Каліної Н.Ф.,
СОІНТ-2 [6]; методи математичної статистики такі, як
міра центральної тенденції – середнє значення та коефіцієнт кореляції Пірсона.
За результатами емпірико-діагностичного вивчення
соціального інтелекту з опорою на рекомендовані рамки
обробки результатів за методикою Каліної Н.Ф. була
отримана психологічна казуїстика (типове та виняткове)
у виразності досліджуваного явища. Обраховані показники середнього, мінімального та максимального значень, які дають можливість визначити груповий показник рівня соціального інтелекту. Отримані результати
представлені у відсотковому еквіваленті (див. рис.1).
Як бачимо, максимальний показник соціального інтелекту по вибірці сягає 76%, тоді як мінімальний – 41%
(тобто, у середньому, рівень соціального інтелекту по
вибірці 62%). Якщо розділити усю 100%-ву шкалу на
три рівні проміжки (низькі показники – до 33,3%, середні – до 66,6% та високі – до 100%), то отримане значення (62%) буде входити до діапазону середніх показників соціального інтелекту, що відповідає тим вимогам,
які професія висуває перед журналістами. Це означає,
що наше перше припущення підтверджене.
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Рис.1. Рівень соціального інтелекту журналістів
за результатами дослідження
Порівнюючи отриманий в нашому дослідженні показник рівня соціального інтелекту журналістів із даними
представників трьох інших професій, отриманими Каліною Н.Ф., відзначимо, що журналісти опинилися на другому місці [6, с.178]. Найвищий рівень соціального інтелекту виявився в управлінців (82%), оскільки їх робота
напряму пов’язана із управлінням діяльністю підлеглих
та взаємодією із ними. Натомість на третьому та четвертому місці розташувалися педагоги (54%) та військовослужбовці (37%) відповідно. У даному списку журналісти
опинилися на другому місці тому, що комунікація з
іншими людьми хоча і є важливою складовою їх професії, проте не вичерпує всієї діяльності журналіста.
Крім того, як ми вже зазначали вище, усі 43 конструкти, виділені Каліною Н.Ф. у структурі феномену
соціального інтелекту, можна виміряти за допомогою
вищезгаданої методики. По нашій вибірці середні показники за деякими із цих конструктів представлені
нижче (див. табл.1). Попри те, що дана методика використовувалася переважно для роботи з управлінцями та
менеджерами, ми вважаємо, що вона не обмежується
тільки цією цільовою аудиторією, адже значна кількість
конструктів відображує також ті якості, які необхідні
журналісту для успішного виконання своїх професійних
обов’язків. До того ж, рівень розвитку тих комунікативних конструктів, що необхідні для успішного виконання
журналістської діяльності, сягає середнього або високого у нашій вибірці.
У даний перелік (див. табл.1) не ввійшли конструкти,
які орієнтовані виключно на роботу в групі, наприклад,
вміння перерозподіляти навантаження у групі, бачити
групу як ціле, організувати роботу із новачком, поступатися лідерством, розподіляти ресурси тощо.
Конструкти із таблиці 1 можна умовно розділити на
кілька смислових груп, залежно від того, в якому контексті їх використовують журналісти: 1) конструкти,
необхідні для взаємодії з іншими людьми; 2) конструкти, що допомагають вдосконалювати власну діяльність;
3) конструкти, що дозволяють асимілювати новий довід.
Готуючи матеріал для публікації або іншого методу
оприлюднення журналіст взаємодіє із великою кількістю
людей, починаючи від колег у редакції (колективі), закінчуючи сторонніми особами. У цьому йому допомагають наступні конструкти (див. відповідні номери у
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табл.1): 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
25, 28.
Тим не менш, діяльність журналіста не обмежується

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

лише одним спілкуванням. Для вдосконалення власної
діяльності важливо володіти тими конструктами, що
представлені номерами 6, 19, 24, 26, 27.
Таблиця 1
Середні показники по вибірці за конструктами, що входять до складу соціального інтелекту
Показник
Назва конструкту
по вибірці
(у %)
Здатність асимілювати нетрадиційний досвід
89%
Прагнення адаптуватися до партнера
82%
Терпимість у соціальних контактах
81%
Недогматичне ставлення до соціального досвіду
81%
Інтерес до людини в структурі субординації
80%
Уміння приймати негативний зворотній зв’язок
79%
Витримка у спілкуванні
76%
Використання нових способів у спілкуванні
76%
Сензитивність у міжособистісній взаємодії
72%
Вміння жертвувати своїми інтересами, допомагаючи партнеру
71%
Інтерес до людей
69%
Відсутність імпліцитних уявлень
69%
Вміння критикувати, не ображаючи людей
64%
Вміння протистояти груповому тиску, нонконформізм
63%
Вміння давати поради, не ображаючи людей
61%
Вміння давати запит на отримання інформації
60%
Вміння вирішувати проблеми інших
59%
Відсутність психологічних захистів
59%
Хороша здатність до навчання
56%
Хороша каузальна атрибуція
56%
Вміння правильно оцінювати людей (їх ділові якості)
55%
Висока точність оцінки інших людей
55%
Відсутність проекції у спілкуванні
53%
Вміння не повторювати помилок
48%
Вміння розрізняти у спілкуванні прості та складні ситуації
44%
Розуміння достатності результату
42%
Рефлексія на кінцеву мету
36%
Адекватна самооцінка у спілкуванні
33%

Журналіст завжди у курсі новин та нового у тій
сфері, в якій він працює (політика, спорт, мистецтво),
тому для нього важливо розвивати ті конструкти, що
дозволяють асимілювати новий довід, бути гнучким та
об’єктивним, позбавленим стереотипів, тобто ті, що
представлені номерами 1, 4, 12, 14, 18. Оскільки середній вік по вибірці 29,5 років, то показники за цією групою конструктів є досить високими.
Як бачимо, найбільша група – це конструкти, необхідні для взаємодії з іншими людьми, адже професія
журналіста передбачає постійну комунікацію з інформаторами, колегами та власною аудиторією. Тим не менш,

інші дві групи також включають конструкти, що входять
до першої десятки, тобто є найбільш розвиненими у
представників нашої вибірки.
Звертаючись до перевірки другого припущення, був
встановлений ряд кореляційних зв’язків зі шкалами особистісного багатофакторного опитувальника Кеттелла
[3], які відповідають певним характеристикам особистості
(див. табл.2). Зокрема, мова йде про три первинні фактори (О спокій-тривожність, Q2 конформізм-нонконформізм, Q4 розслабленість-напруженість) та один вторинний (F1 тривога) (див. табл.2).

Таблиця 2
Взаємозв’язок рівня соціального інтелекту та індивідуально-психологічних властивостей
Фактор Q2
Фактор Q4
Фактор О (спокійФактор F1
(конформізм(розслабленістьтривожність)
(тривога)
нонконформізм)
напруженість)
Соціальний
-0,417*
-0,376*
-0,387*
-0,434**
інтелект
Знч. 0,013
Знч. 0,026
Знч. 0,022
Знч. 0,009
*Кореляція значима на рівні 0,05 (2-стороння)
** Кореляція значима на рівні 0,01 (2-стороння)
Емпірично встановлено зворотний зв’язок між рівнем
соціального інтелекту та тривожністю (фактори O, Q4 та
F1). Зазначені конституційні фактори відповідають за

прояв тривожності у тому чи іншому вигляді та корелюють між собою. Емпірично встановлено, чим вищим є
значення фактору О, тим вищою є тривожність і тим
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нижчим є рівень соціального інтелекту. Аналогічні залежності встановлені між рівнем соціального інтелекту
та факторами Q4 та F1. Отже соціальний інтелект тісно
пов’язаний із інтелектом емоційним, емоційною врівноваженістю та зрілістю. Слід зауважити, що існує точка
зору, за якою емоційний інтелект розглядається як частина соціального інтелекту [2].
Також встановлений статистично значимий негативний зв’язок між рівнем соціального інтелекту та нонконформізмом (Q2). Відомо, що низькі оцінки за даним
фактором мають комунікабельні люди, а високі оцінки –
ті, хто прагне протиставити себе групі, домінувати, а не
співпрацювати [3]. Тобто, такий зв’язок підкреслює, що
журналісти із високим соціальним інтелектом більшою
мірою схильні співпрацювати з іншими та підпорядковуватися колективному, а не індивідуальному вирішенню проблем. Отже, друге припущення стосовно зв’язків
соціального інтелекту з індивідуально-психологічними
характеристиками особистості також підтверджене.
Висновки. Отже, соціальний інтелект є важливою
властивістю, що не лише забезпечує взаємодію людини з
іншими, але й акумулює її соціальний досвід. Емпіричні
результати проведеного дослідження дозволяють зазначити наступне:
 по-перше, встановлений рівень соціального інтелекту журналістів є середнім, а в його структурі емпірично
виділені три групи конструктів, необхідних для взаємодії з іншими, для вдосконалення власної діяльності та
асиміляції нового досвіду;
 по-друге, констатовані та статистично підтверджені
особливості взаємозв’язків рівня соціального інтелекту,
як когнітивної основи комунікативної компетентності,
та індивідуально-психологічних характеристик особистості журналіста: чим вищий рівень розвитку соціального інтелекту, тим нижчий рівень вияву тривожності,
напруженості, нонконформізму.
Перспектива подальшого наукового пошуку стосується визначення рівня соціального інтелекту в структурі інтегральної індивідуальності залежно від статево–
вікового фактору, стажу роботи за тією чи тією спеціалізацією в журналістиці.
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SOCIAL INTELLIGENCE AS A COMPONENT OF JOURNALISTS’ PROFESSIONAL ACTIVITY
The article is dedicated to the analysis of the journalist‟s communicative sphere features in the context of their professional
activity. The social intelligence plays one of the main roles in journalists‟ communicative sphere, because it considered being
the cognitive basis of communicative competence. We proposed empirical-diagnostic manner of the communicative
competence cognitive basis study for determining the specifics of its relationship with journalists‟ individual psychological
traits. The empirical study of journalist‟s social intelligence level was provided with the method of social intelligence‟s
diagnostics of Kalina N.F. (SOINT-2) and study of journalist‟s individual psychological traits was provided with Cattell‟s
Sixteen Personality Factor Questionnaire (form C). According to the measure of central tendency, the level of journalists‟
social intelligence (in the available sample) was above average. According to the Pearson correlation results, statistically
significant negative relationships between the social intelligence level and individual psychological traits (apprehension,
tension, and self-reliance) were found.
Key words: social intelligence, professional activity, individual psychological traits, communicative sphere, apprehension,
tension, self-reliance.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРИСТІВ У ФРАНЦІЇ
ТА В УКРАЇНІ: КОМПАРАТИВІСЬКИЙ АСПЕКТ
Підготовка офіцерів та персоналу пенітенціарної системи все більше привертає увагу вчених і
практиків в галузі права, педагогіки та психології. В умовах реформування пенітенціарної системи
України постало питання ретельного вивчення досвіду професійної підготовки пенітенціаристів у різних
країнах Європейського Союзу та США з метою відпрацювання нових моделей формування сучасних
професійних компетентностей офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.
Метою дослідження є виявлення спільних та відмінних ознак в системі професійної підготовки
офіцерів пенітенціарної сфери у Франції та в Україні.
Під час проведення дослідження були використані загальнотеоретичні методи: аналіз і синтез
педагогічної, юридичної, спеціальної літератури з проблеми дослідження.
За результатами дослідження авторами доведено, що процес навчання та навчальні програми
французьких офіцерів-пенітенціаристів є практико-орієнтовними, що суттєво відрізняється від процесу
навчання та освітніх програм в Україні. Зміст освітніх програм побудований з урахуванням
компетентнісного підходу, містить велику кількість тренінгових занять. Також цікавим є факт, що для
просування по кар‟єрним сходам та отримання чергового військового звання офіцери-пенітенціаристи у
Франції, на відміну від України, обов‟язково проходять курси підвищення кваліфікації, що завершуються
складанням професійного іспиту, який має дві частини-теоретичну та практичну.
Подальше вивчення досвіду європейських країн щодо професійної підготовки офіцерів та персоналу
пенітенціарної сфери надасть змогу відпрацювати більш дієві моделі професійної підготовки та
підвищення кваліфікації офіцерів та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Ключові слова: пенітенціарна система, офіцери-пенітенціарії, професійна підготовка офіцерівпенітенціаріїв, професійні компетентності, підвищення кваліфікації офіцерів-пенітенціаристів.

Постановка проблеми. Реформування
пенітенціарної системи України здійснюється одночасно з процесами євроінтеграції
та розвитку міжнародного співробітництва з пенітенціарними системами закордонних країн. Відбувається
посилення впливу європейського досвіду не тільки на
перегляд підходів до становлення пенітенціарного
менеджменту в Україні, але й на професійну освіту
(підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації)
офіцерів і персоналу для Державної кримінально-виконавчої служби України.
Асиміляція передового закордонного досвіду з метою
підготовки офіцерів і персоналу для установ виконання
покарань в Україні є, безумовно, одним з основних факторів формування якісного професійного складу пенітенціаристів нової формації, які здатні ефективно вирішувати службово-професійні завдання та забезпечувати
певний рівень безпеки суспільства.
Однією з європейських країн, яка має сталу структуру пенітенціарної системи й певний багаторічний досвід підготовки пенітенціарного персоналу, що є цікавим

для України, є Французька Республіка. Тому, дослідження процесу підготовки офіцерів та персоналу з позицій компаративіського аналізу в зазначених країнах є
актуальним, а його результати допоможуть у вдосконаленні вітчизняної системи підготовки пенітенціаристів
до професійної діяльності в різних органах та установах
виконання покарань.
Аналіз актуальних досліджень. Поступова євроінтеграція України активізувала процес реформування
пенітенціарної системи, що викликало суттєвий перегляд та формування нових знань по підготовці офіцерів
Державної кримінально-виконавчої служби України
(далі – ДКВС) до квазіпрофесійної службової діяльності
з урахуванням закордонного досвіду та вимог міжнародних документів в галузі поводження з ув’язненими,
запобігання тортурам, дотримання прав людини.
Проблеми підготовки офіцерів та персоналу пенітенціарної системи в країнах Європейського Союзу та США
в порівняльному аспекті досліджували вчені різних
країн з юридичних, педагогічних, психологічних та інших галузей науки. Безпосередньо наукові праці таких
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вчених, як: В. Аніщенко [1], В. Дворцов [2], Е. Койл [3],
С. Кушнір [4], Дж. Мак Гакін [5], А. Галай [6], М. Пузирьов [7], І. Слєпцов [8], О. Тимофеева [9] та інших,
вказують на необхідність використання компаративістського методу для виявлення, грамотного запозичення
та створення нових прогресивних моделей підготовки
офіцерів і пенітенціарного персоналу в певній країні.
Тому, незважаючи на значні наукові дослідження в даній
галузі, вивчення досвіду та особливостей системи професійної підготовки офіцерів та персоналу кримінальновиконавчої сфери діяльності у Франції є недостатнім і
одночасно корисним з точки зору практико-орієнтованої
складової професійного навчання офіцерів-пенітенціаристів для ДКВС України.
Мета статті – дослідити на основі компаративістського аналізу спільні та відмінні ознаки системи професійної підготовки офіцерів пенітенціарної сфери у
Франції та в Україні.
Методи дослідження. У роботі використано аналіз
теоретичних підходів навчання у пенітенціарній педагогіці та систематизація наукових тенденцій щодо формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаристів у Франції та в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні
продовжується процес реформування пенітенціарної
системи, що супроводжується зміною вимог до професійних компетентностей офіцерів та персоналу ДКВС
України. Зрозуміло, що саме від рівня сформованості
офіцера як професіонала та особистості залежить ефективність виконання завдань державної кримінальновиконавчої політики, рівень розвитку пробації та ресоціалізації засуджених, зниження ризику повторних
злочинів, виправлення осіб, які перебувають у конфлікті
з законом та повернення їх у суспільство гідними громадянами тощо.
Посилення тенденції взаємовпливу досвіду європейських країн в галузі розвитку пенітенціарної освіти
зумовило провести компаративістський аналіз особливостей підготовки офіцерів-пенітенціаристів у Франції та в
Україні.
Розглянемо особливості підготовки офіцерів у Франції в залежності від структури та потреб її пенітенціарної
системи. Пенітенціарні заклади Франції знаходяться у
підпорядкуванні Міністерства юстиції, до складу якого
входить Дирекція пенітенціарної адміністрації. Станом
на кінець 2019 року загалом пенітенціарна система
Франції налічує 9 міжрегіональних центрів (розміщені в
містах Бордо, Діжон, Лілль, Ліон, Марсель, Париж,
Ренні, Страсбург, Тулуза) та Департамент по заморським територіям до складу якого входять 9 регіонів (Гваделупа, Гвіана, Мартиника, Май отта, Нова Каледонія,
Французька Полінезія, Реюньон, Сен-П’єр Мікелон), а
також установи виконання покарань, служба адаптації та
пробації, служба пенітенціарної зайнятості та Національна школа пенітенціарної адміністрації [10]. Станом на
1 квітня 2020 року загальна кількість засуджених у
Франції склала 65300 осіб, за винятком 12078 осіб, які не
перебували під вартою. Отже, 53222 ув’язнених утримувалося в 188 французьких тюрмах [11].
Функціонування пенітенціарної системи Франції забезпечує певна кількість службовців, серед яких можна

виділити такі групи, як: керівний склад (директори,
заступники директорів пенітенціарних установ); начальницький склад (інспектори та офіцери); співробітники
служб адаптації та пробації; адміністративні співробітники (адміністративні помічники, адміністративні секретарі, адміністративні аташе); технічний персонал (асистенти, техніки, технічні директори); інші співробітники
(капелани, підрядчики, ін.).
Особливу увагу у Франції приділяють підготовці та
підбору персоналу для пенітенціарної системи. До кандидатів на службу цієї системи висуваються певні вимоги, які є доволі жорсткі та відповідають вимогам до
персоналу, що прописані у законодавстві не тільки
Франції але й Європейських пенітенціарних правилах
[12]. Так, згідно законодавства Французької Республіки,
кандидат на службу в пенітенціарній системі має бути
громадянином Франції, не бути притягненим до юридичної відповідальності, мати диплом про середню освіту,
бути у віці від 19 до 40 років і мати гарну фізичну форму
та зріст не менше 160 см. До цих вимог додаються результати спеціального тестування, що вказують на особисті якості кандидата на певну посаду (чесність, гуманність, володіння професійними навичками, здатність до
виконання складної роботи, вміння організовувати стосунки між персоналом та в системі «персонал–ув’язнений», вміння сприяти процесу ресоціалізації ув’язнених
та формування у них позитивної мотивації до виправлення й повернення у суспільство, розуміння та вміння
дотримання високих професійних та особистісних стандартів, інші).
Перед тим, як офіцери та інший пенітенціарний персонал приступить до своїх обов’язків, він обов’язково
має пройти курс спеціальної підготовки та скласти іспити, що мають дві складові (теоретичні та практичні
основи). Протягом усього терміну роботи всі працівники
з певною періодичністю мають підтримувати та підвищувати свої знання і професійні компетентності шляхом
проходження навчання на курсах підготовки та підвищення кваліфікації. Пенітенціарний персонал, в тому
числі офіцери, які працюватимуть з особливими групами
ув’язнених (малолітніми, жінками, іноземними громадянами, інвалідами, психічно хворими) мають проходити
спеціалізовану підготовку, оскільки їх робота буде мати
особливий характер.
Підготовку персоналу всіх категорій для пенітенціарної системи Франції здійснює єдиний в країні навчальний заклад – Національна адміністративна пенітенціарна
школа (далі – ENAP – Ecole nationale d’administration
penitentiaire), яка знаходиться в м. Ажане. ENAP є адміністративним державним закладом при Міністерстві
юстиції, який знаходиться у прямому підпорядкуванні
Дирекції пенітенціарної адміністрації. Місія ENAP –
надати можливість майбутнім адміністративним співробітникам пенітенціарних закладів набути теоретичні
знання та отримати практичну професійну підготовку до
того, як вони зможуть отримати роботу. Також ENAP
здійснює курси подальшого навчання та підвищення
кваліфікації (професійного навчання) для персоналу
пенітенціарної системи, що надає йому можливість просуватися по службі та здобувати сучасні знання в галузі
пенітенціарного менеджменту. На теперішній час ENAP
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має функціональну структуру управління (рис.1), де головним керуючим органом є генеральний секретаріат, а
його керівник – головний секретар призначається наказом
міністра юстиції терміном на 3 роки. Цілями діяльності
ENAP є: начальна і неперервна професійна підготовка
державних службовців та співробітників пенітенціарної
системи; неперервна професійна підготовка партнерів
державної пенітенціарної служби; підготовка персоналу
для служби адаптації та пробації; проведення наукових
досліджень та розповсюдження їх результатів; розвиток
партнерських зв’язків із закладами освіти та науковими

установами; розробка і реалізація заходів міжнародної
співпраці, особливо в сфері навчання та наукових досліджень тощо [13].
Протягом останніх трьох років ENAP підготувала від
3500 до 4800 сучасних фахівців, серед яких найбільший
відсоток складають інспектори – 74,8%, співробітники
пенітенціарних установ адаптації та пробації – 16,8%,
супервайзери – 3%, офіцери (лейтенанти) – 2,8%, керівники пенітенціарних установ – 1,6%, керівники пенітенціарних установ органів адаптації та пробації –
приблизно 1%.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
(управлінський контроль, в тому числі контроль обліку і бухгалтерії)
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управління
фінансовою
діяльністю

Дирекція наукової
діяльності, документаційного
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міжнародних відносин

Департамент
кадрових
ресурсів

Центр наукової
діяльності

Департамент
технічного
забезпечення

Центр документаційного
забезпечення

Департамент
системи інформування

Центр
міжнародних
відносин

Департамент професійної підготовки
Дирекція навчання та координації
відділ навчання керівників
відділ навчання лейтенантів
відділ навчання інспекторів

Департамент виправних
закладів
та прикладних програм (ІTдодатків)

відділ навчання персоналу
пенітенціарного закладу адаптації
та пробації
відділ міждисциплінарного,
неперервного навчання
навчально-тренувальний відділ

Департамент права
та державної служби

Департамент пробації та
кримінології
центр методів пробації та
реінтеграції

центр права

центр прикладних
програм

центр держслужби

центр супроводу осіб, які
знаходяться під наглядом

відділ звернень

центр оцінки якості
Департамент безпеки

Департамент управління та
менеджменту

центр міжсекторальної діяльності

центр професійної комунікації
центр менеджменту
центр адміністративного та
фінансового управління

відділ забезпечення безпеки та практики оперативної діяльності

відділ здорового способу життя та профілактики насилля,
тортурів, кризових явищ
тир
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відділ пожежної безпеки та підготовки
життєзабезпечення персоналу

Рис. 1. Функціональна органіграма ENAP
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Порівнюючи ENAP (Франція) та Академію Державної пенітенціарної служби – закладом вищої освіти зі
специфічними умовами навчання (Україна) можна виділити наступні схожі особливості:
– сучасні заклади освіти, які є єдиними в своїй країні
для навчання офіцерів та персоналу пенітенціарної
системи;
– мають власні академічні містечка (кампуси), де
розміщені матеріально-технічна база, навчально-адміністративні будівлі, спеціальні корпуси та полігони, спортивні зали та спортивні майданчики відкритого типу,
тир, їдальні, гуртожитки, паркові зони;
– для осіб, які навчаються, створені сучасні умови
для проживання та саморозвитку.
Також можна виділити й відмінності в сфері здобуття
освіти, організації освітнього процесу, кількості
кредитів навчання, методів та форм навчання для
формування професійних компетентностей офіцерів та
персоналу пенітенціарної сфери діяльності, а саме:
– на відмінність від України у Франції ENAP не дає
право здобуття вищої освіти (не видає диплом про вищу
освіту);
– у ENAP здійснюється підготовка фахівців: персоналу – для конкретних посад та офіцерів – для певних
підрозділів пенітенціарної системи. В Україні здійснюється ступенева підготовка майбутніх офіцерів-пенітенціаристів, які здобувають перший (бакалаврський), другий
(магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями
081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», а також 051 «Економіка» та 053 «Психологія»;
– вступ до ENAP (Франція) відбувається на конкурсній основі з обов’язковим складанням вступних іспитів,
а конкурс організовується Дирекцією пенітенціарної
адміністрації Парижу. Іспити відбуваються в кожному з
9-ти міжрегіональних управлінь, в тому числі в Департаменті заморських територій. Вступ до Академії Державної пенітенціарної служби (Україна) відбувається на
підставі умов прийому, що погоджуються з Міністерством освіти і науки України та Правил прийому, що погоджуються з Міністерством юстиції України, та здійснюється шляхом конкурсного відбору на підставі
результатів зовнішнього незалежного тестування та результатів обов’язкового вступного випробування з оцінки рівня фізичної підготовки.
Розглянемо більш детально систему підготовки в
ENAP пенітенціарного персоналу та офіцерів. Так, всі
слухачі ENAP поділяються на три групи в залежності від
мети власного навчання, а саме:
І група для слухачів начальної професійної підготовки. Метою навчання даної групи є надання слухачам
теоретичних і практичних знань, що є необхідними для
виконання професійних і службових обов’язків, а також
знань про в’язничне середовище, його особливості, професійні стандарти щодо здійснення службово-професійної діяльності у пенітенціарних закладах певного типу та
в пенітенціарній системі в цілому. Навчання в цій групі
проходять директори в’язничної служби; пенітенціарні
директори з питань адаптації (реінтеграції) та пробації;
офіцери в’язниць; в’язничні радники (аташе) з питань
адаптації (реінтеграції) та пробації; перші керівники
(супервайзери), які відповідають за нагляд за ув’язне-

ними та забезпечення безпеки; в’язничні наглядачі та
технічний персонал.
ІІ група для підтримки неперервної освіти у напрямку підтримання, вдосконалення та здобуття сучасних
навичок в’язничних офіцерів та персоналу без відриву
від служби (діяльності) у пенітенціарних установах, в
органах адаптації (ресоціалізації, реінтеграції) та пробації, інших видів професійної діяльності та має таку триєдину мету як: розвиток швидкої адаптації до роботи,
формування самомотивації до вдосконалення професійних компетентностей пенітенціаристів, покращення
іміджу професії пенітенціарія, самовдосконалення та
самонабуття нових кваліфікацій.
Навчання відбувається у вигляді тренінгів, які слухачі проходять за власним бажанням або за запитом
певної пенітенціарної установи (служби). Неперервна
освіта за спеціальними програмами поділяється на дві
категорії: адаптаційне навчання та тренінги (каталог
тренінгів). Адаптаційне навчання слухачів спрямоване
на відпрацювання ними навичок адаптаційних можливостей пристосування до нових видів діяльності або змін
пенітенціарного середовища під впливом певних факторів, вміння приймати відповідальні рішення тощо. Деякі
навчальні курси носять характер контролю та перевірки,
наприклад, такі як: монітори методів втручання; агенти
регіональних груп по втручанню й безпеці; спортивні
монітори у в’язницях; пожежні монітори тощо.
Нові знання з професійної підготовки, що надаються
слухачам даної групи, охоплюють різні аспекти діяльності, що пов’язані з виконанням функціональних обов’язків офіцерами-пенітенціаристами та пенітенціарним
персоналом: технічні та логістичні засоби; адміністративний та фінансовий менеджмент; людський потенціал
(людські ресурси); управління в’язницею; комунікаційні
процеси та зв’язки; право (сучасні правові напрями
розвитку державної кримінально-виконавчої політики,
кримінально-виконавчого права та процесу, міжнародне
право, право захисту людини та ін.); судове діловодство
та судовий контроль; охорону, нагляд та безпеку тощо.
Також в межах даної групи ENAP на замовлення інших організацій (поліції, охоронних фірм) надає послуги
з професійної підготовки особам, які не пов’язані з пенітенціарною системою.
В межах навчального процесу для даної категорії
офіцерів та персоналу пенітенціарної системи проводять
науково-методичні заходи у формі тренінгів із залученням партнерів ENAP – освітніх установ (університетів,
шкіл правосуддя), міжнародних організацій. Це є відображенням взаємозв’язку науки та практики у професійній підготовці професіоналів-пенітенціаристів різних
категорій.
ІІІ група охоплює підготовку студентів та стажерів,
які в майбутньому будуть здійснювати свою діяльність
безпосередньо у в’язниці, інших підрозділах пенітенціарної системи. Навчання в цій групі проходять офіцери,
керівники нагляду та безпеки, пенітенціарні радники з
питань адаптації та пробації, директори в’язничних
служб, технічний персонал, спортивні монітори, тренери
і менеджери з навчання, персонал служб адаптації та
пробації, адміністративні секретарі, персонал судового
супроводу, одитори (професіонали, які мають кваліфіка-
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цію застосування саєнтологічних процедур з метою
допомоги ув’язненому змінити своє майбутнє на краще),
персонал груп забезпечення нагляду та безпеки, охорони
та інші.
Ця група є своєрідним підрозділом Дирекції наукової
діяльності, документаційного забезпечення та міжнародних відносин, яка виконує під її керівництвом певні
наукові дослідження щодо покращення процесу навчання,
практико-орієнтовного наповнення змісту навчальних
курсів та модулів, розробки механізмів, педагогічних
умов та моделей формування сучасних професійних
компетентностей офіцерів-пенітенціаристів та персоналу
пенітенціарної системи, інших осіб, які супроводжують
розвиток пенітенціарної сфери.
На навчання до цієї групи приймаються переважно
особи, які мають ступінь бакалавра. Це найбільша група
осіб за кількістю та кваліфікаційними ознаками, вони
вже мають певні професійні знання, вміння та навички і
прагнуть зробити певний крок у власній кар’єрі в пенітенціарній сфері або у сфері державного управління.
Для кожної групи слухачів існує 2–3 рівні набору, що
визначаються певним періодом часу прийому та навчання. Кожний рівень набору передбачає навчання за
спеціальними навчальними програмами, що розраховані
на відповідну кількість навчальних годин (це визначає
тривалість навчання), а самі програми містять змістовні
модулі з різних навчальних курсів, стажування та методики оцінки набуття компетентностей слухачами ENAP.
Слухачі всіх рівнів та програм підготовки обов’язково
вивчають кодекс честі – Деонтологічний кодекс пенітенціарної служби, що був прийнятий Декретом Дирекції
пенітенціарної адміністрації № 2010-1711 від 30.12.2010 року та доповнений Декретом № 2016-155 від 15.02.2016 року [9].
Також необхідно звернути увагу на той факт, що з
метою розширення доступу до державної служби в
ENAP діє інтегрований підготовчий клас. Основне завдання цього класу – підготувати бенефіціарів до зовнішніх конкурсних іспитів різні категорії офіцерів та персоналу для тюремної адміністрації, а саме: категорії А, до
якої відносять такі посади як: директор пенітенціарної
служби, директор тюрми по інтеграції та пробації, тюремний радник з інтеграції і пробації; категорії В, до якої
відносять посаду лейтенанта пенітенціарної установи.
Відбір кандидатів до інтегрованого підготовчого
класу здійснюється комісією, що складається з чотирьох
осіб, які призначаються директором ENAP, а кандидати
повинні відповідати певним критеріям.
Щодо підготовки офіцерів для пенітенціарної системи, то необхідно зауважити, що вони входять до керівних органів в’язничної адміністрації. Тому до основних
завдань їх службово-професійної діяльності входять
такі, як: прийняття участі у розробці політики дотримання прав ув’язнених, координація дії щодо дотримання умов виконання кримінальних покарань та забезпечення загальної безпеки пенітенціарної установи,
несення відповідальності за виконання вимог щодо нагляду, контролю тощо.
Їх переміщення по посадам координує директор пенітенціарної установи. До особистості офіцерів-пенітенці-
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аристів висувають певні вимоги, а саме: строгість та
стабільність, толерантність, комунікабельність, витривалість до умов праці, авторитет серед персоналу та контингенту, наявність професійних компетентностей, постійна увага до фізичної підготовки, особливо до володіння навичками самооборони та рівню стрільби.
Саме тому під час навчання офіцерів в ENAP, яке
триває до 2-х років, велику увагу приділяють не тільки
теоретичним знанням, але й практичним вмінням і навичкам, що за часом складає приблизно до 3 місяців у загальному часі навчання. Теоретичний курс та стажування за часом навчання відрізняється в залежності від
категорій офіцерів-пенітенціаристів. Так, перший рік
навчання для зовнішніх офіцерів, які вперше проходять
навчання, час теоретичної підготовки складає 39 тижнів;
для офіцерів, які віднесені до категорії стажерів-керівників, теоретичне навчання складає 38 тижнів; для офіцерів, які віднесені до категорії стажерів-перших керівників теоретичний час навчання складає 31 тиждень.
Підготовка офіцерського складу відбувається на денній
формі навчання та базується на компетентнісному
підході.
Особлива увага під час навчання приділяється формуванню у офіцерів-пенітенціаристів основних шести
компетентностей, а саме: знання особливостей професійного середовища (цілей, завдань пенітенціарної системи; субординації, прав та обов’язків співробітників
цієї системи тощо); знання основ професійного спілкування (володіння навичками усного та письмового мовлення, побудови комунікаційного процесу, спостережливість, емпатія тощо); знання основних засад забезпечення безпеки контингенту та співробітників (вміння
діяти у надзвичайних ситуаціях різного характеру (масові заворушення, спроби втечі, злісної непокори, насильницьких дій тощо), в тому числі природного або природно-техногенного; знання засад правозастосування
зброї, фізичної сили та спеціальних засобів; надання
першої медичної допомоги; знання особливостей функціонування інженерно-технічних засобів охорони пенітенціарних установ; знання основ охорони і супроводу
засудженого. Приклад змісту програми навчання офіцерів-пенітенціаристів подана на рис.2.
Курс навчання завершується іспитом, що складається
з теоретичної та практичної частини. За умови успішного складання іспиту та чіткого дотримання службової
дисципліни виводиться остаточна оцінка (ранг), яка
впливає на можливість вибору майбутнього місця служби, типу пенітенціарного закладу тощо.
Після першочергового навчання та певного періоду
роботи на посаді кожен офіцер продовжує самоосвіту та
проходить курси підвищення кваліфікації знову ж у
ENAP, які за тривалістю складаються від 2 до 5 тижнів.
Отримані оцінки, що виставляються в балах від 0 до 20 з
врахуванням професійних здібностей, які офіцер продемонстрував на займаній посаді (оцінка нижче 10 балів
означає, що стажування є незадовільним).
Результати стажування впливають на визначення
професійної придатності офіцера, відповідності займаній
посаді, подовження випробувального терміну на певній
посаді, звільнення, отримання офіцерського звання.
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Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕНІТЕНЦІАРНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Модуль 1. Роль та значення державної пенітенціарної служби.
Модуль 2. Методи інтегрування, адаптації у робочому середовищі.
Модуль 3. Вивчення етапів (стадій) кримінального процесу та характеристики
затриманих осіб.

Розділ 2. ОХОРОНА ТА СУПРОВІД ЗАСУДЖЕНИХ
Модуль 1. Комунікаційний процес із засудженими (ув’язненими).
Модуль 2. Нагляд за щоденною діяльністю засуджених (ув’язнених).
Модуль 3. Підготовка відповідей на звернення громадян.
Модуль 4. Методи та технології запобігання виникненню ризикових
ситуацій в середовищі засуджених (ув’язнених).
Розділ 3. КОНТРОЛЬ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ У ПЕНІТЕНЦІАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Модуль 1. Контроль щодо дій засуджених у конкретній ситуації
надзвичайного характеру.
Модуль 2. Правила пожежної безпеки, їх забезпечення.
Надання першої медичної допомоги
Модуль 3. Охорона об’єктів від внутрішніх та зовнішніх проникнень
до території пенітенціарної установи.
Модуль 4. Використання зброї.

Рис. 2. Приклад змісту програми навчання офіцерів-пенітенціаристів
(складена авторами на підставі узагальнення інформації офіційного
web-сайту ENAP [13])
Висновки. Результати проведеного порівняльного
аналізу дали змогу визначити особливості професійної
підготовки офіцерів-пенітенціаристів та персоналу для
пенітенціарної сфери діяльності у Франції. Так, треба
зазначити наступне: 1) процес навчання французьких
офіцерів-пенітенціаристів суттєво відрізняється від процесу навчання в Україні. Перш за все на навчання у
Франції до Національної школи управління в’язницями
(ENAP) приймаються особи, які вже мають вищу освіту.
Навпаки, в Україні майбутні офіцери-пенітенціаристи
здобувають вищу освіту в Академії Державної пенітенціарної служби за ступеневою системою здобуття вищої
освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти; 2) навчальні програми
суттєво відрізняються за змістом та їх виконання реалізується здебільше за рахунок проведення тренінгових
програмам; тобто ці навчальні програми є практико-орієнтованими на формування сучасних професійних компетентностей; 3) для отримання чергового звання офіцери
обов’язково проходять курси підвищення кваліфікації,
що завершуються складанням професійного іспиту, який
має дві частини – теоретичну та практичну; тільки
позитивна оцінка дає право офіцерам просуватися
кар’єрними сходинками та отримувати чергові звання.
Подальше вивчення досвіду європейських країн
щодо професійної підготовки офіцерів та персоналу
пенітенціарної сфери надасть змогу відпрацювати більш

дієві моделі професійної підготовки та підвищення
кваліфікації офіцерів та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING
OF PENITENTIARY OFFICERS IN FRANCE AND UKRAINE: COMPARATIVE ASPECT
The training of officers and staff of the penitentiary system increasingly attracts the attention of scholars and practitioners
in the fields of law, pedagogy and psychology. In the context of reforming the penitentiary system of Ukraine, there is a
question of carefully studying the experience of professional training of penitentiary officers in various countries of the
European Union and the United States in order to develop new models of modern professional competencies of officers of the
State Penitentiary Service of Ukraine.
The purpose of the study is to identify common and distinctive features in the system of professional training of penitentiary
officers in France and Ukraine.
During the research, general theoretical methods were used: analysis and synthesis of pedagogical, legal, special
literature on the research problem.
According to the study results, the authors proved that the training process and training programs of French penitentiary
officers are practice-oriented, which is significantly different from the training process and educational programs in Ukraine.
The content of educational programs is built taking into account the competency approach, contains a large number of
training sessions. Also interesting is the fact that in order to move up the career ladder and obtain the next military rank,
penitentiary officers in France, in contrast to Ukraine, must take advanced training, culminating in a professional exam, which
has two parts, theoretical and practical.
Further study of European countries` experience of officers and staff training of the penitentiary sphere will provide an
opportunity to develop more effective models of training and advanced training of officers and staff of the State Penitentiary
Service of Ukraine.
Key words: penitentiary system, penitentiary officers, professional training of penitentiary officers, professional
competencies, advanced training of penitentiary officers.
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РОЗВИТОК ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ
ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У науковій статті досліджуються особливості формування громадянської компетентності
педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, як складової неперервної освіти. Подано напрями
роботи, які сприяють формуванню громадянської компетентності викладачів. Зазначено, що
модернізація освіти на глобальному, регіональному та національному рівнях, потребує створення
єдиного академічного простору із метою ефективного забезпечення професійної підготовки
самодостатніх фахівців у закладах вищої та неперервної освіти, які спроможні реагувати на сучасні
виклики. У науковій статті визначено, що у системі пріоритетів формування світогляду педагогів
важливе місце займають саме загальнолюдські цінності, що характеризують індивідуальну культуру
особистості та рівень її вихованості: добро, любов, патріотизм, справедливість, милосердя,
відповідальність, совість тощо.
Метою статті було обґрунтувати роль неперервної та, зокрема, післядипломної педагогічної освіти
у розвитку ціннісної складової громадянських компетентностей педагога.
Актуальність проблеми полягає в тому, що регіональні особливості становлення громадянських
цінностей педагога у системі післядипломної педагогічної освіти у сучасних наукових дослідженнях
викладені не в повній мірі.
Дослідження ґрунтується на наступних методах: пошуково-бібліографічний – використано для
вивчення архівних, бібліотечних фондів, класифікації та систематизації науково-літературних джерел,
визначення джерельної бази й об‟єктивних даних із проблеми дослідження; історико-географічний – для
визначення освітніх трансформацій у визначених хронологічних межах.
Ключові слова: Закарпаття, підвищення кваліфікації, історіографічний аналіз, школа, учитель,
громадянські компетентності, загальнолюдські цінності.
Постановка проблеми. Нормативно-правове
забезпечення професійного зростання фахівців
в системі післядипломної педагогічної освіти,
як складової освіти впродовж життя регламентується
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
іншими нормативними документами. У контексті реформування освітньої галузі на законодавчому рівні чітко
визначено основні завдання повної загальної середньої
освіти у напрямку розвитку, виховання і соціалізації
особистості, «яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування
ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній
людині для успішної життєдіяльності» [3].
Метою статті є обґрунтування важливості неперервної та, зокрема, післядипломної педагогічної освіти у
розвитку ціннісної складової громадянських компетентностей педагога.
Завдання дослідження – здійснити аналіз особливостей формування громадянської компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти як
складової неперервної освіти. Дослідження ґрунтується
на наступних методах: вивчення та критичного аналізу
літератури з методики навчання, дидактики, педагогіки,
та узагальнення досвіду формування напрямків підвищення кваліфікації вчителів.

Аналіз наявних досліджень і публікацій. Науковий
аналіз літературних джерел підтверджує, що питанню
формування громадянських компетентностей у системі
післядипломної освіти, компетентнісного підходу до
підготовки педагога в контексті порівняльної педагогіки,
освіти для сталого розвитку, компетентнісного підходу
як парадигми сучасної освіти останнім часом присвячено низка ґрунтовних наукових праць. Зокрема, у наукових дослідженнях зазначені напрямки вивчали
В. Андрущенко, О. Биковська В. Боголюбов, В. Бех,
В. Бобрицька, В. Бондар, Л. Ващенко, Л. Вікторова,
І. Волощук, В. Гаманюк, М. Голубєва, Т. Григор’єва,
Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. Кремінь, А. Кузьмінський, Л. Лук’янова, В. Лутай, О. Матвієнко, В. Маслов,
Н. Ничкало, О. Овчарук, В. Олійник, Н. Побірченко,
О. Пометун, Н. Протасова, Л. Пуховська, В. Пуцов,
Н. Рідей, П. Саух, Н. Семенюк, Л. Сігаєва, Т. Сущенко,
Т. Шамова, О. Шевченко. Разом із тим, формування
громадянських компетентностей педагогів у системі
неперервної освіти не були предметом спеціального
історико-педагогічного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізація основних напрямів освіти на глобальному, регіональному та національному рівнях, потребує створення
єдиного академічного простору із метою ефективного
забезпечення професійної підготовки самодостатніх фахівців у закладах вищої та неперервної освіти, які спроможні реагувати на сучасні виклики та реалізовувати
методологічні підходи наукового пізнання та студенто-
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центрованого навчання впродовж життя. Одним із завдань усіх учасників освітнього процесу є створення
інноваційного середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії, побудову освітнього процесу
на засадах взаємної поваги і партнерства [2]. Педагогічні
і науково-педагогічні працівники сьогодні можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева, дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо)
та видами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) [1].
У контексті покладених завдань важливим є теоретично обґрунтувати методичні засади європейських та вітчизняних наукових підходів, формування громадянської
компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної та неперервної освіти.
Сьогодні у наукових колах компетентність визначається як здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на
основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей [2]. Громадянські та
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та
здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і
можливостей є визначальними у формуванні громадянина.
Європейський парламент і Рада Європейського
Союзу 17 січня 2018 року схвалили Рамкову програму
оновлених ключових компетентностей для навчання
упродовж життя, де зазначається, що у мінливому і тісно
взаємопов’язаному світі кожна людина потребує широкого спектра навичок і компетенцій, які вона має постійно розвивати протягом усього життя, які відповідають необхідності забезпечення всебічного та сталого
розвитку, соціальної єдності та подальшого розвитку
демократичної культури.
Основними цілями Рамкової програми Європейського Союзу є:
- визначити ключові компетенції, необхідні для працевлаштування, посилення особистого потенціалу, активного громадянства та соціальної інтеграції;
- створити довідник для розробників освітніх політик, надавачів освітніх і тренінгових послуг, керівних
кадрів закладів освіти, роботодавців, а також безпосередньо тих, хто навчається;
- підтримувати зусилля на європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях задля сприяння розвитку компетенцій для навчання протягом
усього життя [4].
У Рамковій програмі оновлених ключових компетентностей зазначається, що громадянська компетентність –
це здатність діяти як відповідальні громадяни і повною
мірою брати участь у соціальному житті.
Також визначаються основні знання, вміння, навички
та ставлення, пов’язані з громадянською компетентністю, які найперше базуються на розумінні базових ідей,
пов’язаних з індивідуумами, групами, організаціями,
суспільством, економікою та культурою. Громадянські
основи включають усвідомлення цілей, цінностей та
політики соціальних і політичних рухів, а також сталого
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розвитку, зокрема кліматичних та демографічних змін на
глобальному рівні та їхніх основних причин. Важливим
є також усвідомлення різноманітності та культурної самобутності різних суспільств і народів. Критичною для
цієї компетентності є здатність ефективно взаємодіяти з
іншими людьми в суспільних інтересах, зокрема щодо
сталого розвитку суспільства. Йдеться про навички критичного мислення і конструктивної участі у діяльності
громади та у прийнятті рішень на всіх рівнях – від місцевого і національного до європейського та міжнародного. Основою відповідального та конструктивного ставлення до громадянської компетентності є повага до
прав людини. Це передбачає також бажання брати
участь у демократичному ухваленні рішень на всіх рівнях, підтримання соціальної та культурної різноманітності, гендерної рівності, соціальної згуртованості, готовності поважати приватність інших людей та брати на
себе відповідальність за навколишнє середовище. Інтерес до політичних та соціально-економічних подій та
міжкультурного спілкування має бути основою для подолання упереджень, пошуку компромісів та забезпечення соціальної справедливості і правосуддя [5].
У цьому контексті важливим є розуміння, що «людина завжди є членом конкретного суспільства, яке ставить перед її життєдіяльністю певні вимоги, що, безумовно, знаходить відображення і в уявленнях про цінності
життя» [8, С.462].
Тому, у системі пріоритетів формування світогляду
педагогів, важливе місце займають саме загальнолюдські цінності, що «характеризують індивідуальну культуру особистості та рівень її вихованості: добро, любов,
патріотизм, справедливість, милосердя, відповідальність, совість тощо... Ці категорії взаємопов’язані між
собою, взаємодоповнюють та взаємопроникають одна в
одну. І хоча у кожної людини існує своя система цінностей та ціннісних орієнтацій, саме за допомогою гуманістичних цінностей забезпечується оволодіння нормами
правилами взаємодії з оточуючими людьми» [7, с.92-94].
Педагогами Закарпаття у всі часи приділялася увага
формуванню моральних якостей особистості на ідеалах
гуманізму, народності, природовідповідності. Так,
О. Духнович зазначав, що «настанови, – прямий кінець
або прямий напрямок хай буде людство, або, як мовиться, людськість, людинолюбство, оскільки людство в
цивільному житті є найбільша доброчесність» [10, с.11].
Директор Ужгородської гімназії, відомий педагог
Іван Чургович (1825–1859 рр.), розробив моральний та
дисциплінарний статут гімназії, ціннісні критерії якого
базувалися на загальнолюдських та християнських чеснотах: патріотизмі, любові до рідної землі, поваги до
людей праці:
1. «Духовність – первинна, а матеріальні цінності –
вторинні критерії життя».
2. «Любов до ближнього не менша, ніж до самого себе».
3. «Будь щасливий, коли віддаєш, а не коли отримуєш».
4. «Шануй старших, чужу працю і гордись цінностями минулого та зберігай їх…»
5. «Совість, правдивість, скромність і порядність –
прикраса людини» [21, с.11].
У Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади
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визначено створення сприятливих умов для розвитку
громадянського суспільства, а в п.4.4. передбачено:
- «включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів
курсів і тем із питань розвитку громадянського суспільства;
- запровадження підготовки в системі вищої та післядипломної освіти фахівців з менеджменту неурядових
організацій;
- забезпечення надання методичної, консультативної
та організаційної допомоги органам державної влади,
органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з
організаціями громадянського суспільства, розвитку
громадянського суспільства;
- проведення просвітницьких заходів та соціальної
реклами з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства;
- стимулювання наукових досліджень, публікацій та
просвітницьких заходів у сфері розвитку громадянського суспільства і міжсекторальної співпраці» [6].
Ми розуміємо, що підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті формування громадянських компетентностей потребує докорінно нових
підходів, адже успішне виховання громадянина вимагає
не лише знань та критичного розуміння себе і світу, а й
отримання досвіду участі у громадському житті, взаємодії з іншими на засадах поваги й рівноправності, відповідальності за спільну справу, мирного вирішення
конфліктів.
Серед найоптимальніших заходів із формування ціннісної складової громадянських компетентностей педагогів у системі роботи Закарпатського інституту післядипломної освіти під час проведення курсів підвищення
кваліфікації та у міжкурсовий період можемо виділити:
- проведення круглих столів, науково-методичних
конференцій (зокрема, краєзнавчого спрямування), інших тематичних заходів, приурочених до пам’ятних дат
і ювілеїв, до відзначення державних свят; наскрізне
представлення громадянських компетентностей у тематиці лекцій, семінарських занять, тренінгів, які проводяться науково-педагогічними працівниками інституту;
- проведення конференцій з обміну досвідом роботи
керівників закладів загальної середньої освіти, педагогів-організаторів, вчителів історії, «Захисту Вітчизни»,
фізичної культури, працівників закладів позашкільної
освіти, вихователів ГПД та шкіл-інтернатів «Громадянське виховання учнів – важлива складова сучасного
освітнього процесу»;
- організація та проведення семінарів, засідань за
круглим столом, конференцій, лекцій, бесід, інших форм
правового навчання, зокрема заходів інформаційного та
просвітницького характеру «Я маю право!», тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання;
- організація тематичних книжкові виставок до знаменних дат;
- організація флешмобу «Молитва за Україну» у рамках Всеукраїнської освітньої кампанії «Голуб миру»,
присвяченої Міжнародному дню миру.
Усі зазначені заходи наповнені громадянсько-патріотичним змістом, і покликані стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги.
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні
висновки. Сьогодні у державі зростає запит на особистостей з високо розвинутими громадянськими компетен-

тностями, здатних реагувати на виклики часу, що
спонукає систему неперервної та післядипломної освіти
до активного пошуку шляхів задоволення освітніх запитів суспільства.
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DEVELOPMENT OF THE VALUE COMPONENT OF CIVIC COMPETENCIES
OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION
The scientific article examines the features of the formation of civic competence of teachers in the system of postgraduate
pedagogical education as a component of continuing education. Theoretical and methodical bases of formation of civic
competence of teachers in postgraduate pedagogical education are substantiated. It is noted that the modernization of the
main areas of education at the global, regional and national levels requires the creation of a single academic space in order to
effectively provide training for self-sufficient professionals in higher and continuing education, able to respond to modern
challenges. Priorities in shaping the worldview of teachers and students are important universal values that «characterize the
individual culture of the individual and the level of his upbringing: kindness, love, patriotism, justice, mercy, responsibility,
conscience and more.
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THE INFLUENCE ON SPEECH DEVELOPMENT OF PRIMARY
SCHOOL AGE CHILDREN OF FOLKLORE
The article is devoted to the influence on speech development of primary school age children of folklore. It was
found that the problem of speech development of primary school children is especially complex and multifaceted,
because it is at the primary school age that the foundations of language and speech competence and the
characteristics of the national language personality are formed. The value of Ukrainian folklore in the development
of coherent speech of junior schoolchildren is revealed. The opinion that oral folk art hides huge opportunities for
enriching the vocabulary of junior schoolchildren is substantiated.
Key words: language, folklore, speech development, primary school age, elementary school.
Describe the problem. Problems of speech
development of primary school students become especially
relevant in connection with the modernization of primary
education, updating the content, improving the forms,
methods and technologies of teaching primary school
students native language, the development of speech culture
and speech communication. Language and speech are the
product of a culture, a kind of memory of the world, which
concentrates everything that humanity has known. A person
always feels a great need for language as an orderly
communication system, which is extremely necessary for an
individual to communicate with others. That is why folklore
occupies an important place in the system of means of
speech development, education and upbringing of junior
schoolchildren.
The aim of the paper the influence on speech
development of primary school age children of folklore.
Present main material. Language, human word, speech
and the history of their development are not only the subject
of linguistics, but also the subject of psychology as a kind of
activity of the individual, developing in the process of his
speech development, communication and relation to reality,
as a system of physiological processes this language in
action.
The value of the native language as a national source of
personality formation poses important tasks for today’s
primary school – to convey to each child the cultural and
spiritual heritage of the Ukrainian people, to revive its
linguistic riches, to promote their conscious assimilation and
use in their own speech.
In the scientific literature, the terms «folk art», «folk
poetry», «folk literature», «oral folk art» and «folklore» are
used.
One of the first terms «folklore» was used by the
Englishman W. Toms, who in 1846 published an article
«The Folklore» in the magazine «Athenaeum» and later this
term gained international recognition. It is used by
researchers in many countries around the world. In
Ukrainian folklore in the 80 years of the twentieth century,
the term was one of the first to use M. Drahomanov, but to
this day he has not found a common definition. The scientist
emphasized that folklore is a factor of folk pedagogy. Every
nation, every nation has its own treasure trove of folk
pedagogical wisdom.

Many collections, monographs, and dissertations are
devoted to the problems of folklore (V. Anikin, A. Bogush,
V. Gusev, M. Rusin, M. Stelmakhovych, I. Franko, etc.).
The concept of «folklore» comes from the English folk –
genus, people, lore – knowledge, which together means
«folk wisdom, ethnography»; component of the artistic
culture of the people, its unwritten literature; it is a folk art
in which «the artistic reflection of reality takes place in the
verbal-musical-choreographic forms of collective folk art,
which express the worldview of the working masses and are
inextricably linked with their lives and everyday life» [1].
The main function of folklore is to satisfy the natural
need for self-expression and communication. Among the
main features are the oral form of distribution and
transmission between people of direct communication. A
significant role is played by memory, which is used to record
plots, texts, forms, stereotypes.
Folklore as a phenomenon has its own peculiarities.
Ukrainian folklore consists of two large groups: poetic
(poetic) and prose.
Poetic – the main feature of which is its poetic form,
consisting of different types of groups. These include short
apt expressions – proverbs, sayings, riddles, sayings,
nonsense, signs, greetings, wishes, puns, aphorisms. This
type of work is called paramyography, which means the
shortest genres that reflect important aspects of the
environment, family and social relations.
A separate genre of Ukrainian folklore is proverbs and
sayings, which cover the real life and everyday life of
people, the work of the masses – excerpts from songs,
legends, stories, anecdotes, literary and philosophical
aphorisms, and belief in signs that emerged from
observations of nature. There is no such area of life,
relationships between people that would not be reflected in
folk wisdom. I. Franko called proverbs and sayings «a rich
and important treasure in the treasury of our language, its
precious pearls» [3], and M. Rylsky compared the folk word
with a precious diamond, which should be cared for, polished,
«so that more and more faces in it shone and sparkled,
reflecting all the incomparable wealth of our days» [2].
In proverbs, people find answers to all situations. Their
ideological and thematic range is as diverse and colorful as
life – personal, family and civic – in its historical
development.
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Thus, proverbs and sayings are an integral part of the
culture of the people, its invaluable treasure, which it has
possessed since time immemorial and which enriches the
present and will enrich future generations of mankind.
The poetic group of Ukrainian folklore also consists of
songs, thoughts and lamentations, which are reproduced
after the song. Ukrainian song is a deep sea of national
culture. The song is present throughout a person’s life and
activity – from birth to death. It follows that the
classification of songs is quite diverse. Ukrainian songs can
be divided into: labor songs, calendar-ritual songs, carols,
Christmas carols, folk songs, Kupala, obzhynkiv, Petrivchany,
game, wedding, round dances.
Prose folklore is a significant component of folk art,
which, in turn, is divided into two groups: documentary
prose (covers legends, stories, legends, folk tales) and fiction
(covers various types of fairy tales: social, non-fiction,
cumulative, about fantastic heroes and wizards, about
animals).
Fairy tales are one of the most important components of
folk prose. Folk tales are divided into groups: tales about
animals, in which the main characters are animals. They
think, talk and are often endowed with figurative meaning
that reflects the life, character and relationships of people.
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Thus, even a cursory review of Ukrainian poetic and
prose folklore in terms of its main types and genre structure
shows how truly boundless, rich and diverse is Ukrainian
folk literature.
Conclusions. So, having made the first attempt of the
raised question, we can state that using various genres of
children’s folklore in the accessible form, we acquaint
younger schoolboys with environment, we enter them into
adult life, we develop children’s speech, we enrich the
dictionary with figurative expressions and poetic lines, we
promote diction and intonation expressiveness, positively
affect the emotional state and mood of younger students with
the help of folklore.
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ВПЛИВ ФОЛЬКЛОРУ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Стаття присвячена впливу фольклору на розвиток мовлення молодших школярів. З‟ясовано, що особливо складною
й багатоаспектною є проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів, адже саме в молодшому шкільному віці
формуються основи мовно-мовленнєвої компетентності й ознаки національномовної особистості. Розкрито
цінність українського фольклору в розвитку зв‟язного мовлення молодших школярів. Обґрунтовано думку про те, що
усна народна творчість таїть в собі величезні можливості для збагачення словникового запасу молодших школярів.
Ключові слова: мова, фольклор, розвиток мовлення, молодший шкільний вік, початкова школа.
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THE INFLUENCE OF PHONETIC DISORDERS ON THE SPEECH
COMPETENCE DEVELOPMENT OF TEENAGERS
The article substantiates the need to extend the period of speech therapy in a secondary school for teenagers
with phonetic disorders. The purpose of this study is to prove the influence of phonetic disorders on the speech
competence development of teenagers with dysarthria. The author has developed an original method of diagnostics
of speech competence; its components, criteria, and indicators have been defined along with the developed
complexes of diagnostic tasks. The final results confirm the generally expected conclusions; they reveal the features
of development due to the structure of the disorder and the psychological peculiarities of the person‟s attitude to the
disorder and its influence on their social adaptation.
Key words: speech competence, teenagers, speech disorders, phonetic disorders, dysarthria.
Problem statement. In current conditions, the number
of children with speech disorders who need speech therapy,
according to the Poltava City Psychological Medical
Pedagogical Commission (2018), is growing all the time [1].
The topicality of this fact might be confirmed by the data
presented by the Center for Medical Statistics of the
Ministry of Health of Ukraine. They show an increase in the
number of teenagers with speech disorders. In particular, at
the beginning of studying in the 5th grade, from 8% to 11%
of teenagers with various types of speech disorders (mostly
phonation disorders) are found.
In this regard, the provision of correctional and
developmental services to teenagers is essential. It is because
the period of qualitative personality changes creates a new
level of self-awareness, communication with others,
socialization, which is the basis for separating them into a
separate demographic group with the defined values and
norms.
Speech sound disorders are mainly characterized by
phonological speech disorders. Most teenagers who have not
overcome speech disorders suffer from speech sound
disorders (phonetic and phonemic) and need to clarify the
diagnosis. The results of the examination, in most cases,
indicate such terms as «erased dysarthria» or «minimal
dysarthric disorders».
Analysis of recent research in the field of development,
training, and education of persons with speech disorders (by
A. Bohush,
O. Boriak,
S. Valiavko,
V. Kaliahin,
K. Kovilova, S. Konopliasta, I. Martynenko, N. Savinova,
T. Sak, N. Semaho, V. Siniov, V. Tarasun, T. Fotekova,
M. Sheremet, etc.) gives grounds to state the insufficiency of
the study of speech activity of teenagers with dysarthria and
its importance in the formation of personality and speech
competence.
The above necessitates a purposeful, systematic study of
the process of formation of speech competence of teenagers
with an erased form of dysarthria. At the same time, in our
opinion, several factors remains underestimated in the
formation of speech competence of the 5–6th graders with an
erased form of dysarthria. They are a personal factor, the
nature of interpersonal relationships with peers and adults
from a position of activity approach. Besides features of
speech activities, namely receptive (listening, reading) and
productive (speaking, writing) in achieving the goals set by a

particular speech situation and existing norms and rules in
language and intonation means of expression are
essential [2].
The relevance of the study is enhanced by the fact that
current scientific data on the nature of speech disorders in
teenagers with the erased form of dysarthria, which prevents
the formation of language, speech and communication skills,
and language development are not structured enough.
Furthermore, speech therapy and psycho correction methods
and techniques to overcome disorders remain somewhat
vague. Each of the mentioned competencies includes the
following competencies: lexical (vocabulary based on
knowledge of objects and phenomena of the surrounding
reality, the formation and differentiation of concepts);
grammatical (ability to use different types of sentences in
utterances, mastering the methods of word change and word
formation); phonetic (the correct pronunciation of all sounds
of the native language; the ability to distinguish by ear
similar in acoustic and articulation characteristics of sounds,
etc.); diamonological (the ability to build a conversation
with peers, adults; maintain a dialogue on a particular topic;
the ability to compose stories, retell the text; adequately use
language and non-language tools; follow the rules of
language etiquette).
Secondary school (5–9 grades) is the basis for the consistent development of students’ communicative competence, a
component of which is speech competence. Thus teenagers
with erased dysarthria (L. Beliakova, M. Buianov,
V. Shklovskii) might have complications in its formation,
which entail problems in communication, fixation on the
shortcoming, decreased self-esteem, academic performance,
refusal to communicate, etc. The importance of speech
competence development of teenagers with erased dysarthria
in society appears in a new educational perspective.
The purpose of the research is to study the influence of
phonetic disorders on the development of speech
competence of teenagers with dysarthria.
Results. To achieve the purpose, we have distinguished
the main components of speech competence, their criteria,
and indicators. Taking them into consideration, we have
developed a method of diagnosis and carried out an
examination survey of teenagers with dysarthria.
The development of the original methods of examination
of speech and communication competence of teenagers
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required the development of diagnostic tasks for each
indicator of the defined criteria. The method is based on the
traditional methods of speech therapy and on the methods of
diagnosing
speech disorders
in students using
neuropsychological methods. Traditional diagnostic methods
for studying oral speech are aimed at identifying its
qualitative and quantitative characteristics (formation of
lexical, grammatical, and phonetic aspects), which are
revealed in the works by A. Almazo, T. Akhutina,
O. Bezrukov, G. Vasiliev, E. Vinarska, S. Horbunova,
H. Demydchyk, L. Kulybych, A. Kurinna, M. Liubymova,
A. Liashkevych, T. Melnyk, A. Nikitina, L. Popova,
A. Pulatova, A. Smetankina, V. Strohanova, L. Tyshyna,
T. Fotekova, L. Tsinko, N. Yakovleva, and others. At the
same time, they need modification and adaptation according
to the research.
Taking into account the peculiarities of the teenagers’
speech development, we included intonation-prosodic,
phonetic-phonemic, lexico-grammatical, diamonological,
psychological components to the components of the
teenagers’ speech-communicative competence. We have
distinguished criteria and indicators of speechcommunicative competence, examining which we were able
to determine the level of development.
As part of the intonation-prosodic component of speech
competence, we have included such criteria as prosodic and
intonation design of speech. The phonetic-phonemic
component included general mastery of correct
pronunciation; formation of phonetic-phonemic processes.
The criteria of the lexical and grammatical component
included: general mastery of the lexical system of speech;
mastering the main grammatical categories of the native
language, and developed coherent speech. According to the
results of theoretical and methodological research, the
diamonological component included: the formation of
monologue and dialogic speech. As necessary and one that is
the basis for the development of the above components, the
psychological one is highlighted, which includes the ability
to organize the communication process and personal
characteristics.
The developed method of diagnosing the speech
competence of teenagers with dysarthria, taking into account
the age norms of speech development consisted of five
blocks, according to the number of components of speechcommunicative competence. The tasks were developed for
each block. They contained criteria of assessment, according
to which the quality of task performance was determined.
The tasks were based on the content of the «Ukrainian
language» subject curriculum for a 12-year secondary
school, approved by the Ministry of Education and Science
of Ukraine (letter № 1 / 11–6611 since 23.12.2004) [3].
An experimental study of the level of speech competence
of teenagers with an erased form of dysarthria took place
during 2016–2019. The study covered 634 teenagers (5-6-7th
graders) in secondary schools in Poltava, Horishni Plavni,
and Kyiv.
As the components of speech competence of teenagers
include intonation-prosodic, phonetic-phonemic, lexicalgrammatical, diamonological, psychological, we were
primarily interested in children with speech sound disorders,
in general, and the erased dysarthria, in particular. We
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focused on the available documentary medical data and the
psychological and pedagogical characteristics of children.
However, confirmation or refutation of diagnoses and
conclusions was not the purpose of the study. Among the
634 surveyed 5–7th graders, 592 students (93.7%) did not
have speech disorders, and 42 (6.8%) students had speech
disorders (an erased form of dysarthria).
After analyzing the results of the diagnosis of speech
competence of teenagers with an erased form of dysarthria,
we reached the general conclusion about the lower level of
its formation compared to peers without speech disorders.
Moreover, we were able to highlight its features due to the
defect structure and psychological peculiarities formed as a
result of the teenager’s attitude to speech disorders and its
influence on life and social adaptation.
Conclusions. Among the features of speech competence
of teenagers with an erased form of dysarthria significant
were the following:
- insufficient formation of sound pronunciation;
- shortcomings of intonation and prosodic design of
speech;
- insufficiency of innervation of the respiratory, vocal,
and articulatory apparatus;
- limited intonation, pausing the use of logical accents in
their speech;
- insufficient formation of phonetic and phonemic
processes;
- poor vocabulary (according to age and curriculum
requirements) of nouns, verbs, adjectives and limited use in
speech;
- poor mastering of the main lexical and grammatical
categories of the native language;
- the poverty of coherent expression;
- difficulties in establishing contact;
- reduction of the ability to maintain a conversation on a
particular topic, to speak following the situation;
- reduction of initiative in the communication process;
- the inability to navigate in a communication situation;
- the inability to overcome communication barriers;
- cut of desire to show individuality.
Summing up the results of diagnostics of the state of
speech competence of teenagers with erased dysarthria, we
state that it is essential to develop methods of speech
competence formation of teenagers with dysarthria in a
speech therapy room. It should be comprehensive and take
into account the mechanism of speech disorders and the
psychological characteristics of children.
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ВПЛИВ ФОНЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДЛІТКІВ
У статті обґрунтовується необхідність продовження терміну логопедичної допомоги в умовах загальноосвітньої
школи підліткам з фонетичними порушеннями. Метою висвітлюваного дослідження є доведення впливу фонетичних
порушень на розвиток мовленнєвої компетенції підлітків з дизартрією. Для цього розроблено авторську методику
діагностики мовленнєвої компетенції визначено її складові, критерії та показники до яких розроблено комплекси
діагностичних завдань. Підсумовані результати підтверджують, як загальноочікувані висновки, так і виокремлюють
особливості розвитку зумовлені структурою порушення та психологічними особливостями сформованими
ставленням особи до вади та її вплив на становлення в соціумі.
Ключові слова: мовленнєва компетенція, підлітки, порушення мовлення, фонетичні порушення, дизартрія.
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ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА МАСУ ТІЛА ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті проаналізовано причини та чинники появи надмірної маси тіла у дітей дошкільного віку. Автор
підкреслює важливу роль правильного харчування у збереженні, зміцненні та відновленні здоров‟я дітей,
дотримання якого не призведе до появи зайвої ваги.
Ключові слова: діти дошкільного віку, здоров‟я, надмірна вага, ожиріння, раціональне харчування.
Постановка проблеми. Проблема зайвої ваги тіла у
дітей, починаючи з раннього віку, за останні роки стає
все більш актуальною. Педіатри багатьох країн світу
відзначають значне зростання кількості огрядних дітей.
За відомостями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 10% дитячого населення страждає ожирінням.
При цьому відзначають, що з віком число огрядних
дітей збільшується. Нині в нашій країні частота цього
захворювання серед дітей дошкільного віку складає від
2 до 6%, а серед школярів в окремих районах становить
до 18–20%. Підлітки, що страждають ожирінням, часто
почуваються приниженими, мають нестійку нервову
систему, страждають невротичними реакціями.
Мета роботи – розкрити проблему надмірної маси
тіла дітей дошкільного віку, яка є однією з найважливіших та має не лише медичне, але й велике соціальне
значення.
Виклад основного матеріалу. У дітей раннього та
дошкільного віку з усіх так званих елементарно залежних захворювань, тобто захворювань, зумовлених різноманітними порушеннями харчування, друге місце після
алергії займає ожиріння.
Ожиріння – це захворювання, яке розвивається в результаті невідповідності між енергетичним матеріалом,
який надходить в організм і його витратою; тобто надмірне відкладення жиру різної етиології в тканинах організму. Воно супроводжується утворенням надлишкової
маси тіла в результаті накопичення жиру в шкірі, підшкірній клітковині, різномаітних органах і тканинах [6].
При ожирінні відзначаються серйозні порушення
обміну речовин, виникають патологічні зміни з сторони
центральної нервової системи, органів кровообігу, шлунково-кишкового тракту, залоз внутрішньої секреції.
Ожиріння сприяє розвитку плоскостопості, варикозному
розширенню вен нижніх кінцівок, викривленню хребта,
відкладенню солей в суглобах, утворенню каменів в
жовчних і сечових шляхах. У людей, які страждають
ожирінням, значно частіше виникають такі важкі захворювання, як гіпертонія, атеросклероз, цукровий діабет,
що негативно відбивається на працездатності та скорочує тривалість життя. Крім того, розвиток ожиріння в
дитячому віці створює спадкові передумови для виникнення захворювань обміну у наступних поколінь [2].
Слід зазначити і пряму залежність між надлишковою
масою тіла у дітей і розвитком ожиріння в подальші

роки: 80% осіб, які страждають ожирінням в старшому
віці, надалі також залишаються огрядними.
Тому необхідно приймати заходи для профілактики
ожиріння розпочинаючи з раннього дитячого віку, коли
вони є найбільш ефективними, що обумовлено віковими
особливостями обмінних процесів (у дітей раннього віку
жирова тканина виснажується швидше, ніж у дорослих).
При цьому особлива увага повинна бути спрямована на
дітей з так званих груп ризику по розвитку цього захворювання.
Встановлено, що до чинників, які сприяють розвитку
ожиріння або визначають схильність до його виникнення, в першу чергу відносяться спадкова схильність –
надлишкова маса тіла у батьків, наявність таких захворювань, як цукровий діабет, ожиріння, гіпертонічна хвороба в двох найближчих поколіннях дитини (батьки,
бабусі, дідусі).
Зазначимо, що ризик розвитку ожиріння у дітей
складає 40%, якщо зайва маса тіла є у одного з батьків, і
досягає до 80% у тому випадку, коли зайву масу тіла
мають обоє батьків. Розвиток ожиріння частіше відзначається у дітей, що народилися з зайвою масою тіла
(4000 г і вище), а також у дітей, що мають масивні надбавки маси тіла в перші місяці життя, особливо при змішаному та штучному вигодовуванні. Та все ж, як
показують спеціальні наукові дослідження, головною
причиною розвитку ожиріння у дітей є нераціональний
стереотип харчування в сім’ї, в першу чергу порушення
режиму та якості їжі, а також загальний життєвий устій
сім’ї, режим якої відрізняється вираженою тенденцією
до гіподинамії [1;3].
Вивчення нами фактичних раціонів дітей, що страждають ожирінням, показало, що вони, як правило, отримують розбалансоване і щедре харчування із вживанням
зайвої кількості вуглеводів (цукерок, цукру, солодощів,
пирогів, тортів, мучних страв, макаронних виробів) або
жирів (вершкового масла, сала, жирних сортів м’яса і
риби). Постійним негативним чинником в їх харчуванні
є недостатнє використання овочів, фруктів, молочних
продуктів, а також рослинних жирів. Виявлені також
порушення режиму харчування – рідкі прийоми їжі, переїдання у вечірні години, що призводить до швидкого
прогресу ожиріння.
Профілактику ожиріння необхідно розпочинати з
пропаганди здорового способу життя сім’ї. Ще до наро-
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дження дитини необхідно потурбуватись про раціональне харчування майбутньої матері. Раціон вагітної не
повинен бути перевантажений вуглеводами та жирами.
Якщо вагітна жінка страждає ожирінням або у неї відзначається надлишкове зростання маси тіла, калорійність її раціону необхідно дещо зменшити за рахунок
вуглеводів і жирів. В той же час харчування вагітної
повинно бути повноцінним із достатнім вмістом молочних продуктів, овочів і фруктів. Після народження дитини профілактика ожиріння насамперед полягає в організації раціонального вигодовування, правильного
харчового та загального режиму.
Для дітей першого року життя важливо, якнайдовше
зберігати грудне вигодовування. При годуванні грудьми
дитина сама регулює необхідну їй кількість їжі, їй не
загрожує переїдання, яке часто допускається при штучному вигодовуванні. Дуже важливо дотримуватися правильного режиму годування дитини. Годувати її потрібно у визначені години, витримуючи необхідні
інтервали між прийомами їжі. Таким чином, у дитини з
перших років життя виробляється правильний харчовий
стереотип, що має велике значення для рівномірного
розподілу їжі в продовж дня. При порушеннях режиму
харчування, частому і безладному годуванні дитини
створюються умови для перегодовування. З іншої сторони, при значному збільшенні інтервалів між годуваннями також може сформуватися звичка до переїдання,
оскільки голодна дитина висмоктує велику кількість
молока і об’єм її шлунку збільшується. При штучному
вигодовуванні дитини сухими молочними сумішами
важливо суворо дотримуватись правил їх приготування,
не допускати надлишкового дозування порошку та приготування занадто концентрованої суміші. Для правильного приготування сухих сумішей необхідно користуватися спеціальними ложками, а не відміряти суміш «на
око». За відсутності мірної ложки можна виміряти звичайну ложку (з допомогою аптекарської ваги, визначити,
яку кількість порошку вона містить) і користуватись нею
для дозування суміші у відповідності з рецептурою.
Дітям, схильним до ожиріння, а також тим, які народились з великою масою тіла або мають великі надбавки
ваги, прикорм можна назначати дещо раніше – з 4 місяців. В якості першого прикорму обов’язково давати
овочеве пюре з широким асортиментом овочів і деяким
обмеженням картоплі. Годувати кашею не більше 1 разу
в день, віддаючи перевагу гречаній і вівсяний. Готувати
кашу слід з мінімальною кількістю цукру або без нього.
Корисно давати кашу з фруктами або овочами (так звані
«рожеві» каші). Фруктові соки та пюре бажано давати з
менш солодких сортів плодів і ягід, не підсолоджувати
їх. Використовувати овочеві соки (морквяний, капустяний, буряковий, томатний).
Зазначимо, що такі самі вимоги ставлять до харчування дітей більш старшого віку, віднесених до групи
ризику по розвитку ожиріння. Такі діти повинні отримувати повноцінну збалансовану дієту, яка повністю відповідає їх потребам в основних харчових речовинах, але
при цьому дещо обмежену за змістом вуглеводів, особливо легкозасвоюваних (цукор, мед, варення, випічка).
У раціон дітей, схильних до ожиріння, слід вводити дос-

татню кількість овочів, несолодких фруктів, ягід, соків, а
також кисломолочних продуктів [4;5].
З раннього віку у дитини необхідно виробляти правильний стиль харчування, виховувати культуру харчування. Процес годування повинен відбуватись у спокійній обстановці. Якщо дитина повільно і спокійно їсть, у
неї вчасно виникає почуття ситості. В той же час коли
дитина поспішно їсть, то вона може з’їсти більше покладеної норми.
Для дітей першого року життя добові об’єми їжі
визначаються виходячи з віку дитини і масою її тіла і
складають: для дитини у віці до 2 місяців – 1/5 маси тіла,
від 2 до 4 місяців – 1/6, від 4 до 6 місяців – 1/7, від 6 до
9 місяців – 1/8 і від 9 до 12 місяців – не більше 1/8–
1/9 маси тіла. Об’єм їжі на одне годування визначається
поділом добового об’єму на число годувань. Для дітей
старших одного року об’єм їжі залежать в основному від
віку дитини. Дитина у віці від 1,5 до 3 років на кожне
годування повинна отримувати не більше 350–400 г (мл)
їжі, у віці 5–7 років – до 450–500 г (мл). При цьому
важливо не давати дитині великих порцій супу, каш,
круп‟яних гарнірів, солодощів і т. д. Кількість першої
страви для дітей молодшої вікової групи повинна
складати 100–150 г, старшої – 200 г, каші відповідно до
150 і 200 г, гарніру – 100 і 150 г.
Крім того, у комплексі заходів по профілактиці зайвої маси дітей дошкільного віку поряд з організацією
раціонального харчування значну роль відіграють правильно спланований режим дня, систематичні заняття
фізкультурою і спортом, обмеження переглядів телепередач і комп’ютерних ігор. Бажано, якщо до режиму не
лише дитини, але й батьків міцно увійдуть систематичне
проведення ранішньої гімнастики, спільні прогулянки на
лижах, туристичні походи.
У лікуванні дітей, що страждають ожирінням, і дітей
із надмірною масою тіла головну роль відіграє дієтотерапія. Дієтологічні рекомендації при ожирінні будуються залежно від стану дитини, способу її життя і міри
зайвої ваги тіла. Останній показник визначається шляхом порівняння справжньої маси тіла дитини з середньовіковими нормативами. Перебільшення маси тіла
дитини на 15–25% розцінюється як ожиріння І ступеня,
на 25–50% – II ступеня, на 50–100% – III ступеня і вище
100% – як ожиріння IV ступеня.
Здебільшого при І ступені ожиріння і надмірною масою тіла в межах до 15% раціон дитини повинен бути
приведений у відповідність до вікових потреб її в основних харчових речовинах і енергії. Цього часто буває
досить для того, щоб домогтися нормалізації маси тіла.
При ожирінні II ст. призначається дієта з обмеженням
калорійності за рахунок легкозасвоюваних вуглеводів і
тугоплавких жирів. При III і IV ст. ожиріння призначаються суворіші дієти; у таких випадках лікування, як
правило, проводиться в стаціонарних умовах.
Успіх дієтичного харчування при ожирінні значною
мірою залежить від тривалості лікування, чіткості виконання призначень лікаря, що вимагає великої завзятості
як із сторони батьків, так і із сторони самої дитини. При
організації раціону дитини з надмірною масою тіла слід
забезпечувати достатній склад у ньому білка, особливо
тваринного походження, який потрібний для підростаю-
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чого дитячого організму. Із цією метою в щоденне меню
дитини потрібне включати м’ясо нежирних сортів (яловичину II категорії, телятину, м’ясо кролика, курей II категорії), рибу тріскових порід, яйця. Діти з надмірною
масою тіла щодня повинні отримувати молоко та молочні продукти, переважно у вигляді кисломолочних
напоїв (кефір, ацидофілін, кисле молоко та ін.), корисні
також нежирний сир, кефір і молоко з зниженим вмістом
жиру, сири. В той же час вироби з молока, що містять
великий відсоток жиру (вершки сметана, ряжанка, пряжене молоко, деякі жирні сорти сиру), потрібно давати в
невеликій кількості. Норма білку повинна відповідати
віковій. У деяких випадках дітям більш старшого віку,
особливо тим, які знаходяться на дієті зі зменшеною
енергетичною цінністю, кількість білку може бути збільшене приблизно на 10% більше норми. Білок разом з
виконанням пластичних функцій створює почуття ситості, і його достатній вміст у раціоні дозволяє легше
переносити дієтичний режим. Кількість жиру в раціоні
дитини із надмірною масою тіла слід дещо обмежувати.
Його кількість знижується від 15 до 30% від вікової
норми в залежності від зайвої ваги тіла. В першу чергу
необхідно виключити з раціону тугоплавкі і гідрогенізовані жири (яловичий, баранячий, свинячий жири, маргарин), оскільки вони здатні активно відкладатись в організмі; дещо обмежити використовування вершкового
масла. Перевагу слід віддавати рослинним оліям і спеціальним дієтичним жировим продуктам. Рослинну олію
(соняшникову, кукурудзяну, оливкову) слід давати до
10–12 г на день, бажано в натуральному вигляді (наприклад, для заправки салатів, вінегретів). Найбільшої уваги
вимагає правильний підбір вуглеводного складу раціону.
Загальна кількість вуглеводів зменшується в порівнянні
з віковою нормою на 25–50%, що так само як і зниження
кількості жиру, залежить від ступеня зайвої маси тіла.
Зменшення кількості вуглеводів відбувається за рахунок
обмеження цукру, солодощів, кондитерських виробів,
круп, хлібобулочних і макаронних виробів. Дітям з надмірною масою тіла не слід давати страви, що містять
цукор, глюкозу, які легко засвоюються організмом. Не
рекомендуються також консервовані соки, компоти,
фруктові пюре. Таким дітям можна давати кисло-солодкі
натуральні соки, особливо корисні свіжі та сушені овочі
та фрукти, що містять велику кількість клітковини і пектину, необхідного для правильної роботи кишечника.
Крім того, овочі і фрукти забезпечують організм дитини
вітамінами, мінеральними речовинами, здійснюють сечогінну дію, видаляючи з організму зайву рідину [4].
У раціон дітей із зайвою масою тіла слід включати
огірки, капусту, кабачки помідори, гарбузи, редиску,
моркву, ріпу, спаржу, листяну зелень, різноманітні кисло-солодкі фрукти та ягоди. Кількість картоплі, що
містить великий відсоток крохмалю, бажано обмежувати.
Зазначимо, що суворіша дієта потрібна дітям, що
страждають ожирінням III і IV ступеня, коли маса тіла
на 50% і більше перевищує вікові нормативи. З їх раціону виключають цукор, солодощі, кондитерські і макаронні вироби, пшеничний хліб, здобу, печиво, манну
крупу, морозиво, лимонад, виноград, родзинки, квас,
каву, какао, міцний чай. Обмежують кількість круп, кар-
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топлі, бобових, а також солодких фруктів і соків. Цукор
замінюють ксилітом, кількість якого в день повинна
бути не більше 20–25 г.
Для зниження апетиту і притуплення відчуття голоду
з раціону таких дітей виключаються смакові приправи,
прянощі екстрактивні речовини, гострі, копчені та солені закуски. Їжу необхідно готувати у відвареному
вигляді (смажіння виключено). На сніданки, обід і вечерю слід застосовувати страви з сирих і варених овочів
(салати, венігрети з рослинною олією, відварені овочі,
овочеве рагу). Перші страви краще готувати на овочевому відварі з різними овочами, не частіше 2 рази на
тиждень – на пісному м’ясному або рибному бульйоні
(бульйон з фрикадельками, юшка). Страви з м’яса і риби
давати у вигляді відварених порційних шматків, парових
котлет, битків, тюфтелів, рідше – у вигляді тушкованих
страв. В якості гарнірів для других страв слід використовувати різноманітні овочі, переважно білокачану або
цвітну капусту, огірки, салат, помідори, кабачки, зелений горошок, моркву, буряк (останні у відвареному вигляді). Допускаються в невеликій кількості гречані та
пшоняні розсипчасті каші.
Молоко і молочні продукти бажано давати обезжиреними (сир, кефір). Вершкове масло використовувати
тільки для приготування страв. Яйця варити круто, не
більше 1 шт. в день. Для закусок можна використати
негострий сир, нежирну шинку. В якості напоїв і третіх
страв користуються відвар шипшини, компоти зі свіжих
фруктів, ягід, сухофруктів без додавання цукру. Хліб
слід давати в обмеженій кількості, бажано житній, зерновий та ін. Можна рекомендувати використання пшеничних і житніх висівок, які містять до 50% харчових
волокон, що створюють відчуття ситості. Висівки використовують в якості добавок до перших або других
страв. У зв’язку з тим, що у дітей, які страждають ожирінням, часто відзначається тенденція до затримки рідини в організмі, їжа для них злегка недосолюється. Крім
того, таким дітям слід обмежувати вживання рідини, не
дозволяти пити в проміжках між їжею. Можна також
рекомендувати зменшення кількості рідини в першій та
третіх стравах (до 100–200 мл в першій страві та до 50–
150 мл в третій страві залежно від віку).
Для дітей із надмірною масою тіла важче налагодити
правильний режим харчування. Годувати їх слід в чітко
відведені години. Дітям, що страждають ожирінням,
можна рекомендувати більш часті годування – до 5–6 разів на добу, але з відповідним зниженням калорійності і
об‟єму їжі на кожне годування. Більш часті прийоми їжі
знижують почуття голоду та знижують апетит. Крім
того, їжа краще перетравлюється і не відкладається у
вигляді жиру в організмі. Добовий раціон дитини необхідно розподіляти так, щоб основна його частина припадала на першу половину дня, в години найбільшої
рухової активності. Останній прийом їжі повинен бути
не пізніше, ніж за 2–3 години до сну. При п’ятиразовому
прийомі їжі добова енергетична цінність раціону може
бути розподілена таким чином: 1-й сніданок – 20%, 2-й
сніданок – 15%, обід – 35%, підвечірок – 15%, вечеря –
15%. При такому режимі харчуванні дитина отримає в
першу половину дня 70% загальної добової калорійності
раціону. При шестиразовому прийомі їжі можна на ніч
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дати склянку кефіру без цукру з відповідним зменшенням калорійності 1-го або 2-го сніданку.
У дошкільних навчальних закладах діти з надмірною
масою тіла вимагають особливого підходу в організації
як харчового, так і загального режиму. Вихователям
необхідно слідкувати, щоб вони не порушували харчовий режим, у деяких випадках робити їм заміну певних
страв, що зовсім не складно, але вимагає певної уваги і
такту. Звичайно в групі є декілька таких дітей. Під час
годування їх рекомендують садити за окремий стіл, щоб
вони не почували себе ображеними, якщо їм робитимуть
деяке обмеження в харчуванні, наприклад житній хліб (у
тому числі і на підвечірок замість традиційної випічки
або кондитерських виробів); об‟єм першої страви та гарніру зменшувати до 2/3–1/2 порції, зате кількість овочевих салатів збільшувати або замінювати ними гарнір з
круп і макаронних виробів. Якщо на сніданок, обід або
вечерю в меню включаються страви, стимулюючі апетит
(оселедець, форшмак), то дітям із зайвою масою тіла
краще їх не пропонувати.
Для того, щоб забезпечити дітям із надмірною масою
тіла дробове харчування батькам слід рекомендувати
дати вдома дитині відразу ж після нічного сну 1-й сніданок (яйце, кефір, овочі або фрукти). Тоді в дошкільному
навчальному закладі об‟єм сніданку, який найчастіше
дається у вигляді каші, можна буде зменшити. Дуже важливо попередити батьків про необхідність дотримання
харчового режиму дитини у вечірні години – не допускати переїдання, вживання круп’яних, мучних страв,
солодощів.
Висновки. Отже, педагогам і батькам слід звертати
особливу увагу на правильне харчування та підвищення
рухової активності дітей дошкільного віку із зайвою
масою тіла, залучати їх до рухливих ігор, спортивних
розваг як вдома, так і в дошкільному навчальному закладі для збереження їхнього здоров‟я.
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INFLUENCE OF NUTRITION ON BODY WEIGHT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА СТАНОВЛЕННЯ
ПЕТРОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОГО КАДЕТСЬКОГО КОРПУСУ
(1840–1919)
Стаття присвячена одному з неперевершених явищ в історії військової педагогіки – кадетській освіті.
У ній викладено зміст нормативно-правових документів, які регулювали навчально-виховний процес у
кадетських корпусах в І пол. ХІХ століття. Ці законодавчі акти регламентували правила прийому дітей до
кадетських корпусів, навчально-виховний процес, роботу директорів, викладачів, офіцерів-вихователів.
Саме вони стали нормативною базою становлення Петровського Полтавського кадетського корпусу
(1840–1919) – першого навчального закладу такого профілю, створеного на території українських
губерній, що тоді входили до складу Російської імперії.
Ключові слова: кадетська освіта, Статут, Положення, кадети, навчання, виховання, всебічно
розвинена особистість, Петровський Полтавський кадетський корпус.
Постановка проблеми. Сьогодення України актуалізує питання наявності в державі міцних Збройних сил
як гаранта її незалежності та територіальної цілісності.
Одним із чинників створення міцної сучасної армії є
компетентний, високоморальний, фізично загартований
офіцерський склад. Основи такої особистості закладаються на початковому етапі військової освіти – у сучасних кадетських корпусах та ліцеях з посиленою фізичною підготовкою, в основу діяльності яких покладено
принципи кадетської освіти: формування всебічно розвиненої особистості, відданої військовій справі та вірність кадетському братству. Вивчення досвіду діяльності
кадетських корпусів в минулому, і зокрема Петровського Полтавського кадетського корпусу, сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу у закладах початкової військової освіти України.
Мета роботи – з’ясувати та проаналізувати зміст
нормативно-правових актів, які регулювали навчальновиховний процес у Петровському Полтавському кадетському корпусі у період його становлення. Автором
статті використана нормативно-правова база, розміщена
у Повному зібранні законів Російської імперії у 55 томах
(томи V, VІІІ, ХІ, ХХ).
Виклад основного матеріалу. На час заснування
Петровського Полтавського кадетського корпусу (1840)
законодавство Російської імперії щодо діяльності кадетських корпусів вже пройшло певний етап у своєму формуванні. Розглянемо правові норми, які були прийняті
після приходу до влади імператора Миколи І (1825–
1855). Саме вони були основою становлення Петровського Полтавського кадетського корпусу.
У рескрипті міністру народної освіти О. Шишкову
(14 травня 1826 р.), Микола І наголосив на необхідності
запровадження єдиних навчальних програм в усіх закладах військової освіти: «Аналізуючи з особливою увагою
устрій навчальних закладів, у яких російське юнацтво
навчається для служби державі, – писав імператор, – на
жаль, не існує належної й необхідної єдиноосвіти, на
якій має бути засноване як виховання, так і навчання.

Предмет цей може мати вплив на благо держави, тому
потрібно без всякого зволікання виправити недолік у
нашій навчальній системі» [8, с.165].
Для розроблення Положення про військово-навчальні
заклади у травні 1826 року був створений Комітет під
головуванням інженер-генерала К.І. Оппермана. Науковець А.Н. Гребьонкін, посилаючись на збірник «Вищі
і центральні державні заклади Росії» [5, с.79], вказує, що
Комітет був зобов’язаний «розглянути і визначити навчальні курси для кадетських корпусів і інших закладів
щодо виховання молодих дворян, призначених для військової служби; розглянути курси наук, які зараз викладаються, розподілити класи різних закладів; поступовий
їх перегляд, порівнюючи їх вигоди і невигоди та способи
вдосконалення… представити особливий огляд про можливість видання нових навчальних посібників для того,
щоб після цього призначення рішуче заборонити керуватись якимись іншими посібниками» [6, c.58].
Підсумком роботи комітету стали прийняті у
1830 році «Статут для військово-навчальних закладів
другого класу» [2] та «Загальне Положення для військово-навчальних закладів другого класу» [3].
(Всі військово-навчальні заклади ділились на три
класи: до першого відносились губернські кадетські
корпуси і Дворянський полк, до другого – Пажеський і
столичні кадетські корпуси, до третього – Морський
кадетський корпус, Інженерне та артилерійське училище).
Прийняття «Статуту» свідчило про вдосконалення
нормативно-правової бази щодо діяльності військовонавчальних закладів Російської імперії. Зразу ж після
прийняття «Положення» на його основі були створені
однойменні нормативні документи, які регулювали порядок діяльності окремих корпусів.
Спільні «Статут» та «Положення» залишались законодавчою базою діяльності кадетських корпусів аж до їх
реформування у 1863 році [6, c.59].
Положення про Петровський Полтавський кадетський корпус було затверджено 9 квітня 1838 року.
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Розглянемо основні правові норми «Статуту». Частина перша «Про виховання» складається з двох глав.
Глава 1 – «Про фізичне виховання», глава 2 – «Про моральне виховання». Отже, на перше місце «Статут» ставив фізичне виховання, на друге – моральне. У ньому
вказувалось: «Фізичне виховання має метою: збереження і зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення
фізичних сил і здібностей» [2, c.291].
У §14 цієї глави чітко розписано умови проживання,
харчування загартовування кадетів та дотримання
гігієнічних норм. Досягатись ця мета повинна була завдяки таким засобам: «харчування, чисте повітря, одяг,
охайність, місце проживання, стиль життя, догляд за
хворими». Щодо харчування, то вказувалося, зокрема,
таке: «їжа повинна бути простою, поживною і зручною у
приготуванні… Жирна і незручноварима їжа забороняється. Хліб за столом подавати житній, добре випечений зі свіжого борошна… Вживання солодощів без дозволу керівництва забороняється…» [2, c.291].
В цій же главі чітко розписані правила гігієни, як
особистої так і приміщень, де навчаються та відпочивають вихованці. Стосовно гімнастичних вправ, то в даному нормативному документі наголошувалось, що «від
найлегших потрібно переходити до найважчих і цим
доводити вихованців до спритності. І тим самим привчати їх до небезпеки та її подоланню». Крім цього вихованців повинні вчити «лазінню, плаванню, танцюванню,
фехтуванню, вольтижуванню, верховій їзді і грати в ігри
не тільки заради розваги, але й для розвитку уваги та
тренування окоміру» [2, c.292].
У §12 «Статуту» чітко вказувався розподіл часу.
«Спосіб життя вихованців повинен бути діяльним, але
простим і правильним. На цій основі розподіляється час
таким порядком. На сон вісім годин, на одягання,
умивання, ранкову молитву і сніданок зранку одна година, на вечірню молитву і роздягання пів години, на
навчання в класах сім годин, на гімнастичні вправи,
включаючи військову екзерцицію, дві години, на повторення уроків дві години, на обід і вечерю півтори години, На відпочинок та ігри дві години. Всього 24 години» [2, c.292].
Норми морального виховання викладені в параграфах 15–45 другої глави.
Мета морального виховання сформульована так
«зробити вихованців доброчесними та благочестивими».
«Почуття, які потрібно вкладати в душу вихованців так,
щоб вони були не розлучні з ними протягом усього
життя, суть: страх Божий, благочестя, почуття обов’язку,
безкінечна відданість Государю, покора начальству,
ніжна шанобливість до батьків, повага до старших,
вдячність і любов до ближнього» [2, c.292].
У «Статуті» наголошується, що найголовніший і
найрішучіший вплив на спосіб мислення, на серце і характер має віра. Вселяючи страх Божий і благочестя,
вона служить твердою і надійною основою моральності.
Із всих моральних почуттів після віри, найважливішим є
почуття обов’язку, а тому потрібно формувати його у
вихованців з юних років… «щоб отроки і юнаки звикали

виконувати свій обов’язок перш, ніж сила пристрастей
послабить в них голос совісті» [2, c.293].
Тут же вказуються головні моральні якості, які повинні бути притаманні кадетам – володіння собою, прагнення до самовдосконалення, діяльність, порядок, чесність, безкорисність, правдолюбство, міцність духу,
безстрашність, скромність та засоби досягнення мети
морального виховання – розвиток моральних почуттів,
приклад, змагальність, честолюбство, навчання, читання,
розмови, нагородження і покарання [2, c.294].
«Статут» звертає увагу на те, щоб «при призначенні
як нагород, так і покарань, дотримуватись повної справедливості, ніколи не карати в запальчивості, а неодмінно показати, що покаранння є не що інше як неминучий наслідок проступку і засіб до виправлення». Нагородження і покарання повинні відповідати ступеню і
роду достоїнства і винуватості [2, c.295].
Вказаний нормативний документ прибрав різку з рук
учителя і єдиним покаранням, яке педагог міг призначити –поставити лінтяя чи пустуна в куток.
Але тілесні покарання залишились. §46 вказує:
«Тілесні покарання дозволяються: одні не в присутності
товаришів, інші в присутності однієї або кількох рот» [2,
c.296].
Друга частина «Статуту», «Про навчання кадетів»,
регулювала навчальний процес. У §1 вказано, що «Мета
навчання полягає в тому, щоб пробуджуючи власну діяльність розуму учнів, і вдосконалюючи їх розумові здібності, довести їх до того рівня знань, який вважається
потрібним». В цій частині також вказані засоби для досягнення мети навчання: спосіб навчання і викладання
відповідний віку учнів та предмету, що вивчається, правильний вибір навчальних предметів, належний розподіл
цих предметів по класах і годинах, навчальні посібники,
порядок у класу, підбір вчителів та їх здібності і старанність, випробування в успіхах, атестація, заохочення,
власне бажання учнів і їх старанність, природні здібності [2, c.296].
Значну увагу у «Статуті» надано методиці викладання. Параграф 10 Частини другої «Про навчання кадетів» Глави 1 вимагав від учителів, щоб вони, навчаючи
кадетів, старались «більше впливати на їх розум, не обтяжуючи багато пам’яті вивченням напам’ять того, що
викладається, крім найнеобхіднішого…» [2, с.297].
Щодо навчальних предметів, то у §5 вказано такі: Закон Божий Греко-Російського, Римсько-Католицького та
Євангелістського сповідання та священну історію; мови:
російську, французьку, німецьку; чистописання на трьох
мовах, які вивчаються; малювання; креслення ситуаційних планів; географія; історія; арифметика; алгебра з її
застосуванням до геометрії; геометрія проста; прямолінійна тригонометрія з використанням її для зйомки; правила стройової гарнізонної і табірної служби, а також
виклад головних правил тактики і малої війни; польова
фортифікація; початкові поняття про артилерію; військове судочинство та письмоводство [2, c.298].
До обов’язків учителя було включено і такий. «Учителі в усіх класах повинні слідкувати за тим, щоб кадети
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писали в зошитах навчальні предмети наскільки можливо чистіше і правильніше, щоб таким чином набували
навичку завжди писати в такий спосіб» [2, с.298].
Учителям заборонялося використовувати під час навчання нові книги без дозволу керівництва. Це стосувалося географічних карт та іншого навчального приладдя.
До принципів тогочасного навчання належали і такі.
«Учитель ніколи не повинен задавати свої питання одному чи іншому по черзі, а запитувати без черги то одного то іншого, щоб постійно тримати їх у безперервній
увазі до того, що викладається» [2, с.298].
Згідно зі «Статутом» кадети повинні були складати
щорічно екзамени: «випробування в успіхах кадетів
проводити щорічно в усіх класах, і після цього переводити з одного класу в другий тих кадетів, які показали в
своїх класах належні з усіх предметів успіхи» [2, с.303].
Третя частина «Статуту» регулювала управління кадетськими корпусами. Вона складається з трьох глав.
Глав 1. – Управління по частині освіти кадетів, глава 2. –
Управління по частині медичній, глава 3. – Управління
по частині господарській.
У главі першій вказано, що для керівництва корпусом призначається директор, який є начальником корпусу по всіх частинах і йому підлеглі всі, хто служить у
корпусі. «Він часто і неочікувано відвідує кадетів, оглядає їх спальні, класи, зали і лазарет, і особисто переконується про їх заняття та догляд за ними їх наставників»
Також він контролює всі частини, що належать до корпусу. Директор піклується про те, щоб в наставники
були призначені люди істинно достойні і здібні. Він
строго спостерігає, щоб підлеглі виконували свої
обов’язки відповідним чином та у стосунках між собою
були прикладом для юнацтва [2, с.307].
Офіцерам (від батальйонного командира до ротних
офіцерів) було доручено здійснювати контроль за фізичним і моральним вихованням кадетів, їх поведінкою,
підготовкою уроків, читанням та відвідуванням церкви.
Ротні командири відповідали за військову підготовку
кадетів, які повинні були бути «доведені по фронтовій
частині до досконалого її знання». Також наголошувалось, що офіцери «під час навчання пояснювали їм всі
правила ясно, ввічливо і з терпінням» [2, с.309].
Однією з посадових осіб кадетських корпусів був інспектор класів. Його обов’язки передбачали піклування
про успішне навчання кадетів. Він спостерігав щоб учителі вели заняття відповідно до встановленого порядку
та програм. Інспектор класів повинен був підбирати вчителів для навчального закладу, випробовувати їх у знаннях з відповідного предмета та у здатності його викладати. Коли ж він переконається, що кандидат достойний
бути вчителем у кадетському корпусі, представляє його
директору [2, c.315-316].
У «Загальному Положенні для військово-навчальних
закладів другого класу» було сформульовано мету
діяльності військово-навчальних закладів, визначено
правила прийому вихованців до корпусів та порядок
випуску їх на службу. В основу військової освіти були
покладені моральність, віра і патріотизм. Кінцева мата
діяльності військово-навчальних закладів полягала в
тому, «щоб юному російському дворянству дати
відповідне цьому званню виховання… укорінивши у
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вихованцях цих правила благочестя і чистої моральності
і навчивши їх всьому, що у військовому званні знати
необхідно, зробити їх здатними з користю і честю служити государеві і благополуччя всього їхнього життя
заснувати на непохитній відданості Престолу» [3, c.345].
Вік вступників у кадетскі корпуси був значно підвищений. Якщо до цього, за «Статутом» Бецького, до корпусу вступали діти 4–5 років, то за новими правилами
кандидати повинні були бути не молодше 10 років і не
старше 12.
Вони повинні були читати і писати російською і
знати перші чотири правила арифметики. Батькам майбутніх кадетів необхідно було подати свідоцтво про
дворянське походженя, свідоцтво про народження і
хрещення дитини та свідоцтво про її здорову статуру [3,
c.346].
«Положення» покінчило з практикою присвоєння
офіцерського звання 15–16-річним вихованцям, а тільки
тим, кому було не менше 18 років. Нездатні до військової служби випускались цивільними чинами. За погану
поведінку вихованці, які досягли 16 років, виписувались
із корпусу, як покарання, нижніми чинами. Малоуспішні, але старанні кадети по досягненню 16 років переводились в армійські полки підпрапорщиками або юнкерами [3, c.347].
Суттєво були змінені правила прийому у кадетські
корпуси. У 1833 році було припинено прийом в кадетські корпуси осіб недворянського походження [10,
c.98].
У 1836 році, прагнучи позбавити ці навчальні заклади від напливу дорослих кадетів, які часто відзначались поганою моральністю, Микола І заборнив зараховувати в кадети молодих дворян, які досягли
одинадцятирічного віку – «зараховувати молодих дворян
до одинадцяти років, рахуючи їм старшинство з дня такого зарахування» [7, c.232].
Наступні зміни в правидах прийому до кадетських
корпусів були здійснені у 1845 році, коли було відмінено
кандидатські списки. Кандидатів було набагато більше,
ніж вакантних місць і багато дворянських дітей так і не
дочекались своєї черги – по досягненню 14 років їх
виключали із списків, позбавляючи тим самим можливості отримати освіту. Згідно нових правил прийом у
кадетські корпуси почали проводити за 26 розрядами.
При поділі враховувалося службове становище та заслуги батьків, а також склад сім’ї. Так до першого, найвищого, розряду відносились сини військових генералів
та цивільних чинів перших чотирьох класів, до другого –
сини Георгіївських кавалерів, до 3–8 розрядів – сироти,
до десятого – сини корпусних штабофіцерів. Сини «дворян не чиновных и не служивших» відносились до найнижчого 26 розряду [8, c.10].
Синам заможних дворян було надано право вступати
своєкоштними пансіонерами на особливі, створені
спеціально для них вакансії, в будь-які корпуси за бажанням їх батьків з оплатою у 200 рублів сріблом в рік [7,
с.37].
Після створення нормативно-правової бази діяльності кадетських корпусів виникла необхідність регламентувати правовий статус викладачів цих навчальних
закладів. З цією метоб у 1836 році було прийнято «Ви-
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сочайше затверджене положення про службу по навчальній частині при військово-навчальних закладах сухопутного відомства» [4].
«Положення» зрівняло у правах учителів кадетських
корпусів з державними службовцями, поширивши на
них всі права і привілеї, якими користувались чиновники [4, c.612].
До 1836 року вчителі приймались до закладу на
власний розсуд директора, без ніяких особливих випробувань. Тепер особи, які бажали отримати посаду викладача в кадетському корпусі, були зобов’язані подати
науковий твір і прочитати пробну лекцію. За результатами випробувань і успішного проходження конкурсного відбору вони призначались на відповідну посаду.
Згідно «Положення» від випробувань звільнялись
тільки професори, випускники університетів, а також
особи, які витримали при університеті випробування в
обраному ними для викладання предметі і отримали
свідоцтво на право його викладання [4, С.613].
Особливу увагу у «Положенні» було звернуто на належний рівень кваліфікації викладачів військових наук.
Тактику і стратегію могли викладати тільки випускники
Імператорської військової акакдемії (майбутньої Миколаївської академії Генерального штабу), артилерію і
балістику – випускники Артилерійського училища, фортифікацію – інженери, які закінчили Головне інженерне
училище або Інститут корпусу шляхів сполучення. Хоча,
зважаючи на гостру нестачу кадрів, до викладання
військових наук могли бути допушені і особи, які отримали, за результатами випробувань, від Імператорської
військової академії чи Військово-наукового комітету
свідоцтво на право викладання [4, c.613].
«Положення» надало учителям кадетських корпусів
ряд пільг та переваг. Крім загального для всіх чиновників права отримати за успіхи у службі черговий чин,
орден чи подарунок, викладачі могли без дотримання
загальної кандидатської черги віддати своїх синів у
військово-навчальн заклади і користувалися службовими квартирами. Велика увага була надана матеріальному забезпеченню вчителів. Оклади їх платні були
значно підвищені. Держава гарантувала матеріальну підтримку вдів і сиріт померлих викладачів [4, c.620-622].
«Положення про службу по навчальній частині»,
підвищивши статус викладачів кадетських корпусів і
значно підвищивши їх матеріальний стан, дозволило
залучити в ці заклади висококваліфіковані кадри.
Паралельно продовжувалось удосконалення системи
управління військово-навчальними закладами. У
1830 році Неодмінна рада про військові училища була
перетворена в Раду про військово-навчальні заклади.
ЇЇ члени призначалися безпосередньо імператором, а
одним із головних завдань стало інспектування окремих
кадетських корпусів. З 1831року посаду і директора
Ради і Головного начальника Пажеського, всіх сузопуиних кадетських корпусів і Дворянського полку зайняв
великий князь Михайло Павлович. Він керував військово-навчальними закладами до 1849 року. При ньому
була розроблена нова система виховання і встановдений
той строго визначений порядок внутрішнього життя кадетських корпусів, який практично залишився в основних рисах до припинення функціонування цих навчаль-

них закладів Російської імперії після подій 1917 року [1,
c.56].
У зв’язку з відкриттям губернських кадетських корпусів у 1832 році був затверджений Штаб Головного
начальника Пажеського, всіх сухопутних кадетських
корпусів і Дворянського полку. Начальник цього штабу
став відігравати дуже помітну роль. Саме він слідкував
за навчально-виховною роботою, передавав в окремі
навчальні заклади розпорядження Головного начальника
відомства. З 1833 до 1855 року посаду начальника штабу
займав генерал Я.І. Ростовцев. За його ініціативою в
1841 році Штаб було розширено і він ста в складатися з
п’яти відділень: навчального, господарського, рахункового і двох інспекторських, одне з яких займалось особовим складом співробітників, а інше – вихованцями [6,
с.61].
Отже, здійснена в першій половині ХІХ століття законодавча регламентація питань, пов’язаних з функціонуванням системи військової освіти, забезпечила чітку і
злагоджену роботу кадетських корпусів, упорядкувала
навчально-виховну роботу в них. Була створена ефективна система управління військово-навчальними закладами, яка зв’язала розрізнені кадетські корпуси воєдино,
створила умови для їх ефективної взаємодії. Завдяки
цьому до середини ХІХ століття кадетські корпуси стали
одним із основних джерел поповнення російської армії
офіцерськими кадрами. Серед них був і Петровський
Полтавський кадетський корпус, становлення і функціонування якого регулювалося вище вказаними нормативними актами.
Вони регулювали діяльність цього військово-навчального закладу, упорядковували правила прийому та
випуску, регламентували проведення навчальної, виховної та господарської роботи, а також надавали значні
привілеї навчально-виховному персоналу – як офіцерам.
так і викладачам.
Це була достатньо ефективна і гнучка система підготовки військових кадрів, при якій військово-педагогічний процес був спрямований на навчання і виховання (у
їх нерозривному зв’язку) свідомої, всебічно розвиненої
особистості військовослужбовця на основі врахування
його особистих характеристик і індивідуальних особливостей. Багато ідей, напрацювань і досягнень військовопедагогічної думки у вказаний період зберігають свою
актуальність і в наш час. Подальщі дослідження будуть
присвячені нормативно-правовій базі, яка становила
основу діяльності Петровського Полтавського кадетського корпусу у ІІ пол ХІХ – на поч. ХХ століття, коли
корпус став одним із престижних військових навчальних
закладів того часу.
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REGULATORY AND LEGISLATIVE BASE FOR THE FORMATION
OF THE PETROVSKY POLTAVA CADET CORPS (1840–1919)
The article is devoted to one of the unsurpassed phenomena in the history of military pedagogy – cadet education. It sets
out the content of legal documents that regulated the educational process in the cadet corps in the first half of the ХІХ century.
These legislative acts regulated the rules of admission of children to the cadet corps, the content of training and education
of cadets, the work of principals, teachers, officers, educators. They became the normative basis for the formation of the
Petrovsky Poltava Cadet Corps (1840–1919) –the first educational institution of this profile, established in the Ukrainian
provinces, which were the part of the Russian Empire.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ
ДОРУЧЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
У статті подано теоретичне обґрунтування процесу підготовки до виховної роботи майбутніх офіцерів
запасу. Він передбачає: інформаційний супровід, зорієнтований на прийняття вступниками на кафедру
військової підготовки усвідомленого, обдуманого рішення, формування лідерських якостей та
комунікативної компетентності майбутніх офіцерів запасу, а також використання новітніх
інформаційних технологій та індивідуалізацію навчання.
Ключові слова: майбутні офіцери запасу, виховна робота, інформаційний супровід, лідерство,
комунікативна компетентність, індивідуалізація навчання.
Постановка проблеми. Особливості сучасного
етапу розвитку нашої держави та її Збройних Сил вимагають подальшого вдосконалення системи виховної
роботи та морально-психологічного забезпечення діяльності особового складу. Боєздатність Збройних Сил
вирішальною мірою залежить від людського фактору,
морального духу військовослужбовців. Саме тому,
одним із головних завдань є впровадження в практику
ефективних форм виховної роботи.
На необхідність створення окремої методики виховання переконливо наголошував А.С. Макаренко:
«Передусім цікавим є питання про сам характер науки
про виховання. У нас серед педагогічних мислителів
нашого часу й окремих організаторів нашої педагогічної
роботи є переконання, що ніякої особливої, окремої методики виховної роботи не потрібно, що методика
викладання, методика навчального предмета повинна
містити в собі всю виховну думку. Я з цим не згоден. Я
вважаю, що виховна галузь – галузь чистого виховання –
є в деяких випадках окрема галузь…» [ 6, с.100]
Оскільки людина є головною ланкою в системі бойової готовності військ, важливе значення набуває здатність офіцерів вести виховну роботу, грамотно впливати
на особистість у військовому колективі та на військовий
колектив. Виховання високих моральних і бойових якостей особового складу, свідомого ставлення військовослужбовців до виконання своїх обов’язків, підтримання
статутного порядку в підрозділах, командирське піклування про підлеглих і особиста відповідальність кожного
за виконання статутних вимог – основні пріоритети виховної роботи з військовими. У сучасних умовах, щоб
правильно проводити навчання та виховання підлеглих,
офіцер повинен бути не тільки добре підготовленим у
військово-технічному напрямку, але і володіти певними
знаннями психології і педагогіки та бути готовим до
такого виду діяльності.
Мета роботи – теоретично обґрунтувати процес підготовки офіцерів запасу до виховної роботи з особовим
складом дорученого підрозділу.
Виклад основного матеріалу. Підготовка офіцерів
запасу здійснюється згідно статті 11 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу»: «Війсь-

кова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових
навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Військову підготовку
за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають
або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями» [3].
Відповідно до цієї статті Кабінет Міністрів України
Постановою від 1 лютого 2012 року № 48 затвердив Порядок проведення військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу. До
нього було внесено ряд змін у наступні роки. На даний
час, згідно додатка до цього Порядку, підготовка офіцерів запасу здійснюється у 55 закладах вищої освіти
України [11].
Одним з найважливіших стратегічних напрямів професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у закладах вищої освіти України є пошук педагогічних умов,
орієнтованих на компетентнісний підхід (готовність
бути стратегічним кадровим резервом держави, здатність визначати та розв’язувати службово-бойові завдання, які є ключовими для забезпечення стійкого професійного розвитку).
Ми погоджуємося з думкою С.М. Морозова, що
«Професійна підготовка офіцерів запасу буде ефективною в разі створення на військових кафедрах вищих
навчальних закладів таких організаційно-педагогічних
умов: – зміст військово-професійної освіти офіцерів запасу максимально наближений до застосування ними
результатів навчання у майбутній професійній діяльності, адекватно відображає сучасні тенденції розвитку та
відповідає основним напрямам модернізації військової
підготовки на основі інтенсифікації методів навчання,
упровадження сучасних освітніх технологій, зокрема
інформаційних; – здійснюється врахування загальних
закономірностей формування особистості та індивідуальних особливостей майбутніх офіцерів, розвитку в кожному з них індивідуальних здібностей, інтересів і схильностей; – досягнуто готовності викладачів військових
кафедр у науково-методичному, теоретичному і практи-
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чному спрямуванні до реалізації вищезазначених вимог» [7, с.135-136].
Під підготовкою майбутніх офіцерів запасу до виховної роботи з особовим складом ми розуміємо системний специфічний педагогічний процес як підсистему
загального педагогічного процесу на кафедрах військової підготовки закладів вищої освіти, змістом якого є
синтез навчання, виховання, розвитку курсантів, їх психологічної підготовки до виховної діяльності і педагогічного самовдосконалення, а результатом – опанування
курсантами змісту цієї підготовки, тобто їх готовність до
виховної діяльності у підрозділі.
Починати таку підготовку слід з належного інформаційного супроводу, зорієнтованого на прийняття вступниками на кафедру військової підготовки усвідомленого,
обдуманого рішення. Вступаючи на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, здобувачі повинні
задуматися над тим, чи готові вони до проходження
служби у військовому резерві, чи готові вони до управлінської діяльності. В умовах недостатності мотиваційних заходів і стимулів до опанування військових спеціальностей, нерозуміння професійних можливостей, які
вони відкривають, на навчання за програмою підготовки
майбутніх офіцерів запасу (за результатами конкурсного
відбору) вступають особи, які професійно не визначились щодо проходження служби у військовому резерві.
Такій визначеності стає на заваді відсутність належного
інформаційного супроводу, зорієнтованого на прийняття
вступниками усвідомленого, обдуманого рішення. В результаті потім може траплятися й таке, що на завершальному етапі навчання окремі особи відмовляються від
складання випускних іспитів і отримання первинного
військового звання «молодший лейтенант запасу», а ті,
хто пройшов ці іспити, прибувши на службу, зіштовхуються зі складнощами, пов’язаними з неналежною підготовкою до виховної роботи з особовим складом довіреного їм підрозділу [5, с.17].
Отже, для прийняття вступниками на кафедру військової підготовки усвідомленого, обдуманого рішення
необхідне забезпечення інформаційно-презентаційних
зустрічей кандидатів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з офіцерами військового комісаріату. Під час таких зустрічей потенційні вступники мають можливість з’ясовувати особливості та умови
проходження військової служби офіцером як кадровим,
так і резервістом, отримувати відповіді на запитання
щодо вимог до професійної діяльності за тією чи іншою
військово-обліковою спеціальністю, кола обов’язків та
рівня відповідальності за можливою посадою, власних
професійних перспектив та ін. Другою умовою безперечно є професіографічні екскурсії до військових частин
кандидатів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Під час таких екскурсій потенційні вступники можуть спілкуватись з командирами взводів та
командиром роти; знайомитись з повсякденною діяльністю взводу. Третьою умовою є само тестування на професійне самовизначення та готовність до управлінської
діяльності потенційних вступників на навчання на військовій кафедрі. Здійснення цих заходів має на меті не
лише формування розуміння, що навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу забезпечує мобільність на
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ринку праці, а й усвідомлення того, що по закінченні
навчання офіцер запасу має обов’язково відслужити
строкову службу, тобто, долучитися до службово-педагогічної діяльності [5, с.20].
Складовою підготовки майбутніх офіцерів запасу до
виховної роботи є формування лідерських якостей. Сьогодні Збройним Силам України, як ніколи раніше, потрібні командири, котрі вміють повести за собою людей на
вирішення складних завдань, які стоять перед Збройними Силами України. Це стосується передусім майбутніх офіцерів запасу. «Жодні статути і програми, – писав
К.Д. Ушинський, – ніякий штучний організм закладу,
хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити
особистості в справі виховання <...>. Тільки особистість
може впливати на розвиток і визначення особистості,
тільки характером можна формувати характер» [14,
с.39].
Лідерство офіцера має ґрунтуватися на передбаченні,
плануванні, комунікації, творчості, згуртуванні групи
військовослужбовців навколо комплексу переконань і
цінностей для досягнення чітких і вимірюваних цілей,
одночасному розвитку особистості кожного члена групи
і колективу підрозділу в цілому. Сучасні підходи до лідерства офіцерів змінюють саму природу останнього,
перетворюючи його на постійний процес навчання офіцера-лідера тому, як лідирувати краще й ефективніше,
причому трансформаційні процеси стосуються всіх
складових феномена лідерства. У першу чергу, має розвиватися сам лідер, який є найактивнішим суб’єктом
позитивних змін, покращуватися розуміння офіцеромлідером своїх товаришів по службі, умов військового
середовища, здатність обирати вірний варіант реагування на зміни, які відбуваються в його професійній діяльності. Впливу мають також зазнавати військова організація в цілому, колектив підрозділу (команди), військове
середовище, міжособистісні відносини, кожен військовослужбовець окремо [1, c.16].
Офіцер-лідер – це авторитетна особа, якій підрозділ
(група) за певних обставин надає право приймати важливі рішення, що відповідають інтересам підрозділу
(групи) і визначають напрям і характер його діяльності.
Складність формування цього феномена в майбутніх
офіцерів запасу під час їх професійної підготовки полягає в тому, що військова освітня система спрямована на
формування, перш за все, якостей військового керівника – командира, тобто управлінських якостей. Однак
поняття «керівник» і «лідер» не тотожні. Лідер, на відміну від керівника, наділений певними правами у результаті розвитку неофіційних міжособистісних стосунків.
У широкому значенні лідерство офіцера – це інтегрований прояв професійно важливих якостей сучасного військового керівника – професійно компетентного, мобільного в умовах постійних змін у розвитку способів
збройної боротьби, який швидко адаптується до нових
обставин, орієнтується в інформаційних потоках, здатний оптимально вирішувати проблеми, з яскраво вираженими і сформованими морально-психологічними якостями, що дозволяють йому брати відповідальність за
свої рішення і дії [1, c.19-20].
Сприяє формуванню лідерських якостей майбутніх
офіцерів запасу наставництво. О. Семеног розглядає
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наставництво як мікропедагогіку педагога-наставника і
його відкритого середовища, в якому досвідчений фахівець представляє і власним прикладом допомагає формувати зразки моделей поведінки, особистісної позиції,
навчає «читати» і «тлумачити» пізнавальні контексти,
транслює приклади засвоєння культурних норм і цінностей, передає ціннісні установки у формуванні стилю мислення у вихованця. Особистісно-професійний розвиток,
саморозвиток, самореалізація особистості залежать від
особистості педагога-наставника, котрий уміло супроводжує, скеровує, динамізує процес адаптації до вимог
професії, до самопізнання і саморозвитку особистостей
як самодостатніх й успішних у національному і глобальному просторі. Багатогранність і багатовимірність наставництва характеризується інтелектуально-етичною
системою цінностей, які визначають професійну діяльність, що ґрунтується на педагогічно адаптованому досвіді пізнавальної діяльності, культури високої духовності й моралі, особливої поведінки і спілкування, високої
якості праці та відповідальності за її результати [12,
с.46].
Теорія військового виховання, як кожна теоретична
наука, систематизує, глибоко аналізує і класифікує різні
виховні явища у Збройних Cилах України, обґрунтовує
загальні зв’язки і залежність, які існують між цими явищами. Майбутній офіцер запасу має цікавитися не тільки
тим, яким воїн є, а яким він стане, які зміни відбувалися
і відбуваються в його особистості під певними виховними впливами та як ці зміни наближають до досягнення ідеалу військового виховання. Тому у майбутнього
офіцера запасу потрібно формувати комунікативну
компетентність.
Комунікативна компетентність є досить широким,
складним явищем, яке містить не лише мовленнєву діяльність, а й знання з культури спілкування, знання правил поведінки в соціумі, у колективі, досконале володіння етикетними формулами; вона тісно пов’язана з
такими властивостями особистості як вихованість, тактовність, толерантність у спілкуванні. Так, В. Куніцина
трактує комунікативну компетентність як «володіння
складними комунікативними навичками і вміннями, формування адекватних умінь у нових соціальних структурах, знання культурних норм та обмежень у спілкуванні,
знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування,
дотримання правил поведінки, вихованість; орієнтацію в
комунікативних засобах, що властиві національному,
становому менталітету і виражають його, засвоєння рольового репертуару в межах певної професії» [4, с.481].
Сучасний етап розвитку вищої військової освіти
України характеризується повномасштабною інтеграцією в європейський освітній простір. Основою цього
процесу є наближення стандартів підготовки майбутніх
фахівців до загальноєвропейських, інформатизація та
комп’ютеризація навчального процесу.
Використання інформаційних, інфокомунікаційних
технологій та засобів імітаційного моделювання у підготовці військових фахівців стало необхідною передумовою досягнення навчальної мети та засобами, які підносять педагогічну діяльність на якісно новий рівень.
Світовий досвід і практика доводять необхідність впровадження у підготовку військових сучасних інформацій-

них технологій, заснованих на досягненнях в галузі
комп’ютерного моделювання.
До того ж слід додати, що сама система підготовки
студентів за програмою офіцерів запасу, яка здійснюється один день на тиждень протягом 2 років навчання
має певні особливості: ті, хто навчається, недостатньо
відчувають атмосферу військового середовища та не
повністю уявляють роботу з підлеглим особовим складом. Така специфіка передбачає якомога більш широке
застосування імітаційних, ситуаційних, мультимедійних
й інформаційних технологій у навчальному процесі.
Науковці А.Й. Дерев’янчук та О.Ф. Супрун також
звертають увагу на те, що «стимулювання здатності студента до підвищення ефективності майбутньої професійної діяльності у військах убачається у постійному
вдосконаленні та впроваджені у навчальний процес нових форм і методів навчання. Для підвищення ефективності навчання обов’язково треба сформувати й розробити для студентів відповідні мотиваційні стимулятори
формування успішної діяльності, що спонукають до
успіху, формують і поступово розвивають професійний
інтерес і культуру фахової управлінської діяльності в
цілому» [2, с.27].
Інформатизація військової освіти розглядається як
система заходів, що дозволяє внести суттєві зміни у
психолого-педагогічні аспекти навчання, оскільки значно розширює можливості подання навчальної інформації, а саме: дозволяє підсилювати мотивацію навчання;
активно залучає слухачів у процес набуття знань, вмінь
та навичок; розширює комплекс навчальних завдань;
посилює контроль за діяльністю тих, хто навчається та
забезпечує гнучкість управління процесом навчання;
сприяє формуванню у них рефлексії своєї діяльності,
насамперед, дозволяє їм наочно представити результат
своїх дій; відтворює реальну обстановку завдяки використанню мультимедійних засобів [9, с.52].
До числа інноваційних технологій навчання військових фахівців належить технологія імітаційного моделювання, яка сприяє формуванню професійних якостей
майбутніх фахівців через занурення в конкретну ситуацію, змодельовану в навчальних цілях. Головною особливістю імітаційного моделювання є ігровий характер: у
процесі рольової взаємодії відбувається вирішення навчальних завдань, обмін знаннями та вміннями. У процесі
використання комп’ютерних моделей реалізуються їх
дидактичні функції, до яких відносяться: інформаційна,
структурно-систематизуюча, інтерактивна функції та
функція закріплення, контролю і самоконтролю. Наприклад, комп’ютерна (імітаційна) модель адекватна або
наближена модель реального процесу або явища, реалізована засобами інформаційних технологій та моделювання. Незамінними у навчанні військових фахівців є
комп’ютерна демонстрація різноманітних процесів та
сценаріїв ведення бойових дій, імітація явищ і процесів,
проведення експериментів тощо [8].
Отже, використання сучасних інформаційних технологій у підготовці офіцерів запасу до виховної роботи
створює реальні можливості підвищення якості військової освіти. Інформаційні технології дозволяють реалізувати принципи диференційованого та індивідуального
підходу до навчання під час самостійної роботи.
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У військовій дидактиці було зроблено спробу визначити загальні підходи до проблеми індивідуалізованої
самостійної роботи майбутніх офіцерів запасу [10]. Провідними є дві позиції. Відповідно до першої, запропоновано враховувати те, що індивідуалізація навчання являє
собою комплекс методів, що застосовуються науковопедагогічним складом з метою розвитку творчого мислення, а також ініціативи, самостійності, рішучості,
тобто якостей, необхідних для професійної діяльності.
Тут основні проблеми сформульовано з точки зору методики. Друга позиція зводиться до того, що індивідуалізація навчання – це така організація навчального процесу, за якої вибір методів, форм, прийомів і засобів
навчання здійснюється з урахуванням індивідуальних
особливостей майбутніх офіцерів запасу. Автори цього
підходу основний акцент зосередили на пошуку нових
психологодіагностичних моделей й удосконаленні організації навчально-виховного процесу. Принцип індивідуального підходу в дидактиці передбачає урахування
таких якостей майбутніх офіцерів запасу, які впливають
на їхню навчальну діяльність і від яких залежать результати професійної підготовки загалом. Тому в контексті
виявлення цих якостей у майбутніх офіцерів запасу при
індивідуалізації навчання центральне місце посідає діагностика їхніх пізнавальних здібностей і можливостей.
Індивідуальний стиль пізнавальної діяльності розглядається як один із психологічних механізмів засвоєння
студентами знань, набуття умінь і навичок, а формування самого стилю пізнання – як один із важливих резервів підвищення ефективності навчання [13].
Висновки. Узагальнюючи викладене, можна констатувати, що основними складовими підготовки майбутніх
офіцерів запасу до виховної роботи з особовим складом
дорученого підрозділу є: належний інформаційний супровід, зорієнтований на прийняття вступниками на кафедру військової підготовки усвідомленого, обдуманого
рішення, формування комунікативної компетентності
офіцерів запасу, активна особиста позиція майбутнього
офіцера запасу та розвиток його лідерських якостей,
використання сучасних інформаційних технологій, які
дають можливість змоделювати умови майбутньої військової діяльності офіцерів запасу, індивідуалізація їх
підготовки. Перспективи наступних досліджень будуть
спрямовані на методику формування комунікативних
компетентностей та мовної культури майбутніх офіцерів
запасу.
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті аналізується актуальна педагогічна проблема підвищення ефективності військовопрофесійної підготовки майбутніх офіцерів під час навчання у вищих військових навчальних закладах.
З‟ясовано, що одним із визначальних завдань системи військової освіти є забезпечення належного
рівня сформованості у основи війська – її офіцерського корпусу професійно обумовлених
компетентностей, особистих та професійних якостей, серед яких домінантне значення належить
професійній суб‟єктності, безпосереднім проявом якої є готовність офіцера бути повноправним
суб‟єктом військово-професійної діяльності, сприймати суб‟єктність інших військовослужбовців,
цілеспрямовано її формувати і транслювати у своїй діяльності.
Визначено, що оптимальним варіантом розв‟язання обумовленої проблеми є розробка Комплексної
методики формування професійної суб‟єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України як
педагогічної системи із урахуванням провідних ідей суб‟єктно-діяльнісного, системного,
компетентнісного та контекстного методологічних підходів до професійної підготовки майбутніх
офіцерів, яка на основі чітко окресленої мети та принципів відповідно до обумовлених етапів
формування професійної суб‟єктності визначає методи, способи, прийоми та засоби її формування.
Ключові слова: курсант, майбутній офіцер, професійна суб‟єктність, комплексна методика,
освітньо-виховний процес, вищий військовий навчальний заклад.
Постановка проблеми. Вимоги до офіцера
на сучасному етапі розвитку Збройних сил
України (далі – ЗСУ) актуалізують потребу змін
в підходах до забезпечення функціонування системи
військово-професійної підготовки у вищих військових
навчальних закладах (далі – ВВНЗ), вектром спрямування зусиль якої пріоритено має бути формування
офіцера, здатного до свідомого ухвалення виваженого та
обґрунтованого управлінського рішення.
Із урахуванням рівня відповідальності офіцера за
виконання службово-бойових завдань, життя та здоров’я
підпорядкованого особового складу, необхідним вбачається створення умов формування у ВВНЗ особистої та
професійної якості майбутніх офіцерів – професійної
суб’єктності, сутність якої, на думку В. Ягупова, «полягає у позитивному самосприйнятті та самовідношенні, а
також самодетермінації та саморегуляції у професійній
діяльності» [4] професіонала та майбутнього офіцера
зокрема.
Безпосереднім проявом сформованої професійної
суб’єктності є готовність офіцера бути повноправним
суб’єктом, сприймати суб’єктність інших військовослужбовців, цілеспрямовано її формувати і транслювати у
своїй діяльності.
Одним із оптимальних варіантів розв’язання проблеми забезпечення належного рівня сформованості
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів є обґрунтування комплексної методики формування професійної
суб’єктності майбутніх офіцерів ЗСУ під час навчання у
ВВНЗ та шляхів її реалізації.
Мета роботи – теоретичний аналіз проблеми розробки та впровадження в освітню діяльність вищого війсь-

кового навчального закладу комплексної методики формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів
ЗСУ, оскільки означене актуальне питання ще не має
достатнього теоретичного та методичного обґрунтування в педагогічній науці.
Виклад основного матеріалу. Формування у майбутніх офіцерів під час навчання у ВВНЗ адекватного
розуміння необхідності суб’єктного вкладу в зміну якісних параметрів об’єкта професійної діяльності є
основою їхньої суб’єктної компетентності та одним із
визначальних чинників успішної професійної діяльності.
Створення умов для формування та розвитку професійної суб’єктності у ВВНЗ є одним із визначальних чинників, що впливають на належну адаптацію випускника до
реальних умов військово-професійної діяльності, «…
формування та подальший розвиток майбутнього офіцера з належним рівнем професійної підготовленості,
суб’єктної готовності та фахової здатності бути
суб’єктом професійної діяльності [1], наслідком чого є
успішна реалізація офіцером себе у професії.
Трактуючи професійну суб’єктність офіцера як інтегративну професійно важливу якість, що визначає його
життєві та професійні перспективи як суб’єкта військово-професійної діяльності, необхідно акцентувати
увагу на визначальній її ролі у виконанні офіцером службово-бойових завдань, так як сформована професійна
суб’єктність є вищою формою регуляції військово-професійної діяльності офіцера та важливою передумовою
його особистісно-професійної самоактуалізації, забезпечує узгодженість особистих потреб, здібностей, очікувань відповідно до умов та вимог військово-професійної
діяльності.
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Формування професійної суб’єктності майбутніх
офіцерів під час навчання у ВВНЗ обумовлює необхідність запровадження ефективних педагогічних технологій, форм та методів навчання курсантів на основі
суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і курсанта, так як
«освіта, орієнтована на розвиток особливостей, здібностей, індивідуальності особистості офіцера здійснюється
тільки в ході рівноправного партнерства в спільній розвиваючої діяльності учнів і педагогів» [3, с.7].
Одним із оптимальних варіантів розв’язання проблеми забезпечення належного рівня сформованості
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів є обґрунтування комплексної методики її формування.
У трактуванні дефініції «методика» ми опиратимемось на авторитетний погляд С. Гончаренка, на думку
якого методика – «це галузь педагогічної науки, яка безпосередньо прокладає міст від теорії до практики» [1,
с.29]. З огляду на обумовлене трактування, комплексну
методику формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів розглядаємо як педагогічну систему, що
розроблена із урахуванням провідних ідей суб’єктнодіяльнісного, системного, компетентнісного та контекстного методологічних підходів до професійної підготовки майбутніх офіцерів, яка на основі чітко окресленої
мети та принципів відповідно до обумовлених етапів
формування професійної суб’єктності визначає методи,
способи, прийоми та засоби її формування.
Визначальними принципами комплексної методики
формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів, на наше переконання, є:
- суб’єктна спрямованість комплексної методики;
- врахування як особливостей військово-професійної
діяльності майбутніх офіцерів, так і особистісних якостей та рис курсантів під час планування заходів формування та розвитку професійної суб’єктності в процесі
навчання у ВВНЗ;
- суб’єктно орієнтований діяльнісний характер комплексної методики;
- інтеграція засобів, форм та прийомів формування
професійної суб’єктності майбутнього офіцера, їх системність, суб’єктна та діяльнісна спрямованість на
формування суб’єктного ставлення до військово-професійної діяльності загалом та професії офіцера зокрема;
- актуалізація та реалізація професійно-орієнтованих
потреб та особистісних мотивів майбутніх офіцерів як
умова формування їхньої суб’єктної позиції.
В основі комплексної методики формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера є цілеспрямовано організована діяльність науково-педагогічних
працівників, адміністративно-командного складу ВВНЗ
та курсантів – майбутніх офіцерів, що відбувається поетапно у наступній послідовності: курсант як суб’єкт
власної психічної активності, курсант як суб’єкт навчальної та первинної військово-професійної діяльності,
курсант як суб’єкт квазіпрофесійної діяльності, курсант
як потенціальний суб’єкт військово-професійної діяльності в частинах та підрозділах ЗСУ. Обумовлені етапи
співвідносяться із логікою суб’єктогенезу майбутнього
офіцера під час навчання у ВВНЗ, яка має наступну
послідовність: актуалізація суб’єктного потенціалу курсанта; стимулювання його суб’єктної активності; ство-

рення умов набуття суб’єктного досвіду військовопрофесійної діяльності; формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів.
Відповідно до визначених етапів та логіки
суб’єктогенезу майбутнього офіцера формування його
професійної суб’єктності відбувається за наступними
етапами, котрі ми розглядаємо як етапи розвитку особистості майбутнього офіцера як суб’єкта військово-професійної діяльності у ВВНЗ та в подальшому в частинах
та підрозділах ЗСУ.
Перший етап – усвідомлений, мотивований вибір
професії офіцера на основі як своїх індивідуально-психологічних особливостей та схильностей, так і під впливом зовнішніх факторів (інтерес до військової служби,
приклад батьків та оточення, бажання присвятити себе
служінню Батьківщині та ін.). Особливе значення у виборі професії має робота з професійної орієнтації. Особливість цього періоду полягає в необхідності вибору
професії при недостатньо повному уявленні молоді про
офіцерську службу. Крім того, мають місце сумніви
щодо правильності ухваленого рішення стати офіцером.
Другий етап – навчання на молодших (1–2) курсах у
ВВНЗ, опанування системи військово-професійних
знань, умінь, навиків, формування цінностей військовопрофесійної діяльності із захисту Батьківщини,
соціально значущих та професійно важливих якостей
офіцера ЗСУ, формування професійної спрямованості.
Рушійною силою розвитку особистості на цьому етапі є
цільова установка на професійну діяльність із захисту
територіальної цілісності та недоторканості Батьківщини, включеність в усі аспекти освітнього процесу
ВВНЗ.
На основі саморефлексії та самооцінювання відбувається оволодіння майбутніми офіцерами культурою
військово-професійної діяльності та становлення її
суб’єктом, усвідомлення своїх професійних перспектив
як офіцера та свідоме їх прийняття. Основний результат
цього етапу – оволодіння майбутніми офіцерами культурою військово-професійної діяльності та становлення її
суб’єктом.
Третій етап – навчання на 3–4 курсах у ВВНЗ, під час
якого відбувається оволодіння курсантами теоретичними основами професійної суб’єктності професії
офіцера та формування її практичних аспектів (знання
про майбутню професійну діяльність офіцера та притаманні їй професійно важливі якості, напрямки, методи,
форми і засоби формування своєї професійної суб’єктності). Крім того, відбувається остаточне професійне
самовизначення курсантів як майбутніх офіцерів, самосприйняття себе як повноцінних суб’єктів освітньої та
квазіпрофесійної діяльності, отриманий суб’єктний
досвід забезпечує становлення їхньої суб’єктної позиції.
Четвертий етап – навчання на випускному курсі
ВВНЗ, під час якого відбувається опанування специфічними особливостями професії офіцера ЗСУ, професійне
самовизначення, поступове набуття досвіду військовопрофесійної діяльності офіцера, розвиток професійно
важливих та індивідуально-психологічних якостей. В результаті суб’єкт-суб’єктної взаємодії з іншими суб’єктами освітньої діяльності ВВНЗ подальший розвиток
отримує їхня суб’єктна позиція, з отриманням досвіду
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вирішення військово-професійних завдань та квазіпрофесійної діяльності, саморегуляції та саморефлексії
відбувається формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера.
П’ятий етап – самостійна професійна діяльність як
офіцера в частинах та підрозділах ЗСУ, входження та
опанування професії офіцера. Під час цього етапу формується професійний досвід, професійно важливі якості
та особиста суб’єктна позиція офіцера, інтегральною
формою вираження якої є його професійна суб’єктність.
Відбувається професійне самовизначення, поступове
набуття досвіду військово-професійної діяльності, розвиток професійно важливих та індивідуально-психологічних якостей офіцера, необхідних для кваліфікованого здійснення службової діяльності в частинах та
підрозділах ЗСУ. Особливістю цього етапу, професійного,
суб’єктного становлення офіцера є сформоване у ВВНЗ
бачення характеру військово-професійної діяльності, та,
загалом, репродуктивні способи та засоби її здійснення в
частинах та підрозділах ЗСУ. На цьому етапі формується
професійний досвід, професійно важливі якості та особиста суб’єктна позиція офіцера, інтегральною формою
вираження якої є професійна суб’єктність.
Шостий етап – опанування основами професійної
майстерності, виконання обов’язків військової служби
та прагнення до переосмислення свого професійного
досвіду. Військово-професійна діяльність стає провідною. Поряд з тим, сформована у ВВНЗ потреба впровадження шляхів підвищення ефективності виконання
обов’язків військової служби не в повній мірі реалізується через традиційні та обумовлені нормативними
документами способи здійснення цієї діяльності. Наявність достатньо високого рівня професійного розвитку
особистості офіцера дозволяє йому реалізувати нормативну функцію офіцера, визначену вимогами керівних
документів, наказів та настанов, що призводить до подальшого розвитку його професійної суб’єктності.
З урахуванням особливостей професійної підготовки
майбутніх офіцерів, етап вибору професії офіцера, етап
початку самостійної професійної діяльності на посадах
офіцерського складу ЗСУ та етап опанування основами
професійної майстерності відбуваються поза межами
ВВНЗ, що унеможливлює забезпечення ефективного
впливу на їх організацію та проведення суб’єктами
освітньої діяльності ВВНЗ.
З огляду на зазначене, комплексна методика формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів
ЗСУ охоплює період навчання курсанта у ВВНЗ та
поділяється на три взаємозалежних та взаємодоповнюючих етапи: етап навчання на молодших (1–2) курсах,
етап навчання на 3–4 курсах (для майбутніх офіцерів,
термін навчання яких складає 5 років) та 3 курсу для тих
курсантів, термін навчання яких складає 4 роки, та етап
навчання на випускному курсі.
Етап навчання на молодших (1–2) курсах у ВВНЗ є
етапом опанування системи військово-професійних
знань, умінь, навиків, формування цінностей військовопрофесійної діяльності із захисту Батьківщини, соціально
значущих та професійно важливих якостей офіцера ЗСУ.
Головним завданням науково-педагогічних працівників
та адміністративно-командного складу ВВНЗ на початку
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1-го курсу навчання є формування суб’єктної готовності
та суб’єктної адаптації курсантів до військової служби
та специфічних умов, притаманних ВВНЗ. Труднощами
проходження обумовленого періоду для майбутніх офіцерів є зміна соціального оточення, потреба самостійного вирішення службових та побутових проблем, усвідомлення відповідальності за порушення визначених
керівними документами вимог, становлення у колективі,
докорінна зміна як цілей, змісту так і результату освітньої діяльності.
Етап навчання курсанта на 1–2 курсах, на наше переконання, є визначальним у подальшій професійній діяльності як військовослужбовця та як офіцера зокрема,
так як саме в цей період відбувається самоусвідомлення
майбутнім офіцером себе як суб’єкта через вибір варіантів реалізації потреб військово-професійної та освітньої
діяльності. Пріоритетним напрямком діяльності науково-педагогічних працівників та адміністративнокомандного складу при цьому є стимулювання та заохочення окремих проявів суб’єктності курсанта, визначальними серед яких є: свідома активність у військовопрофесійній та освітній діяльності; самопізнання, самоконтроль та рефлексія результатів проявів активності;
ініціатива щодо вибору альтернатив виконання визначених завдань; усвідомлена відповідальність за отримані
результати діяльності; визнання себе, науково-педагогічних працівників, адміністративно-командного складу
та інших курсантів як унікальних особистостей та повноцінних суб’єктів військово-професійної діяльності та
суб’єктне ставлення до них.
Наступним етапом розвитку особистості майбутнього
офіцера як суб’єкта військово-професійної діяльності у
ВВНЗ є навчання на 3 курсі для курсантів з терміном
навчання 4 роки та 3–4 курс для курсантів з терміном
навчання 5 років. Цей етап ми визначаємо як період набуття майбутнім офіцером суб’єктного досвіду військово-професійної діяльності, що обумовлюється спрямуванням зусиль науково-педагогічних працівників та
адміністративно-командного складу на створення умов
ефективної квазіпрофесійної діяльності курсантів у
визначених умовами навчання у ВВНЗ межах.
Зміст діяльності майбутніх офіцерів на даному етапі
спрямовується на набуття знань та формування умінь і
навичок, безпосередньо пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю як офіцера та як фахівця окремого
напрямку військово-професійної діяльності згідно обраного фаху, що в подальшому стануть основою для його
професійного становлення. Обумовлений етап, на наше
переконання, є етапом становлення первинної професійної суб’єктності, рушійною силою якого є боротьба
мотивів майбутньої військово-професійної діяльності як
офіцера.
В результаті опанування майбутніми офіцерами змістом навчальних дисциплін та отримання досвіду квазіпрофесійної діяльності через прояви свідомої активності
відбувається координація особистісних цілей та інтересів курсантів з професійними, що забезпечує подальше набуття ними суб’єктного досвіду. Отриманий
суб’єктний досвід квазіпрофесійної діяльності сприяє
професійному самовизначенню курсантів та є стимулом
до подальшого формування їхньої професійної суб’єктності.
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Заключний етап – етап навчання курсантів на випускному курсі, спрямований на опанування специфічними
особливостями професії офіцера ЗСУ, професійне самовизначення, набуття досвіду військово-професійної діяльності офіцера, розвиток професійно важливих та індивідуально-психологічних якостей, що має своїм наслідком
завершення процесу формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера.
Забезпечення формування професійної суб’єктності
майбутнього офіцера на останньому етапі комплексної
методики здійснюється з використанням наступних
форм організації освітнього процесу: проблемні лекції та
семінари, колективна діяльність науково-педагогічних
працівників та курсантів з використанням потенціалу
імітаційних та рольових ігор, евристичні бесіди, «мозковий штурм», обговорення та «круглі столи», вирішення
ситуаційних завдань, кейс-методів, самостійна робота за
визначеними завданнями з подальшим колективним
обговоренням в складі навчальної групи. Реалізація
зазначених форм спонукає майбутніх офіцерів до посилення потреби в практичному використанні набутих
знань та умінь у професійній діяльності, прояву власного суб’єктного ставлення до виконання завдань військової служби.
Реалізація комплексної методики формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів на попередніх
етапах, яка відбувалась за наступною послідовністю:
курсант як суб’єкт власної психічної активності, курсант
як суб’єкт навчальної та первинної військово-професійної діяльності, курсант як суб’єкт квазіпрофесійної
діяльності, на випускному курсі вектором пріоритетного
спрямування має завершення формування курсанта як
майбутнього офіцера – суб’єкта військово-професійної
діяльності в частинах та підрозділах ЗСУ.
Висновки. Результатом реалізації основних завдань
комплексної методики формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів з урахуванням та дотриман-

ням принципів та методологічних функцій професійної
суб’єктності майбутніх офіцерів як суб’єктів військовопрофесійної діяльності: самооцінювання, самопізнання,
самоствердження, самодетермінації, саморегуляції, самореалізації та самоактуалізації майбутнього офіцера у
професії є формування наступних суб’єктних проявів:
суб’єктної активності; потенційної професійної суб’єктності; професійної суб’єктної позиції; первинного суб’єктного досвіду в професійній сфері; сформованої
професійної суб’єктності офіцера ЗСУ.
Подальші перспективи дослідження полягають у
експериментальній перевірці ефективності комплексної
методики формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів під час навчання у ВВНЗ.
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SUBSTANTIATION OF THE COMPLEX METHODOLOGY OF FORMATION OF PROFESSIONAL
SUBJECTIVITY OF FUTURE OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
The article analyzes the current pedagogical problem of improving the effectiveness of military training of future officers
while studying in higher military educational institutions.
It was found that one of the defining tasks of the military education system is to ensure the proper level of formation of the
army – its officer corps of professionally determined competencies, personal and professional qualities, among which the
dominant importance belongs to professional subjectivity, the direct manifestation of which is a full-fledged subject of
military-professional activity, to perceive the subjectivity of other servicemen, purposefully to form and broadcast it in their
activity.
It is determined that the best solution to this problem is to develop a comprehensive methodology for forming the
professional subjectivity of future officers of the Armed Forces of Ukraine as a pedagogical system, taking into account the
leading ideas of subject-activity, system, competence and contextual methodological approaches to training future officers.
Which on the basis of a clearly defined purpose and principles in accordance with the agreed stages of formation of
professional subjectivity determines the methods, ways, techniques and means of its formation.
Key words: cadet, future officer, professional subjectivity, complex methodology, educational process, higher military
educational institution.
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
У статті розглядається проблема педагогічної діагностики сформованості професійної
відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції.
Мета статті полягає в обґрунтуванні та виокремленні комплексу методів для педагогічної
діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів поліції під час здобуття
професійної освіти.
Виокремлено критерії сформованості професійної відповідальності (особистісно-регулятивний,
ціннісно-мотиваційний, професійно-операційний) та запропоновано комплекс методів та авторських
методик для діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної
поліції. Наведено результати констатувального експерименту, які свідчать про низький рівень
сформованості професійної відповідальності у майбутніх офіцерів поліції за обраними критеріями.
Ключові слова: професійна підготовка, професійна відповідальність, критерії, показники та рівні
сформованості професійної відповідальності, курсанти, офіцери Національної поліції.
Постановка проблеми. Особливості розвитку
сучасного суспільства, соціально-економічні зміни ставлять перед професійною освітньою системою завдання
вдосконалення педагогічної діагностики сформованості
професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції. Стратегія розвитку сучасної фахової
освіти визначає потребу в розробці квалітативних методів діагностування рівнів сформованості професійної
відповідальності майбутніх офіцерів Національної
поліції.
Поняття «професійна відповідальність» офіцера
поліції визначаємо як інтегративну характеристику особистості, яка є результатом ставлення до виконання
професійних обов’язків у відповідності до вимог закону
і професійної діяльності, яка забезпечує її ефективне
виконання і виявляється у здатності офіцера Національної поліції приймати обґрунтовані рішення у межах
своїх повноважень, проявляти наполегливість і сумлінність щодо їх реалізації та готовність відповідати за результати і наслідки своє діяльності.
Професійна відповідальність є важливою особистісною характеристикою поліцейського, що формується у
процесі фахової освіти. Тобто якість освітньої підготовки певною мірою впливає на формування зазначеного
феномену під час навчання у закладі вищої освіти.
Проведений аналіз наукової літератури та практики
професійної підготовки поліцейських свідчить про наявність проблеми педагогічної діагностики професійної
відповідальності, оскільки натепер день відсутні чітко
визначені валідні методики, які б були орієнтовані на
пряме вивчення рівня її сформованості у майбутніх офіцерів поліції. В існуючих методиках перевірки якості
цілісного освітнього процесу у частині, що спрямована
на формування професійної відповідальності майбутніх
офіцерів поліції, не представлені чіткі критерії його оцінювання, не визначені можливості об’єктивного аналізу
його результатів.

Мета роботи – обґрунтувати та запропонувати методи педагогічної діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів поліції під час
здобуття професійної освіти.
Виклад основного змісту. Для досягнення поставленої мети було розглянуто можливості кваліметричного
підходу, який дозволяє розробити відповідні методи для
діагностики складних наукових феноменів. П. Ясінець
вказує на те, що при оцінюванні освітнього процесу недостатньо використовуються кваліметричні процедури,
експертні і математико-статистичні методи [1, с.75]. Разом з тим, застосування кваліметричного підходу (від
лат. qualis – методи кількісної оцінки якості педагогічного процесу) дозволяє більш обґрунтовано підійти до
оцінювання не тільки рівнів знань, умінь, навичок, але і
сформованості професійних компетенцій майбутніх
фахівців.
Цієї ж думки притримуються Ю. Максименко,
Г. Матвєєв, які зазначають, що сучасна фахова освіта
розвивається у нових напрямках, але незмінними залишаються завдання, пов’язані з формуванням професійних компетенцій майбутніх фахівців. Реалізація цього
процесу вимагає не тільки впровадження активних форм
і методів педагогічної дії, але і адекватних методів оцінки їх ефективності. Найбільш прийнятними в педагогічній діяльності є методи, що реалізовуються за допомогою засобів кваліметричної діагностики [2, с.67].
Мета діагностики результатів процесу формування
професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції в тому, щоб за допомогою певних кваліметричних засобів здійснити об’єктивну оцінку сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів
Національної поліції.
Як зазначає А. Кравцов, «кваліметричні результати –
це віддзеркалення і фіксація конкретних особливостей в
розвитку індивідуальності людини, які можуть бути як
«сильними», так і «слабкими». Але, і в одному, і в ін-
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шому випадках, соціальна і психологічна цінність індивідуальності людини не знижується». Автор зазначає,
що сучасні соціальні та професійні вимоги до особистості фахівця вимагають нових підходів до оцінювання
поведінки і діяльності людини [3, с.69].
Сучасну ситуацію в теорії і практиці діагностування
сформованості професійної відповідальності майбутніх
офіцерів поліції можна охарактеризувати суперечностями, що склалися між: потребою у діагностиці рівня
сформованості професійної відповідальності майбутніх
офіцерів Національної поліції і недостатньою розробленістю методів їх діагностики у педагогічній практиці;
необхідністю в об’єктивній і якісній діагностиці рівня
сформованості професійної відповідальності майбутніх
офіцерів Національної поліції і нерозробленістю валідного педагогічного інструментарію для її оцінювання [4].
У наукових працях, присвячених педагогічній кваліметрії (Г. Азгальдов, А. Казарінов, А. Мірошніченко,
В. Міхєєв, В. Огорелков, В. Панасюк, В. Черепанов
та ін.), визначена концептуальна модель технології оцінювання рівня сформованості професійних компетенцій
майбутніх фахівців, яка відображає послідовний взаємозв’язок алгоритмів (анкетування, валідизації, оцінки
рівня сформованості професійних компетенцій майбутніх фахівців) і визначає послідовність дій, виконання
яких дозволяє отримати оцінку рівня сформованості
професійних компетенцій майбутніх фахівців. Як зазначають Ю. Максименко, Г. Матвєєв, методики оцінювання рівнів сформованості професійних компетенцій
майбутніх фахівців і обробки результатів анкетування
сприяють ефективному проектуванню і конструюванню
вимірювальних засобів, їх експертизі і дозволяють здійснити індивідуалізацію навчання, з урахуванням особливостей і можливостей студентів [2, с.82].
Ми вважаємо, що педагогічна діагностика рівня сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції, також може здійснюватися
на засадах системного і кваліметричного підходів, що
відображає ефективність функціонування освітнього
процесу як соціально-педагогічної системи, зміни у розвитку особистості курсантів, визначає достатній, задовільний і незадовільний рівні сформованості у них професійної відповідальності і дозволяє об’єктивно оцінити
динаміку її розвитку.
Аналіз наукових праць таких вчених як І. Матюшин,
О. Романенко, І. Погоріла свідчить, що натепер в освітньому процесі відсутня єдина думка про те, якою повинна бути модель формування професійних компетенцій майбутніх фахівців, скільки рівнів вона може
включати і використання яких кваліметричних методик
оцінювання рівня сформованості професійних компетенцій майбутніх фахівців буде забезпечувати достатню
ефективність контролю і сприятиме адекватному моніторингу у процесі професійної підготовки.
На підставі аналізу ряду робіт, присвячених проблемам діагностики структури знань і умінь студентів (курсантів), їх властивостей і особистісних якостей ми пропонуємо в якості інструментарію педагогічної діагностики
рівня сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції використовувати
кваліметричні анкети-вимірювальники. Запропонована

технологія діагностики рівнів сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної
поліції включає процедури валідизації анкети і визначення її надійності як контрольного вимірювального
інструменту.
На етапі діагностики початкового рівня сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів
Національної поліції нами було розроблено і використано такий комплекс методів дослідження.
1. Модифікована нами методика для діагностики
сформованості
вольових
якостей
особистості
(Б. Смірнов) [5].
2. Авторська анкета оцінки рівня сформованості у
курсантів відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності.
3. Тест «Мотивація професійної діяльності» К. Замфір (у модифікації А. Реана) [6].
4. Опитувальник для діагностики мотивів професійної діяльності фахівців (Т. Францева) [7].
5. Авторська анкета оцінки рівня сформованості професійних знань, вмінь і навичок майбутніх офіцерів
поліції.
6. Авторська анкета самооцінки майбутніми офіцерами поліції здатності до професійного самовиховання і
самовдосконалення.
7. Авторська анкета для з’ясування особливостей
впливу викладацького складу закладу освіти на процес
формування професійної відповідальності майбутніх
офіцерів Національної поліції у процесі фахової
підготовки.
8. Методи математичної статистики для визначення
достовірності отриманих результатів. Було використано
χ2 (хі-квадрат) тест, в основі якого лежить визначення
критерія згоди Пірсона.
Вибір зазначених вище методик, які використовувалися під час констатувального експерименту, визначався
на підставі таких критеріїв:
- валідність методики і її адаптованість до мети і завдань дослідження;
- доступність у застосуванні методики і в оцінці
отриманих результатів;
- можливість використання вибраних методик в освітньому процесі закладів освіти із специфічними умовами навчання.
Основним завданням на констатувальному етапі було
з’ясування початкового рівня сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної
поліції.
У педагогічному експерименті брали участь курсанти
І курсу Харківського національного університету внутрішніх справ факультету № 3 (Превентивної діяльності)
та курсанти Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. У педагогічному
експерименті було задіяно 212 курсантів; 105 осіб
склали контрольну групу (КГ), 107 осіб – експериментальну (ЕГ). Також було задіяно 12 викладачів, керівництво курсів зі стажем роботи більш 5 років.
Склад контрольної й експериментальної груп було
визначено за допомогою таких методів:
- гніздова вибірка, тобто одиницями дослідження виступали не тільки окремі респонденти, а й колективи
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(у даному випадку – навчальні групи) із подальшим
вибором курсантів;
- квотна вибірка, а саме, в експериментальну і контрольну групи курсантів відбирали з дотриманням квот
(1 курс навчання, спеціальність – 262 «Правоохоронна
діяльність»).
Poзбiжнicть мiж чиceльнicтю в eкcпepимeнтaльнiй i
кoнтpoльнiй гpупax є нeзнaчнoю (2 особи) i oбумoвлeнa
кiлькicтю курсантів у нaвчaльниx гpупax, щo суттєво не
впливає нa peзультaт дocлiджeння.
Педагогічна діагностика рівнів сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції проводилося поетапно, відповідно до мети і
завдань дослідження.
1. Розробка і апробація діагностичного інструментарію.
2. Анкетування курсантів, викладачів, керівництва
курсів за допомогою розробленого і підібраного нами
діагностичного інструментарію.
3. Проведення діагностичного інтерв’ю з кожним
курсантом.
4. Математична обробка результатів дослідження.
5. Запровадження і реалізація визначених нами
педагогічних умов формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки з розробленням алгоритму
аналізу ефективності проведеної роботи.
У ході дослідження було виокремлено критерії сформованості професійної відповідальності у майбутніх
офіцерів поліції: особистісно-регулятивний, ціннісномотиваційний, професійно-операційний.
Ocoбиcтicно-регулятивний кpитepiй характеризує
здатність фахівця осмислювати власні прагнення, усвідомлювати наслідки дій, вчинків, діяльності (бездіяльності), здатність співвідносити їх з морально-етичними
нормами і законами; прогнозувати комплекс можливих
наслідків власних дій у певній ситуації; погоджувати
власні цілі поведінки із засобами їх досягнення; визнавати й приймати результати та наслідки особистісного
вибору; контролювати себе, власні емоції, бажання, дії,
діяльність (бездіяльність) та поведінку; дотримуватися
певних норм, правил, принципів, зобов’язань; діяти в
межах правових, соціальних та етичних норм; чесно,
старанно та своєчасно виконувати професійні обов’язки;
брати на себе відповідальність за старанне та своєчасне
виконання обов’язків.
Ціннісно-мотиваційний критерій дозволяє визначити
cтaвлeння дo oбpaнoї професії; наявність прагнень, установок, інтересу, мотивів професійної діяльності і виявляється через відповідальне ставлення до виконання
професійної діяльності; визнання соціальної значущості
та важливості даної професії; наявність стійких професійних інтересів; почуття гордості та глибокої поваги до
правоохоронної діяльності; наявність стійкої направленості на свідоме і добросовісне виконання вимог присяги, законів, наказів у професійній діяльності; стійкої
потреби до подолання труднощів і досягнення поставленої мети; дотримання нормативності поведінки; емоційно-позитивного ставлення до виконання завдань
професійної діяльності.
Професійно-операційний критерій характеризує
володіння системою правових знань (законів, положень,
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нормативно-правових актів, інструкцій та ін.), які регулюють професійну діяльність; сформованість професійних умінь і навичок: організаційних, інформаційних
(уміння працювати з нормативно-правовими актами та
різними інформаційними джерелами; уміння застосовувати їх у професійній діяльності); інструментальних
(здатність до аналізу та узагальнення професійної інформації, використання системи понять відповідної галузі
для вирішення конкретних професійних завдань, здатність варіативно використовувати знання у різних ситуаціях професійної діяльності); оціночно-рефлексивні
уміння (здатність до критичного самоаналізу і самооцінки, самовиховання і самовдосконалення).
Діагностика показників сформованості професійної
відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції за оcoбиcтicно-регулятивним критерієм здійснювалась за допомогою модифікованої нами методики для
діагностики сформованості вольових якостей особистості Б. Смірнова, анкети оцінки рівня сформованості у
курсантів відповідального ставлення до майбутньої
професійної діяльності, анкети експертної оцінки рівня
сформованості у курсантів відповідального ставлення до
майбутньої професійної діяльності.
Узагальнені результати оцінювання сформованості у
курсантів як майбутніх офіцерів Національної поліції
професійної відповідальності за оcoбиcтicно-регулятивним критерієм наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Сформованість у курсантів професійної
відповідальності за оcoбиcтicно-регулятивним
критерієм (констатувальний експеримент)
Експериментальн
Контрольна
№
Рівні
а група (105 осіб) група (107 осіб)
з\п сформованості
осіб
%
осіб
%
1
Високий
14
13,3
15
14,0
2
Середній
24
22,9
24
22,4
3
Низький
67
63,8
68
63,6
Як видно із наведених даних, сформованість професійної відповідальності у значної кількості курсантів ЕГ
і КГ (63,8% та 63,6%), як майбутніх офіцерів Національної поліції, за оcoбиcтicно-регулятивним критерієм має
низький рівень.
Діагностика показників сформованості у курсантів
професійної відповідальності за ціннісно-мотиваційним
критерієм здійснювалася за методикою «Мотивація
професійної діяльності» К. Замфір (у модифікації А. Реана), допомогою опитувальника для діагностики мотивів
професійної діяльності фахівців (Т. Францева).
Узагальнені результати сформованості професійної
відповідальності у курсантів за ціннісно-мотиваційним
критерієм наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Сформованість у курсантів професійної
відповідальності за ціннісно-мотиваційним
критерієм, у %
Експериментальна
Контрольна
№
Рівні
група (105 осіб) група (107 осіб)
з\п сформованості
осіб
%
осіб
%
1
Високий
16
15,2
17
15,9
2
Середній
28
26,7
27
25,2
3
Низький
61
58,1
63
58,9
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Результати педагогічної діагностики свідчать, що у
більшості курсантів ЕГ і КГ (відповідно 58,1% і 58,9%)
сформованість професійної відповідальності за ціннісномотиваційним критерієм має низький рівень прояву.
Діагностика показників сформованості у курсантів
професійної відповідальності за професійно-операційним критерієм здійснювалася за допомогою авторських
анкет: оцінки рівня сформованості у курсантів відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності; анкети оцінки рівня сформованості професійних
знань, вмінь і навичок майбутніх офіцерів поліції, анкети самооцінки майбутніми офіцерами поліції здатності
до професійного самовиховання і самовдосконалення.
Результати сформованості у курсантів професійної
відповідальності за професійно-операційним критерієм
наведено у таблиці 3.
Таблиця 3
Сформованість у курсантів професійної
відповідальності за професійно-операційним
критерієм, у %
Експериментальна Контрольна
№
Рівні
група (105 осіб) група (107 осіб)
з\п сформованості
осіб
%
осіб
%
1
Високий
8
7,6
9
8,4
2
Середній
14
13,3
13
12,1
3
Низький
83
79,1
85
79,5
Аналіз отриманих результатів свідчить, що у переважної більшості курсантів ЕГ і КГ (79,1% і 79,5% відповідно) сформованість професійної відповідальності за
професійно-операційним критерієм знаходиться на
низькому рівні.
Узагальнені (середні) результати констатувального
експерименту наведено у таблиці 4.
Таблиця 4
Загальний рівень сформованості
професійної відповідальності майбутніх
офіцерів поліції
Експериментальна
Контрольна
№
Рівні
група (105 осіб) група (107 осіб)
з\п сформованості
осіб
%
осіб
%
1
Високий
13
12,4
14
13,1
2
Середній
22
20,9
21
19,6
3
Низький
70
66,7
72
67,3
Узагальнені результати сформованості професійної
відповідальності у курсантів ЕГ та КГ свідчать про те,
що значна їх кількість (відповідно 66,7% і 67,3%) має
низький рівень її сформованості.
При цьому за особистісно-регулятивним критерієм
високий рівень сформованості виявлено у 13,3% курсантів ЕГ і 14,0% курсантів КГ; середній рівень у 22,9% і
22,4% курсантів ЕГ та КГ; низький – у 63,8% курсантів
ЕГ і 63,6% КГ. За ціннісно-мотиваційним критерієм високий рівень діагностовано у 15,2% курсантів ЕГ і 15,9%
курсантів КГ; середній рівень у 26,7% курсантів ЕГ і
25,2% курсантів КГ, низький – у 58,1% курсантів ЕГ і
58,9% курсантів КГ. За професійно-операційним критерієм високий рівень сформованості професійної відповідальності виявили у 7,6% курсантів ЕГ і 8,4% курсантів
КГ; середній рівень у 13,3% курсантів ЕГ і 12,1% курса-

нтів КГ; низький – у 79,1% і 79,5% курсантів ЕГ і КГ
відповідно.
Висновки. Отже, узагальнені результати педагогічної діагностики професійної відповідальності за обраними критеріями (особистісно-регулятивним, ціннісномотиваційним та професійно-операційним) свідчать про
низький рівень її сформованості у майбутніх офіцерів
Національної поліції. Цей факт пов’язаний, на нашу
думку, з початком навчання у закладі освіти зі специфічними умовами навчання і недостатньою обізнаністю
курсантів про зміст професійної діяльності поліцейських, відсутністю досвіду виконання певних професійних
функцій.
Результати констатувального експерименту засвідчили актуальність дослідження і необхідність, по-перше,
цілеспрямованого і спеціально організованого формування професійної відповідальності у майбутніх офіцерів поліції шляхом координації та узгодження роботи
усіх учасників освітнього процесу; по-друге, визначення, обґрунтування та запровадження педагогічних умов,
спрямованих на формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів поліції у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти із специфічними умовами
навчання.
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PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY
OF THE NATIONAL POLICE FUTURE OFFICERS
The article deals with the issue of the formation of professional responsibility of the National Police future officers.
The purpose of the article is to substantiate and identify a suite of methods for pedagogical diagnostics of the formation of
professional responsibility of the Police future officers while obtaining professional education.
The criteria formation of professional responsibility (personal and regulatory, value and motivational, professional and
operational) have been identified and a suite of methods and proprietary methodologies for diagnostics of the formation of
professional responsibility of the National Police future officers, have been suggested. The results of the ascertaining
experiment, indicating a low level of the formation of professional responsibility of the National Police future officers
according to the selected criteria, have been presented.
Key words: professional training, professional responsibility, criteria, indicators and levels of the professional
responsibility development, police cadets, the National Police officers.
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ЗНАЧЕННЯ ПОРТФОЛІО ДОСЯГНЕНЬ ДЛЯ ДИТИНИ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто проблеми інклюзії, навчання дітей з особливими освітніми потребами в
інклюзивному класі. Описано значення портфоліо досягнень для дитини початкової школи. Розкрито
сутність понять «інклюзія», «інклюзивна освіта», «портфоліо досягнень». Адже, головною метою
соціального розвитку сучасного суспільства є повага до людського розмаїття, встановлення принципів
солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому
числі й осіб з обмеженими можливостями здоров‟я. Одним з ключових моментів інклюзії є повноцінне
включення дитини з особливими освітніми потребами у шкільне життя – у навчальну діяльність на уроці,
у життя класу й школи в позаурочний час.
Ключові слова: інклюзія; інклюзивна освіта; інклюзивний клас; портфоліо досягнень; початкова школа.
Постановка проблеми. Нові концептуальні засади сучасного суспільного розвитку на основі визнання
різноманіття людської спільноти та забезпечення рівноправності людей визначають шляхи реформування національної системи освіти. На зміну старій державній
центристській системі освіти, де головна мета визначалася як формування особистості за усталеними шаблонами й підпорядкування власних інтересів державним із
точною регламентацією освітнього процесу, має прийти
«дитиноцентризм» – система освіти, в якій домінують
інтереси дитини, задоволення її освітніх і виховних потреб. Саме цей принцип визначає цілі й концепцію інклюзивної освіти, системи освіти, що реалізує одну з
головних демократичних і гуманістичних ідей – рівність
прав людей з особливими освітніми потребами на здобуття повноцінної безперервної освіти. На сучасний
етапі розвитку суспільства особливо постає проблема
збереження демократичних та гуманістичних цінностей,
відповідно до яких будь-яка людина від народження має
право на реалізацію власних потреб і запитів і можливостей реалізовуючи основні засади інклюзії.
Головним завданням інклюзивної освіти є створення
умов для дітей з особливими освітніми потребами, які
повністю мають забезпечити реалізацію потенційних
можливостей навчальної діяльності. У цьому напрямку
розглядаються питання контролю і оцінювання навчальних досягнень дітей в початковій школі та освіне середовище, в якому вони знаходиться, якість освітнього
процесу, до якого залучені діти з особливими освітніми
потребами. За допомогою контролю визначається взаємозв’язок між рівнями навчання, які планувалися і тими,
які були досягнуті. Таким чином з’ясовується відповідність
розробленої освітньої траєкторії можливостям навчальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами.
Мета статті. Розкрити значення портфоліо досягнень
для дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Вітчизняні і зарубіжні
науковці висвітлилювали теоретичні засади створення
учнівських портфоліо: В. Загвоздкіна, І. Калмикова,

М. Остренко, Т. Новикова, H. Barrett, E. Book, D. Niguidula, D. Sweet та ін. Вчені розглядають портфоліо як
метод навчання (В. Девісилов, Н. Заячківська, Г. П’ятакова), педагогічну технологію або об’єднання технологій (Д. Алфімов, Н. Михайлова, М. Остренко, О. Пічкур,
Н. Савіна, І. Шалигіна), метод і технологію (Т. Бережна,
О. Пічкур), форму організації навчання (К. Осадча),
метод або форму контролю (Г. Голуб, І. Книш, Дж. Пейп,
М. Чошанов, І. Шалигіна), інструмент оцінювання
(Г. Голуб, М. Пінська, О. Чуракова, І. Шалигіна),
альтернативний спосіб оцінювання навчальних досягнень учнів (В. Загвоздкін, Н. Зеленко, А. Могилевська,
Т. Татаринцева), методику оцінювання компетентностей
(О. Пінчук), засіб моніторингу індивідуальних досягнень
чи форму альтернативного екзамену (Т. Новикова,
М. Пінська, О. Прутченков, О. Семенов).
Впровадження портфоліо в освітньому процесі не
нове, адже його успішно використовували педагоги в
різні часи. «Як спосіб фіксування, нагромадження, оцінювання й самооцінювання індивідуальних досягнень
суб’єктів навчання, технологія портфоліо поширилась не
тільки в загальноосвітніх школах, а й у вищих навчальних
закладах, набувши при цьому сучасної та ефективної
форми оцінювання, доповнення традиційних контрольнооцінних засобів, спрямованих на перевірку репродуктивного рівня засвоєння інформації, фактологічних та
алгоритмічних знань і вмінь, включаючи іспити» [5, с.42].
Відповідно до сучасної освітньої парадигми освітньовиховний процес спрямований на результат, що розглядається як здатність дитини молодшого шкільного віку
орієнтуватися у динамічному і мінливому інформаційному просторі, приймати обґрунтовані рішення і
розв’язувати життєві проблеми на основі здобутих
знань, умінь і компетентностей. «Важливо, що компетентнісний підхід дозволяє у результатах задіяти суб’єктність, досвід дитини, що охоплює ті складові якості
освіти, які лише декларувались, а насправді не виступали об’єктом контролю» [1, с.1-4].
Згідно Державного стандарту початкової загальної
освіти, метою навчання виступає формування в учнів
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ключових і предметних компетентностей [3]. Ця мета
досягається шляхом реалізації змісту навчання, визначеного Стандартом за предметними галузями і конкретизованого навчальними програмами у вимогах до навчальних досягнень молодших школярів.
У підході до оцінювання навчальних досягнень дітей
молодшого шкільного віку намітилося певне зрушення:
зростає роль самооцінювання, участі дітей не тільки в
отриманні результату, але й у його аналізі. За останні
15–20 років у шкільній практиці з’явився ефективний
інструмент оцінювання, який надає активну й відповідальну роль самим дітям забезпечити постійний моніторинг їх індивідуальних досягнень – порт фоліо досягнень.
У нашій країні технологія портфоліо ще не знайшла
достатнього застосування. Однак, впровадження інклюзивного навчання потребує включення у освітній процес
цієї технології оцінювання навчальних досягнень дітей в
початковій школі, а особливо дітей з особливими освітніми потребами.
У зв’язку з реформуванням загальної середньої
освіти з метою реалізації одного з головних завдань –
методологічного переорієнтування процесу спеціального
навчання на розвиток особистості кожної дитини, функціонує рівнева й поелементна система оцінювання навчальних досягнень, яка зорієнтована на типологію порушень навчально-пізнавальної діяльності дітей з
особливими освітніми потребами різних нозологій.
Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання
відбувається за індивідуальним навчальним планом,
який забезпечується медико-соціальним та психологопедагогічним супроводом [4].
Особливістю індивідуальних навчальних програм,
або адаптованих навчальних програм масової школи, є
визначення спрямованості корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати, де мають бути представлені напрямки корекційно-розвивального впливу, який
слід здійснювати на матеріалі теми, що вивчається, і
який охоплює процеси пізнавальної діяльності (сприймання, пам’яті, мислення), мовленнєвої діяльності та
корекційний розвиток особистості. Результати корекційно-розвивального впливу, які можна прослідкувати у
продуктах діяльності дитини молодшого шкільного віку,
мають входити до портфоліо вчителя. Ці матеріали використовуються для обговорення стратегії корекційного
впливу на розвиток дитини з психологом, логопедом,
батьками, а при потребі з дитячим психоневрологом.
В інклюзивному класі оцінювання навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами відбувається за спеціально розробленими критеріями, зорієнтованими на навчальну програму школи за якими навчається дитина або за критеріями оцінювання масової школи. Однак, оцінювання навчальної діяльності школярів з
особливими освітніми потребами і з нормальним розвитком не має обмежуватися лише оцінкою знань, умінь і
навичок та певних компетенцій. Важливо контролювати
та оцінювати особистісні зміни, які формуються внаслідок цілеспрямованого корекційного впливу на пізнавальні
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процеси, емоційно-вольову сферу, мовленнєву діяльність
дитини. Тут на допомогу приходить портфоліо.
Найголовнішою перевагою портфоліо, порівняно з традиційними технологіями оцінювання, є те, що воно характеризує якість навчання різнобічно і багатовимірно, з
різних позицій: оцінки мислительної діяльності дитини
молодшого шкільного віку, його міждисциплінарних умінь,
умінь висувати проблему, розв’язувати нестандартні
завдання, знання навчальних предметів і опанування
навичками, наполегливістю досягнення результату та ін.
Портфоліо має охоплювати певний період навчальної
діяльності. До портфоліо треба вміщувати не лише
матеріали, які ілюструють труднощі навчальної діяльності та процес їх усунення, а й сильні сторони різних
видів діяльності дитини.
Портфоліо досягнень розглядається як спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень
дитини молодшого шкільного вікук з особливостями
психофізичного розвитку протягом певного періоду
навчання. Укладання портфоліо допомагає вчителю розкрити індивідуальні можливості дитини, стежити за
динамікою навчальних досягнень за певний проміжок
часу; визначати ефективність та відповідність індивідуального навчального плану можливостям дитини, відтак
коригувати його; стежити за розвитком соціалізації та
формуванням особистості дитини; здійснювати зворотній зв’язок між дитиною, батьками, вчителем [2, с.4-7].
Оцінювання починається зі збору інформації про
дитини з особливими освітніми потребами, який навчається або буде навчатися в інклюзивному класі, на її
основі розробляється індивідуальний навчальний план.
Доцільно розглядати попередню інформацію – запис про
навчання учня, що зазвичай, міститься в особовій справі
учня. До попередньої інформації ми також відносимо –
педагогічну, що включає оцінку навчальних досягнень,
педагогічну характеристику, продукти діяльності учня
(зразки робіт, виконані тести); медичну інформацію про
фізичний стан і здоров’я учня (наприклад інформація
про алергічні стани, про ліки, які потрібно приймати
упродовж дня); соціальну інформацію (дані про поведінку учня у школі, в сім’ї, стислий зміст інтерв’ю з родиною учня). Всі типи попередньої інформації можуть
існувати в різних форматах, наприклад входити до
змісту психолого-педагогічної характеристики, або до
звіту різних фахівців – вчителя, психолога, логопеда.
Окрім того, попередня інформація може оцінюватися з
позиції сьогодення – актуальна інформація, й того що
було раніше – історична інформація. Так, освітня інформація стає історичної за один рік; медична залишається
актуальною від одного до двох років; інформація про
соціальну поведінку учня (наприклад, звіти про поведінку) залишається актуальною впродовж року. Незважаючи на це, потрібно періодично проводити перевірку
всіх типів інформації, наприклад кожні 6 місяців.
В інклюзивному класі рекомендується запровадити
портфоліо, яке дитина добирає самостійно. Це дасть змогу
вчителю розв’язати низку важливих корекційних завдань.
Так, робота над портфоліо допоможе максимально розкрити індивідуальні можливості кожної дитини. Вже з
початку навчання у школяра закладатиметься підґрунтя
саморефлексії навчальної діяльності, тобто відповідальності та самостійності навчання, участь в якісному оцінюванні результатів власного навчання. У дитини формува-
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тиметься вміння аналізувати власні інтереси, схильності,
потреби і співвідносити їх з наявними можливостями.
Цей чинник, зважаючи на низьку спроможність дитини з
особливими освітніми потребами адекватно оцінити свій
фізичний стан, інтелектуальні можливості, помітно
завищену або знижену самооцінку, порівняно з нормою,
допоможе розвивати позитивні якості особистості.
Пропонуємо запропонований підхід до портфоліо
досягнень учня з особливими освітніми потребами
1 класу на прикладі роботи асистента вчителя Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів Вітовської районної ради
Миколаївської області.
Педагогічному колективу школи необхідно на етапі
формування системи оцінки освітніх досягнень молодших школярів привести зміст портфоліо дитини у відповідність з діючими правовими нормами і забезпечити
легітимність портфоліо як засобу оцінки освітніх
результатів дітей.
Для вирішення цього завдань необхідно провести
ретельний аналіз учнівських портфоліо, які:
– можуть складати професійну таємницю, розголошення якої порушує право дитини на недоторканність
особи (наприклад, результати різного роду психологічних діагностик, що характеризують особливості пам’яті,
уваги, сприйняття, мислення, темпу діяльності, характеру та інші відомості, складати індивідуальну психологічну характеристику особистості; а також будь-які відомості про стан здоров’я дитини);
– порушують вимоги конфіденційності особистості
(наприклад, відомості про друзів дитини, улюблених заняттях, звичках, традиціях і життєвому укладі його сім’ї);
– суперечать закону про захист персональних даних
(відомості про склад сім’ї дитини, місце проживання,
датах народження, рід занять і місце роботи (навчання)
членів його сім’ї);
– можуть становити загрозу безпеці дитини в разі
потрапляння портфоліо в чужі руки (схема шляху, по
якому дитина йде в школу і повертається додому, розклад його занять протягом дня (в тому числі в закладах
додаткової освіти, які відвідує дитина) і т. п.).
Крім цього, ряд матеріалів, нерідко потрапляють в
учнівський портфоліо, повинен бути оцінений з точки
зору педагогічної етики (і за цими ж розуміннях виключений з дитячого портфоліо).
Опрацювавши безліч матеріали ми обрали оптимальну форму оформлення портфоліо, яке на сьогоднішній
день дає свої особливі результати роботи в інклюзивному класі. Безоцінне навчання за допомогою портфоліо
досягнень, яке допоможе сформувати і розвинути оціночну діяльність дітей в подальшому,
При використанні портфоліо важливо побачити зростання кожного учня, його вміння працювати в класі і
самостійно.
Портфоліо учня початкової школи ми починаємо
формувати з початку 1 класу, як спосіб фіксації, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень школяра.
Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті
учнем у різноманітних видах діяльності (навчальної,
творчої, соціальної комунікативної та ін.) І є важливим
елементом особистісно-орієнтованого підходу в освіті.
«Портфель досягнення» я зібрала у вигляді книги, де
щороку, буду додавати листи досягнень по класах, а
потім доповню основне портфоліо учня. Це я виконала

для зручності, так з листами, частіше доводиться працювати, ніж з основним портфоліо. На батьківських зборах
ми роздаємо батькам портфель досягнень його дитини,
батьки бачать за кольорами на якому рівні розвитку
перебуває їх дитина, задають питання, можуть порівняти
показники по кожній чверті і прочитати рекомендації.
До портфеля досягнень ми включаємо результати,
досягнуті учнем не тільки в ході навчальної діяльності, а
й в інших формах активності: творчої, соціальної, комунікативної, фізкультурно оздоровчої, трудової діяльності, яка ведеться як в рамках повсякденної шкільної
практики, так і за її межами. У портфель досягнень учнів
початкової школи, який використовується для оцінки
досягнення запланованих результатів початкової загальної освіти, доцільно включати наступні матеріали: листи
самооцінки учня, листи індивідуальних досягнень з
основних предметів, лист моніторингу сформованості
знань, умінь і навичок, карта адаптації і т.д. лист загальнонавчальних досягнень,
В розробку нового інструментарію для оцінки освоєння запланованих результатів включила методики, тренінги, тести з психології. Ці методики допомагають нам
доповнити «портфель досягнень першокласника» новими динамічними характеристиками в предметних, і міжпредметних областях і області особистісного розвитку
дитини а також дозволить об’єктивно оцінювати розвиток кожної дитини. Проаналізувавши листи досягнень, ми
зіткнулася, з тим, що застосування різного виду методик
не може поєднувати з темами робочої програми бо вони
забиратимуть на уроці дорогоцінний час. А де його взяти,
та звичайно на заняттях у позаурочний час. На сьогоднішній день запропонована маса діагностичних методик. Перед
учителем стоїть тепер інше завдання – які методики
використовувати в своїй роботі, і щоб обрані методики
були достовірні, займали мінімум часу в проведенні і
обробці результатів, а також враховувалася можливість
масового проведення даних методик. При використанні
безоціночної системи не можна оцінювати особистісні
якості: особливості пам’яті, уваги, сприйняття. Оцінюванню підлягають інтелектуальні творчі та ініціативні прояви
дитини: розумні питання, самостійний пошук, вивчення
додаткового навчального матеріалу ін. Безоціночна система оцінювання, ведення портфоліо і портфеля досягнень допомагає дитині знайти адекватну самокритичність
і впевненість в собі. Таке навчання активізує самостійну
діяльність дитини і вчителя, нейтралізує дитячу тривожність, створює умови для збереження фізичного та психічного здоров’я учнів і вчителів у початковій школі.
Сутність портфоліо досягнень – педагогічна підтримки
дитини з особливими освітніми потребами власних інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод,
що заважають їй зберегти свою людську гідність і самостійно досягати бажаних результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні, здоровому способі життя. Виходячи
з інтересів дитини з особливими освітніми потребами,
рівня його знань і вмінь, асистент вчителя: визначає
завдання занять та формує, спрямовує і корегує освітній
процес розвитку особистості дитини з особливими
освітніми потребами. Отже, мета, стоїть перед асистентом
вчителя реалізації особистісно діяльнісного підходу, який
формується з позиції та індивідуальних здібностей кожної
окремої дитини, однак з урахуванням взаємозв’язку
«дитина з особливими освітніми потребами – весь клас».
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Дитина з особливими освітніми потребами, як і всі діти
класу, мають розуміти: чого вони навчився, чого не знали
або не могли зробити ще вчора, і саме за допомогою
портфоліо можна досягти певних результатів у навчанні і
вихованні дитини з особливими освітніми потребами та
допоможе досягти загальної мети. Метою початкової
освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до
вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.
Отже, які б методи не використовував вчитель і асистент важливо донести: Людину не можна вимірювати
лише через дефіцит чогось. Та навіть здібності та досягнення – це важливий вклад у життя класу, але й ними не
можна виміряти цінність людини.
Бо інклюзія – це коли важливий кожен.
Висновки. Робота над портфоліо дитини з особливими
освітніми потребами потребує активної допомоги батьків,
вчителів і самої дитини. Вчитель або асистент вчителя
має донести батькам її корисність. Треба переконати їх у
тому, що сумісна систематична робота над портфоліо
допоможе краще пізнати дитину, її реальні можливості, а
використання матеріалів портфоліо на батьківських зборах, сприятиме ефективному зворотному зв’язку між батьками, вчителем і асистентом вчителя. У першому класі, коли
дитина починає вчитися складати портфоліо, допомога
батьків має бути найповнішою. В міру дорослішання дитини допомогу треба мінімізувати. З самого початку слід
організувати роботу так, щоб дитина сама докладали певних зусиль до формування портфоліо. В процесі роботи
обов’язково відбувається процес осмислення власних
досягнень, формування особистісного ставлення до отриманих результатів і усвідомлення власних можливостей.
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THE IMPORTANCE OF ACHIEVEMENT PORTFOLIO
FOR A CHILD IN AN INCLUSIVE PRIMARY SCHOOL CLASS
The article considers the problems of inclusion, education of children with special educational needs in an inclusive
classroom. The value of the portfolio of achievements for an elementary school child is described. The essence of the concepts
«inclusion», «inclusive education», «portfolio of achievements» is revealed. After all, the main goal of social development of
modern society is respect for human diversity, the establishment of principles of solidarity and security, which ensures the
protection and full integration into society of all segments of the population, including people with disabilities. One of the key
points of inclusion is the full inclusion of a child with special educational needs in school life – in educational activities in the
classroom, in the life of the classroom and school in extracurricular activities.
Key words: inclusion; inclusive education; inclusive class; portfolio of achievements; Elementary School.
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
НА ЗАНЯТТЯХ СПОРТИВНОЮ АКРОБАТИКОЮ
У статті на основі аналізу науково-методологічної та психолого-педагогічної літератури викладено
особливості сучасної методику розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною
акробатикою у позаурочний час.
На основі теоретичного аналізу було визначено, що заняття зі спортивної акробатики завдяки своїй
доступності, різноманітності впливів на організм мають займати одне з найважливіших місць у сучасній
методиці розвитку координаційних здібностей підлітків у позаурочний час.
Ключові слова: методика розвитку координаційних здібностей, підлітки, заняття зі спортивної
акробатики, позаурочний час.
Постановка проблеми. Сучасні умови життя значно збільшили обсяг діяльності, здійснюваної в імовірнісних і несподівано виникаючих ситуаціях, який вимагає прояву винахідливості, швидкості реакції, здатності
до концентрації і переключення уваги, просторової,
тимчасової, динамічної точності рухів і їх біомеханічної
раціональності. Всі ці якості або здібності в теорії фізичного виховання пов’язують з поняттям спритність –
здатністю людини швидко, оперативно, доцільно, тобто
найбільш раціонально, освоювати нові рухові дії, успішно вирішувати рухові завдання в умовах, що змінюються. Спритність – складна комплексна рухова якість,
рівень розвитку якої визначається багатьма факторами.
Основу ж спритності становлять координаційні здібності [6, с.130; 7, с.231].
Під рухово-координаційними здібностями розуміються здатності швидко, точно, доцільно, економно і
винахідливо, тобто найдосконаліше, вирішувати рухові
завдання (особливо складні і виникаючі несподівано) [7,
с.130].
Спираючись на дослідження таких науковців, як
М.О. Бернштейн – про спритність та її розвиток;
Л.В. Волков – про фізичні здібності дітей та підлітків;
Л.П. Матвеєв – про основи теорії та методики фізичної
культури та спортивного тренування; В.І. Лях – про координаційні здібності школярів; Б.М. Шиян – про теорію
та методику фізичного виховання школярів, Ю.Ф. Курамшин – про теорію та методику фізичної культури та ін.,
ми досліджували питання, пов’язані з методикою розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях
спортивною акробатикою у поза
На основі теоретичного аналізу було визначено, що,
незважаючи на значну кількість досліджень з питання
розробки методик розвитку різноманітних фізичних якостей, проблема розвитку координаційних здібностей
підлітків у позаурочний час висвітлена недостатньо як в
теоретичному так і в практичному аспектах існуючої
системи фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підлітки
13–14 років відрізняються високою здатністю до засвоєння складних рухових координацій, що обумовлено
завершенням формування функціональної сенсомоторної системи, досягненням максимального рівня у взає-

модії всіх аналізаторних систем і завершенням формування основних механізмів довільних рухів [6, с.131].
С. Родрі зазначає, що тренувальні впливи в так звані
«сенситивні періоди» є найбільш ефективними [10,
с.129]. При цьому виникає більш виражений розвиток
фізичних якостей – сили, швидкості, витривалості, спритності та ін., найкращим чином відбуваються реакції
адаптації к фізичним навантаженням, в найбільшій мірі
розвиваються функціональні резерви організму.
С.Х. Памела вказує на те, що координаційні здібності
маючи певну генетичну основу, розвиваються лише у
результаті фізичної активності [9, с.61-62]. Хронологічний вік, однак, презентує лише середній біологічний
ступінь розвитку та дозрівання, які, в свою чергу, дуже
сильно варіюються індивідуально. Багатьма дослідженнями доведено, що діти одного й того ж віку можуть
мати різний фізичний розвиток. Діти, які відстають від
свого біологічного віку, спочатку мають краще розвинені координаційні здібності, аніж їх однолітки з нормальним біологічним віком або акселерати. Згодом ця
перевага пропадає. Це пов’язано з часовими рамками
початку і закінчення у них пубертатного періоду.
С.Х. Памела наголошує, що спроба розробити оптимальну модель покращення координаційних здібностей
підлітків інколи призводить до значних складнощів,
адже треба врахувати велику кількість різних вікових
факторів розвитку молодого організму [9, с.73]. В цей
період треба бути вкрай обережними наданням будьяких рекомендацій, щодо розробки загальних програм
розвитку даних здібностей. Для хлопців та дівчат підліткового віку такі програми потребують ретельної індивідуалізації.
Л.І. Прокопова зазначає, що у підлітковому віці слід
при навчанні рухам і розвитку фізичних здібностей
необхідно обов’язково враховувати індивідуальні відмінності між дітьми [5, с.78]. У зв’язку з цим для окремих груп підлітків слід диференціювати завдання, зміст,
темпи оволодіння програмним матеріалом, оцінку їх
досягнень; слід більше, ніж у молодшому шкільному
віці, врахувати статеві особливості учнів.
Як зазначає Б.М. Шиян, у повсякденній руховій діяльності різні координаційні здібності проявляються у
тісній взаємодії між собою та з іншими фізичними якос-
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тями [7, с.237]. Комплексно вдосконалюючи спритність
школярів, використовують різні методичні прийоми,
серед яких автор відзначає:
- виконання вправи з різних незвичайних вихідних
положень і закінчення такими ж кінцевими
положеннями;
- виконання вправи в обидва боки, обома руками і
ногами в різних умовах;
- зміну темпу, швидкості і амплітуди рухових дій;
- варіювання просторових меж виконання вправи;
- виконання додаткових рухів;
Щойно засвоєну вправу виконують у різних комбінаціях з раніше вивченими. Ж.К. Холодов зазначає, що
завдання щодо забезпечення спеціального розвитку
координаційних здібностей вирішуються в процесі спортивного тренування і професійно-прикладної фізичної
підготовки [6, с.132]. Автор вказує, що вправи, спрямовані на розвиток координаційних здібностей, ефективні
до тих пір, поки вони не будуть виконуватися автоматично. Потім вони втрачають свою цінність, так як і будьяка, освоєна до навички і виконувана в одних і тих же
постійних умовах рухова дія не стимулює подальшого
розвитку координаційних здібностей.
І. Джефрі вказує на те, що вдосконалення координаційних здібностей відбувається на основі розвитку точності диференціювання (розрізнення) напрямку, амплітуди, часу, темпу і швидкості рухів, інтенсивності
м’язових зусиль і інших характеристик [8, с.73]. Здатність тонко диференціювати окремі ознаки рухів багато
в чому залежить від ступеня розвитку у підлітків зорових, слухових, тактильних і особливо м’язово-рухових
відчуттів або, як нерідко кажуть, від здатності до кінестетичного розрізнення. Кінестезію називають також
«м’язовим почуттям». У процесі вдосконалення цієї здатності формуються такі сприйняття і уявлення як «почуття простору», «почуття часу», «почуття зусиль, які розвиваються» та ін., від рівня розвитку яких залежить
ефективність оволодіння технікою, тактикою і здатністю
управління своїми рухами в цілому.
Як зазначає Ж.К. Холодов у нашій країні функціонує
широка мережа позашкільних закладів різного типу,
покликана займатися розвитком фізичної культури і
спорту серед школярів у вільний від навчальних занять
час [6, с.208]. Позашкільні спортивні та культурно-оздоровчі заклади включають в себе різноманітні форми
організації фізичного виховання дітей шкільного віку
(ДЮСШ, СДЮШОР, заняття у фізкультурно-оздоровчих центрах, літні та зимові оздоровчі табори та ін.).
Система додаткової освіти, за даними В.В. Козлова,
отримавши широке застосування у нашій країні, своїм
пріоритетним завданням ставить фізичне виховання та
духовно-моральне виховання дітей [2, с.3]. Різноманітність видів акробатики (стрибкова, парна, групова) дозволяє займатись дітям із різними фізичними даними.
Виконання акробатичних вправ сприяє розвитку сили,
спритності, гнучкості, швидкості реакцій, орієнтуванню
в просторі, покращенню вестибулярного апарату, укріпленню м’язів та зв’язок суглобів. Акробатичні вправи
різноманітно впливають на організм дітей.
В.В. Козлов наголошує, що акробатичні вправи досить універсальні та доступні як засіб індивідуальних
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занять фізичною культурою в школі, вдома та у позаурочний час [2, с.5]. Акробатика дозволяє підтримувати
необхідний рівень розвитку цілого ряду рухових якостей
та здібностей, пов’язаних з виконанням стрибків, обертів, різних видів рівноваги. Акробатика – цінний засіб
розвитку сміливості, рішучості, спритності, який подається для виховання підлітків наряду з освоєнням основ
хореографії і танцю. С.В. Кожевніков виділяє таку методику розвитку фізичних здібностей, в тому числі і координаційних, на заняттях акробатикою, вказуючи на те,
що правильне планування роботи є запорукою успішного проходження навчально-тренувальних занять [1,
с.4-5]. Урок зі спортивної акробатики повинен складатися чотирьох частин: вступної – 4–6 хвилин, підготовчої – 15–20 хвилин, основної – 25–30 хвилин та заключної – 8–10 хвилин. Вступна і підготовча частини мають
на меті підготувати організм дітей до подальшого посилення фізичного навантаження у основній частині. В
основній частині навантаження буває максимальним.
Заключна частина має на меті поступове заспокоєння
діяльності м’язів, внутрішніх органів і нервової системи.
За даною методикою початківці тренуються тричі на
тиждень, через день. Основними індивідуальними вправами акробатики є різні види стійок, перекиди, перевороти, рондати, фляки, сальто та їх поєднання; парні
вправи мають на увазі різноманітні акробатичні елементи з партнером, а групові – з декількома партнерами.
Автор зазначає, що з перших занять викладач повинен
дотримуватися суворої послідовності вправ відповідно
до рівня їх складності.
С.В. Кожевніков наголошує, що послідовний перехід
до складних вправ, освоївши добре прості – неодмінна
умова успішних занять з акробатики [1, с.4]. Не можна
також вивчати нові вправи, якщо старі, вже вивчені
вправи, виконуються із напругою. Рекомендується проводити регулярні контрольні заняття. Дітей, які успішно
виконують вправи слід виділяти в особливу групу, з відстаючими необхідно багато разів повторювати неосвоєні
вправи.
На думку С.В. Кожевнікова, покращення рухової
майстерності підлітків є можливим у позаурочний час за
допомогою відвідування саме занять зі спортивної акробатики, які мають величезну координаційну різноманітність, високу емоційність, здатність різнобічно впливати
на організм [1, с.4]. Спортивна акробатика є прекрасною
основою для гармонічного розвитку всіх фізичних якостей, завдяки чому вона може сприяти покращенню результатів у багатьох видах спорту, а мінімальна потреба
в спеціальному інвентарі дозволяє виконувати вправи
практично в будь-яких умовах.
В.П. Коркін вважає, що краса, складність і різноманітність акробатичних вправ, які є можливими для вивчення самостійно, з друзями чи батьками, можуть зробити два маленьких «дива»: перше – ви станете
сильнішими, спритнішими, красивішими; друге – якщо
ви полюбите акробатику, ніякі труднощі не зупинять
вашого просування від абетки акробатики до третього
спортивного розряду, а від нього вгору по сходах до
вищої спортивної майстерності. Автор зазначає, що
акробатику не випадково називають доброю феєю спорту.
Про сприятливий вплив її на спортивні досягнення у ін-
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ших видах спорту розповідають багато видатних спортсменів [3, с.1-2].
Така різноманіть впливів на організм підлітків та
величезна доступність акробатичних вправ, на нашу
думку, дозволяють їм займати одне з найважливіших
місць у фізичному вихованні, а також значно покращити
сучасну методику розвитку координаційних здібностей
підлітків у позаурочний час.
Постановка мети дослідження. Означені проблеми
обумовлюють мету статті, яка полягає у визначенні особливостей сучасної методики розвитку координаційних
здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час.
Завдання дослідження: Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури щодо особливостей сучасної
методики розвитку координаційних здібностей підлітків
на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний
час. Визначити основні характеристики особливостей
сучасної методики розвитку координаційних здібностей
підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час.
Методи дослідження. Для вирішення обумовлених
завдань нами було використано аналіз і узагальнення
методологічної, психолого-педагогічної та навчальнометодичної літератури та вивчення практичного досвіду.
Висновки. Результати дослідження дозволили нам
зробити висновок, що система додаткової освіти сьогодні своїм пріоритетним завданням ставить фізичне та
духовно-моральне виховання дітей, а особливо підлітків,
які потребують значної індивідуалізації та диференціації
виховних впливів.
Таку диференціацію може забезпечити існуюча різноманітність видів акробатики (стрибкова, парна, групова), яка дозволяє займатись дітям із різними фізичними даними практично у будь-яких умовах. Виконання
акробатичних вправ сприяє розвитку у підлітків сили,
спритності, гнучкості, швидкості реакцій, орієнтуванню
в просторі, покращенню вестибулярного апарату, укріпленню м’язів та зв’язок суглобів.
Акробатичні вправи досить універсальні та доступні
як засіб індивідуальних занять фізичною культурою у
позаурочний час, вони мають величезну координаційну
різноманітність, високу емоційність, здатність різнобічно впливати на організм, що робить важливим їх застосування для сучасної методики розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною
акробатикою у позаурочний час та покращення системи
фізичного виховання у подальших дослідженнях.
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES ON SPORTS ACROBATICS
In the article on the basis of the analysis of scientific-methodological and psychological-pedagogical literature features of,
a modem technique of development of coordination abilities of teenagers at employment by sports acrobatics in
extracurricular time are stated.
Based on theoretical analysis, it was determined that classes in sports acrobatics due to its availability, a variety of effects
on the body should occupy one of the most important places in modem methods of developing coordination skills of
adolescents in extracurricular activities.
Key words: methods of development of coordination abilities, teenagers, classes in sports acrobatics, extracurricular time.
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ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто проблему професійного розвитку учителів початкової школи, здійснено
порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критеріїв професійного розвитку на початку та в кінці експерименту, узагальнено результати
дослідження динаміки професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи
закладів загальної середньої освіти, визначено основні положення та висновки за результатами
дослідження.
Ключові слова: система методичної роботи, професійний розвиток, професійний розвиток учителів
початкової школи у системі методичної роботи, рівні сформованості критеріїв професійного розвитку,
динаміка професійного розвитку учителів початкової школи.
Постановка проблеми зумовлена запровадженням
в освітню практику початкової школи великої кількості
інновацій у період реформ, нові вимоги до результатів
освіти, інша система оцінювання результатів навчання,
питання інтеграції та введення нових дисциплін вимагають оновлення змісту діяльності вчителя початкової
школи, концентрації інтелектуальних ресурсів, прагнення до самостійного пошуку необхідної інформації для
критичного, творчого освоєння нових стратегій поведінки в професійному розвитку. У цьому контексті актуальності набуває проблема професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи
закладів загальної середньої освіти та його динаміка.
Проблемі професійної підготовки вчителя завжди
приділялася належна увага як на державному, так і на
науково-методичному рівні. Питання взаємозв’язку
професіоналізму та розвитку особистості педагога розкрито у працях таких дослідників як С. Гончаренко,
О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, І. Підласий, В. Сластьонін, О. Сухомлинська та ін.
Проблема професійного розвитку особистості знаходить різноаспектне висвітлення у працях таких вчених
як Г. Балл, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, І. Зязюн, В. Кремень, В. Маслов, В. Олійник, Є. Мілерян, В. Моляко
П. Перепелиця, К. Платонов Б. Федоришин та ін. Зарубіжний досвід професійного розвитку педагога вивчали
Н. Бідюк, Н. Мукан, Л. Пуховська тощо.
Питаннями підготовки вчителя початкової школи,
зокрема аспекти формування змісту, форм та методів
професійної підготовки, розвитку провідних якостей та
компетенцій майбутнього фахівця, досліджували : Н. Бібік,
О. Біда, В. Бондар, М. Вашуленко, Л. Коваль, Я. Кодлюк, О. Комар, А. Крамаренко, С. Мартиненко, О. Матвієнко, О. Мороз, І. Осадченко, Л. Пєтухова, О. Савченко,
С. Скворцова, Л. Хомич, Л. Хоружа; нові технології
професійного розвитку педагогів: Н. Гавриш, В. Кремень,
О. Пометун, Т. Ротерс, С. Сисоєва, М. Скрипник, Т. Со-

рочан, С. Харченко; фундаментальні основи неперервної
професійної освіти: С. Гончаренко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало; технології підготовки вчителів та проблеми формування професіоналізму: В. Беспалько, А. Єрмола,
І. Зязюн, С. Клепко, В. Кремень В. Крижко, І. Мартиненко,
В. Олійник, С. Сисоєва, Л. Хомич; підвищення кваліфікації педагогів: В. Биков, Н. Клокар, В. Олійник,
Т. Сорочан, Т. Десятов, С. Крисюк, Л. Сігаєва, В. Сидоренко, С. Синенко, Н. Протасова, О. Проценко, Л. Пуховська, Н. Чепурна, Б. Дьяченко, А. Данильєв та ін.
Методична робота в історичному аспекті досліджувалась такими вченими: Ю. Бабанський, М. Виговський,
М. Дарманський, І. Жерносек, Є. Голант, К. Ушинський;
проблеми розвитку фахової компетентності у системі
методичної роботи, створення інноваційної методичної
служби, структура та зміст методичної роботи в науковометодичній установі: В. Кремень, В. Олійник, Н. Протасова, Т. Сорочан; методична робота в системі післядипломної педагогічної освіти та курсів підвищення
кваліфікації: Ю. Бабанський, Н. Клокар, В. Кремень,
В. Олійник, В. Павленко, Н. Протасова, Т. Сорочан;
дослідження організації методичної роботи з учителями
початкової школи: Н. Бібік, М. Вашуленко, Н. Матвеєва,
О. Савченко, Л. Хоружа та ін.
Як бачимо, на основі вивчення досліджуваної проблеми було виявлено, що дослідники активно вивчали
різні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників, проте проблема динаміки професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної
роботи закладів загальної середньої освіти залишається
актуальною та потребує більш ґрунтовного вивчення.
Мета статті: аналіз результатів дослідження динаміки професійного розвитку учителів початкової школи
у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж усього експериментального дослідження здійсню-
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валась перевірка ефективності впровадження технології
професійного розвитку учителів початкової школи у
системі методичної роботи закладів загальної середньої
освіти шляхом проведення діагностичних зрізів, що дало
змогу простежити динаміку професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи
закладів загальної середньої освіти. Оцінювання проводилося за чотирма рівнями професійного розвитку: низький, середній, достатній, високий. Експериментальна
перевірка рівня професійного розвитку вчителів початкової школи у системі методичної роботи передбачала

виявлення рівня його розвитку на основі визначених
нами критеріїв, а саме: критерій оновлення професійних
знань щодо Концепції «Нова українська школа», ціннісно-смислового, діяльнісного, критерію педагогіки партнерства, критерію медіаграмотності, критерію опанування цифровими технологіями та рефлексивного
критерію (табл. 1, 1а).
Для вимірювання професійного розвитку учителів
початкової школи ми застосували комплекс методик
(анкетування, тести).

Таблиця 1
Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів початкової школи за рівнями
сформованості критеріїв професійного розвитку на початку та в кінці експерименту
(n1=107, n2=103)
До
Після
Рівні
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
К1. Критерій оновлення професійних знань щодо Концепції «НУШ»
Високий
4
0
9
25
Достатній
30
25
34
45
Середній
56
66
53
29
Низький
17
12
11
4
К2. Ціннісно-смисловий критерій
Високий
9
12
13
21
Достатній
39
46
34
51
Середній
48
37
54
29
Низький
11
8
6
2
К3. Критерій опанування цифровими технологіями
Високий
15
16
19
25
Достатній
43
48
45
54
Середній
45
39
41
24
Низький
4
0
2
0
К4. Критерій педагогіки партнерства
Високий
19
23
21
33
Достатній
43
35
41
45
Середній
39
43
41
25
Низький
6
2
4
0
К5. Критерій медіаграмотності
Високий
6
4
9
19
Достатній
15
16
13
25
Середній
60
50
66
43
Низький
26
33
19
16
К6. Діяльнісний критерій
Високий
15
10
19
25
Достатній
55
58
51
62
Середній
26
19
31
10
Низький
11
16
6
6
К7. Рефлексивний критерій
Високий
9
10
13
19
Достатній
43
49
39
58
Середній
38
32
42
22
Низький
17
12
13
4
Узагальнений критерій
Високий
11
11
15
24
Достатній
38
40
37
49
Середній
45
40
46
26
Низький
13
12
9
4
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Таблиця 1а

Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями
сформованості критеріїв професійного розвитку на початку та в кінці експерименту
(у %)
До
Після
Рівні
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
К1. Критерій оновлення професійних знань щодо Концепції «НУШ»
Високий
3,7
0
8,4
24,3
Достатній
28
24,3
31,8
43,6
Середній
52,3
64,1
49,5
28,2
Низький
16
11,6
10,3
3,9
К2. Ціннісно-смисловий критерій
Високий
8,4
11,7
12,1
20,4
Достатній
36,4
44,6
31,8
49,5
Середній
44,9
35,9
50,5
28,2
Низький
10,3
7,8
5,6
1,9
К3. Критерій опанування цифровими технологіями
Високий
14
15,5
17,7
24,3
Достатній
40,2
46,6
42,1
52,4
Середній
42,1
37,9
38,3
23,3
Низький
3,7
0
1,9
0
К4. Критерій педагогіки партнерства
Високий
17,8
22,3
19,6
32
Достатній
40,2
34
38,4
43,7
Середній
36,4
41,8
38,3
24,3
Низький
5,6
1,9
3,7
0
К5. Критерій медіаграмотності
Високий
5,6
3,9
8,4
18,4
Достатній
14
15,5
12,1
24,3
Середній
56,1
48,6
61,7
41,8
Низький
24,3
32
17,8
15,5
К6. Діяльнісний критерій
Високий
14
9,7
17,8
24,3
Достатній
51,4
56,4
47,6
60,2
Середній
24,3
18,4
29
9,7
Низький
10,3
15,5
5,6
5,8
К7. Рефлексивний критерій
Високий
8,4
9,7
12,1
18,4
Достатній
40,2
47,5
36,4
56,3
Середній
35,5
31,1
39,4
21,4
Низький
15,9
11,7
12,1
3,9
Узагальнений критерій
Високий
10,3
10,7
14
23,3
Достатній
35,4
38,8
34,6
47,6
Середній
42
38,8
43
25,2
Низький
12,3
11,7
8,4
3,9
Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості критеріїв професійного розвитку на початку та в кінці експерименту свідчить про позитивну динаміку розвитку всіх
рівнів сформованості критеріїв професійного розвитку.
Також варто відзначити, що процес навчання експериментальної групи на основі технології професійного розвитку у системі методичної роботи змінив ціннісносмислове ставлення вчителів до інновацій, а саме: збільшилась кількість вчителів, які оновили свої професійні
знання щодо Концепції Нова українська школа, використовують різні цифрові пристрої у професійній діяльності, активно беруть участь у різних формах методичної

роботи, створюють мережі комунікації для спільної
співпраці онлайн з батьками (особами, які їх замінюють), задоволені своїми професійними результатами у
системі методичної роботи, розуміють важливість використання цифрових технологій у системі методичної
роботи, роль медіа в освітньому процесі початкової
школи та як можна використовувати медіа для професійного розвитку у системі методичної роботи.
Критерій оновлення професійних знань щодо Концепції
«НУШ» вказує на те, що збільшився відсоток респондентів експериментальної групи, які мають високий (24,3%)
та достатній (19,3%) рівні розвитку, а відсоток респондентів, які мають низький рівень, ‒ зменшився на 7,7% (рис.1).
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Рис.1. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К1 на початку та в кінці експерименту
Ціннісно-смисловий критерій (високий рівень – збільшення на 8,7%, достатній рівень – на 5,8%, низький рівень ‒
зменшення на 5,9%) (рис.2).
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Рис.2. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К2 на початку та в кінці експерименту
Критерій опанування цифровими технологіями (високий рівень – збільшення на 8,8%, достатній – на 4,9%,
низький рівень – 0% (рис.3).

60

52,4

50
40

40,2

46,6

42,1

42,1 38,3

37,9

30
20
10

24,3
15,5

14
3,7

23,3

17,7

1,9

0

0

0
КГ
Високий
До

ЕГ
Достатній

КГ
Середній

ЕГ
Низький
Після

Рис.3. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К3 на початку та в кінці експерименту
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Критерій педагогіки партнерства (високий рівень – збільшення на 9,7%, достатній – на 9,7, низький рівень – 0% (рис.4).
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Рис.4. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К4 на початку та в кінці експерименту
Критерій медіаграмотності (високий рівень – збільшення на 14,5%, достатній – на 8,8%, низький рівень – зменшення на
15,5% (рис.5).
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Рис.5. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К5 на початку та в кінці експерименту
Діяльнісний критерій (високий рівень – збільшення на 14,6%, достатній рівень – на 3,8%, низький рівень – зменшення на
9,7% (рис.6).
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Рис.6. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К6 на початку та в кінці експерименту
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Рефлексивний критерій (високий рівень – збільшення на 8,7%, достатній – на 8,8%, низький рівень – зменшення на
7,8% (рис.7).
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Рис.7. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів за рівнями сформованості
критерію К7 на початку та в кінці експерименту
Порівняльний аналіз результатів дослідження до та
після проведення формувального експерименту в експериментальній і контрольній групах дозволив зробити
висновок, що в експериментальній групі виявлена позитивна динаміка у всіх рівнях сформованості критеріїв
професійного розвитку, у контрольній групі суттєвої
позитивної динаміки виявлено не було.
Отже, відповідно до вищезазначених результатів,
можна зробити висновок, що в експериментальній групі
виявлена позитивна динаміка за всіма рівнями сформованості критеріїв професійного розвитку, що засвідчує
ефективність упровадження технології професійного
розвитку вчителів початкової школи у системі методичної роботи. У контрольній групі суттєвої позитивної динаміки виявлено не було.
Аналіз результативності експерименту передбачав
застосування методів математичної статистики. Для порівняння розподілів контрольних та експериментальних
груп учителів початкової школи за рівнями сформованості критеріїв професійного розвитку у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти ми використовували статистичний критерій Пірсона 2[1; 2].
Критерій Пірсона 2 дозволяє співставити два емпіричні
розподіли та вирішити питання, випадкове чи ні розходження між ними.
Критерій Пірсона χ2 («хі-квадрат») обчислюється за
формулою:
k

l

  
2

i 1 j 1

N

ij

 Nij0
Nij0

 ,
2

де Nij – емпірична частота,
N0ij – теоретична частота, що обчислюється як
1
N ij0 
N ( xi ) N ( y j )
N
,
N(xi) — маргінали (підсумки) по X, N(yj) – пo Y,
N – загальна кількість об’єктів,
k – число рядків таблиці,
l – число стовбців.
Величина f=(k-1)(l-1) називається числом ступенів
свободи кореляційної таблиці.

Критичне значення критерію Пірсона χ02 ( f=3, р0,05)
дорівнює 7,815 Критичне значення критерію Пірсона χ02
(f=3, р0,01) дорівнює 11,346. Критичне значення критерію Пірсона χ02 ( f=3, р0,001) дорівнює 16,269.
Дані для розрахунків представлені у таблиці 1, а зведені результати розрахунків в таблицях 2,3.
Таблиця 2
Порівняння розподілів контрольних та
експериментальних груп учителів початкової школи
за критерієм Пірсона 2

Критерії

К1. Критерій оновлення
професійних знань
щодо Концепції «НУШ»
К2. Ціннісно-смисловий
критерій
К3. Критерій
опанування цифровими
технологіями
К4. Критерій педагогіки
партнерства
К5. Критерій
медіаграмотності
К6. Діяльнісний
критерій
К7. Рефлексивний
критерій
Узагальнений критерій

Емпіричне значення критерію
Пірсона 2
Порівняння
Порівняння
КГ і ЕГ
КГ і ЕГ
на початку
на кінець
експерименту експерименту
6,062

19,283***

2,827

14,742**

4,661

8,009*

3,322

10,659*

2,096

12,400**

3,019

12,573**

1,745

15,791**

0,309

11,158*

Примітка. Символ * показує, що відмінності між
розподілами достовірні на рівні 0, 05; ** – на рівні 0,01;
*** – на рівні 0,001.
Аналіз результатів розрахунків (табл.2, другий стовпчик) свідчить про статистично незначуще розходження
на рівні 0,05 між контрольною та експериментальною
групою на етапі констатуючого експерименту за усіма
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% учителів

критеріями К1-К7 (емпіричне значення критерію Пірсона 6,062; 2,827; 4,661; 3,322; 2,096; 3,019; 1,745, що не
перевищує критичне значення 7,82 для трьох ступенів
свободи та рівня значущості 0,05).
На формувальному етапі, навпаки, можна спостерігати
статистично значущу розбіжність у порівнянні контрольної та експериментальної груп (див. третій стовпчик) за усіма критеріями. Так, на рівні 0,05 спостерігаються відмінності між розподілами контрольної та експериментальної групи за критеріями К3 та К4; на рівні
0,01 – між розподілами контрольної та експериментальної групи за критеріями К2, К5-К7; на рівні 0,001 – між
розподілами контрольної та експериментальної групи за
критерієм К1.
За узагальненим критерієм ми не отримали відмінності між розподілами на початку експерименту (емпіричне значення критерію 2емп=0,309), та спостерігаємо
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суттєві відмінності між розподілами на рівні p<0,05 (емпіричне значення критерію 2емп=11,158) після експерименту.
В таблиці 3 подано дані розподілів за узагальненим
критерієм. Наочно, порівняння розподілів контрольних
та експериментальних груп учителів за узагальненим
критерієм представлено на рис.8.
Таблиця 3
Порівняння розподілів контрольних та
експериментальних груп учителів початкової школи
за узагальненим критерієм на початку та в кінці
експерименту (у %)
До
Після
Рівні
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
10,7
14
23,3
Високий 10,3
38,8
34,6
47,6
Достатній 35,4
38,8
43
25,2
Середній 42
11,7
8,4
3,9
Низький 12,3
43
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Рис.8. Порівняння розподілів контрольних та експериментальних груп учителів початкової школи
за узагальненим критерієм на початку та в кінці експерименту (у %)
Висновки. Отже, відмінності між рівнями сформованості критеріїв професійного розвитку, які відбулись у
розподілах учителів експериментальних груп порівняно
з розподілами контрольних груп, дають змогу зробити
висновок про ефективність та доцільність запропонованої технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.
Перспективами нашого подальшого дослідження
вбачаємо у розробленні методичних рекомендацій щодо
запровадження технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи
закладів загальної середньої освіти.
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DYNAMICS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
IN THE SYSTEM OF METHODOLOGICAL WORK OF GENERAL
SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
The article deals with the problem of professional development of primary school teachers, the distribution of control and
experimental groups of teachers by levels of professional development criteria at the beginning and end of the experiment is
compared, the results of research of dynamics of professional development of primary school teachers in the system of general
secondary education and conclusions from the results of the study.
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CONFLICTOLOGICAL CULTURE IN PROFESSIONAL PREPARATION
OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
The paper deals with theoretical investigation of different contemporary scientific approaches to the notion
„conflictological culture‟ and its importance for professional preparation of future foreign language teachers.
The purpose of the article is to analyze the structure of the notion “conflictological competence”; to highlight
the structural components of conflictological culture.
Methodology is based on comparative analyses of scientific literature; synthesis of theoretical data;
generalization method.
Conclusions: Theoretical survey of the existing approaches to the definition of conflictological culture was
given; the structural components of conflictological culture have been revealed.
Key words: conflictological culture, the structure of conflictological culture, conflictological competence,
conflict resistance, communicative aspect, future foreign language teachers.
Introduction. It is appropriate to begin a study of
conflictological culture by recognizing and acknowledging
the fundamental importance of it in our lives. At the
contemporary stage of the development of Ukrainian society,
its system of education, the problem of conflictological
culture of a teacher seems global under the influence of tense
political situation, unstable economy and world pandemic
crisis causing the number of conflicts constantly growing.
Nowadays in the scope of pedagogical paradigm conflictology
as an integral part of it, is given special attention as it
investigates and gives psychological and pedagogical
interpretation of complex interpersonal, intergroup etc.
relations in the system of education where the formation of
psychological, pedagogical, methodological, physical, political,
communicative and, it goes without saying, conflictological
culture has to be the major priority. Modern Ukrainian
education under the conditions of the European integration
requires the specialists of a new formation with a European
or world level of qualification, conflict resistant creative
individuals, who are free from biased and stereotyped thinking.
Therefore, it is necessary to update the technology of their
preparation for independent pedagogical activity under the
new socio-economic conditions, therefore high level of
conflictological culture of the teacher based on human values is
relevant to harmonize the situation in educational sphere.
Literature review. Many researchers analyzed the
notion ―conflictological culture‖ and peculiarities of its
formation in higher educational establishments: T. Branitska
[1; 219], O. Ivanova and I. Chemerilova [2], N. Samsonova
[3]. N. Serebrovska [4] in the doctoral thesis analyzed the
development of conflictological culture of future specialists
of socionomic speciality from psychological point of view,
O. Shcherbakova [5] revealed conflictological culture of a
personality in theory and practice of contemporary
conflictology, O. Shurigina [6] examined the psychological
development of conflictological competence of the students;
Р. Heigl [7], М. Rosenberg [8] and others. Thus, the aim of
this article is to present theoretical survey of scientific
approaches of conflictological culture from the viewpoint of
their point-by-point description focusing on future foreign

language teachers’ conflictological culture. To accomplish
that aim, the following tasks have been set: 1. to present
theoretical survey of the existing approaches to the definition
of conflictological culture; 2. to characterize and define the
structural components of conflictological culture; 3. to
differentiate the notions of ―conflictological culture of a
specialist‖ and ―conflictological culture of a person‖; 4. to
clear out the notion ―conflictological culture of a student‖.
Results and discussion. Academic publications in the
field of conflictology are focused on conflictological culture
as acquisition and usage of professionally oriented
conflictological knowledge that is necessary for conflict
analysis and management in educational environment [9,
с.25]. O. Ivanova and I. Chemerilova, for instance, claim
that conflictological culture of the teacher is an integral
personal formation including certain knowledge in the
sphere of conflictology, personal peculiarities and qualities
of a teacher making them skilled at handling conflicts in a
collaborative way in educational environment. On the basis
of this definition the authors differentiate its structural
components: conflictological competence, conflict resistance
and communicative aspect [2, с.718]. Consideration will be
given to each component.
Conflictological competence is characterized by the
following: a system of knowledge about the structure and
dynamics of conflict, active and passive conflict strategies,
barriers in communication and the knowledge of children’s
age peculiarities and specific features of pupils’ conflicts:
skills of conflict situations analysis; the ability to choose
constructive strategies in conflict; the ability to manage
conflict situations; conscious realization of one’ behavior in
conflict situations and the ability to foresee the consequences
and results of it.
Conflict resistance is viewed as the ability to control
one’s emotions not only in conflict situation but also before
it and later in the process of conflict interaction; adequate
perception of conflict situation and common search of the
ways of resolving the conflict.
Communicative aspect is described as the ability to be
tolerant, careful, delicate, and correct; the skills to
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communicate positively, to demonstrate one’s involvement
in conversation and to display one’s interest in constructive
resolution of any conflict situation.
An important part of N. Samsonova study is concerned
with the differentiation of the notions ―conflictological
culture of a specialist‖ and ―conflictological culture of a
person‖. The essence of conflictological culture of a person
from the point of view of the author lies in the necessity of a
person to manage social conflicts: interpersonal, interethnic,
international etc. [3, с.12]. Conflictological culture of a
specialist means the usage of special professionally oriented
conflictological knowledge that is necessary for identifying
professional conflicts and managing them. Therefore, the
author defines conflictological culture of a specialist as
important characteristic of professional vitality of a
specialist in conflict potential professional surrounding,
emphasizing that the model of conflictological culture of a
specialist consists of informational, axiological and
operational blocks of conflict potential professionally
important individual qualities of a specialist and blocks of
personal qualities. The block of personal qualities of a
specialist
revealing
conflictological
culture
was
characterized by the following: justice, responsibility,
humanism, morality, adequate communicative skills,
harmonious self-expression, social mobility, maturity etc.
The author admits that the above-mentioned personal
qualities of a specialist are the integral part of his
professional culture [3, с.44-45]. We consider these qualities
important for the formation of conflictological culture of
future teachers of foreign languages and special attention has
to be paid to communicative potential of young teachers,
which presupposes trustworthy and open interaction with
people of different nationalities speaking foreign languages.
Finding common ground with people of different
nationalities decreases the possibility of conflict situations in
society as well as in education sphere.
In our view the conception of N. Samsonova is extremely
relevant and the majority of scientists agree that it is best to
describe the model of confllictological culture in author’s
terms, though several remarks to this theory were raised, for
instance, it was stated that the definition of conlictological
culture is presented in the narrow sense, the number of
psychological elements are excessive; there is a necessity for
more exact diagnostically relevant method guide to define
the level of conflictological culture; ignorance of integral
character of the technology of education that does not
correspond to the content of the components of
conflictological culture [5, с.81].
As pointed out by O. Shcherbakova, conflictological
culture of a personality is an integral quality based on
existential humanistic values and defines the culture of
thinking, the culture of feelings, communicative and
behavioral cultures. The author claims that conflictological
culture is revealed in relevant to the context strategies of
cooperation in conflict situation helping to handle it. We
fully agree with O. Shcherbakova that conlictological culture
of a personality is the highest level of conflictological
preparation including certain levels of conflictological
acquisition (the ability to realize the conflict and to resolve
it) and conflictological competence (the system of scientific
and practical knowledge about the conflict developed in the

process of special preparation) of a person [5, с.81-82].
More detailed interpretation was given by T. Branitska:
conflictological culture is many-sided quality of a specialist
based on humanistic, spiritual values including speech
culture, culture of thinking, feelings, behavior that is best
revealed in conflictological competences and skills to
foresee the conflicts and find effective strategies for their
constructive resolution. It is a personal resource that is
functionally not limited in time and lasts throughout the
whole life [10, с.20].
Discussing the notion of conflictological culture the
definition of ―conflictological culture of a student‖
suggested by O. Shurigina must be also taken into
consideration. The author defines it as the total of cognitive
skills and personal characteristics of a student allowing to
conduct emotional regulation and self-regulation in conflict
situation and to manage it effectively [6]. Thus, the author
identifies confllictological culture of a student with cognitive
skills and personal qualities of future specialists that gives
them the opportunity to resolve and manage conflicts.
Following the ideas expressed by mentioned above authors it
can be assumed that the priority of the student’s study in
higher educational establishments is his professional
motivation, the ability to acquire experience in conflict
situations, the strengthening of the role of professional
motives for self-education and self-development, selfregulation not only in conflict situations but also in their
professional activity where special attention is paid to his
individual abilities and student’s potential. Thus,
contemporary system of high education should create
corresponding conditions for preparation of competent
specialist having high level of conflictological culture
oriented on constant professional growth, self-improvement
that would lead to the high level of competition and
productive professional activity. Apart from successful
mastery of the foreign language, it is important for the
students to develop certain qualities as the premise for
effective fulfillment of professional functions in the process
of professional growth.
Conclusions and Perspectives. So, the analyses of
contemporary scientific literature on the problem of our
investigation allows us to generalize the results and make the
following conclusions: 1. the definition of conflictological
culture presupposes acquisition and usage of professionally
oriented conflictological knowledge that is necessary for
conflict analysis and regulation in educational environment;
the following structural components of conflictological
culture have been revealed: conflictological competence
(system of skills, knowledge and experience in managing
conflicts); conflict resistance (empathy, reflexion, positive
way of thinking, adequacy etc.), communicative skills (the
ability to find common ground with different people, to be
tolerant in communication, to have argument to defend one’s
position etc.); differentiation of the notions ―conflictological
culture of a specialist‖ and ―conflictological culture of a
person‖ has been made focusing on importance for future
teachers of foreign languages; the notion ―conflictological
culture of a student‖ was analyzed.
This article cannot pretend to explore in any depth such
vast area as conflictological culture, but we believe that
presented survey of scientific approaches performed on the

Scientific Journal Virtus, September # 46, 2020
basis of existing theoretical knowledge about conflictological
culture, can serve as effective foundation for further
investigations in the field of conflictological culture and
conflictological paradigm.
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КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто сучасні наукові підходи дослідників до поняття конфліктологічної культури та її місця у
професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови.
Мета статті полягає у визначенні змісту досліджуваного поняття та конкретизації його структури.
Методологія базується на порівняльному аналізі сучасних наукових досліджень, синтезі та методі узагальнення.
Висновки: проаналізовані існуючі підходи до визначення конфліктологічної культури; установлені структурні
компоненти конфліктологічної культури.
Ключові слова: конфліктологічна культура, структура конфліктологічної культури, конфліктологічна
компетентність, конфліктостійкість, комунікативний аспект, майбутні вчителі іноземної мови.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
НА ЗАКАРПАТТІ У 20–30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
У науковій статті розглянуто напрями розвитку, організаційні та змістові характеристики
функціонування системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 20–30 роках XX століття на
Закарпатті.
Метою статті було проаналізувати специфіку формування системи підвищення кваліфікації
вчителів на Закарпатті у 20–30 роках XX століття. Актуальність проблеми полягає в тому, що
регіональні особливості становлення інституцій системи підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів досліджуваного періоду у сучасних наукових працях викладені не в повній мірі.
Дослідження ґрунтується на наступних методах: пошуково-бібліографічний – з метою вивчення
архівних, бібліотечних фондів; класифікації та систематизації науково-літературних джерел для
визначення джерельної бази й об‟єктивних даних з проблеми дослідження; історико-географічний –
для визначення освітніх трансформацій у визначених хронологічних межах.
Проаналізовано погляди провідних вчених із організації вдосконалення фахової майстерності
педагогів, яка проходила у тісній співпраці шкільного реферату в Ужгороді та педагогічних
товариств краю. У статті систематизовано напрямки підвищення кваліфікації вчителів на
території Підкарпатської Русі досліджуваного періоду. Визначено, що методичні учительські
курси різних типів, «педагогічні кружки», роботу яких організовували при навчальних закладах у всіх
районах краю, «студійні дороги» (проходження стажування у Празі, Брно, інших містах
Чехословаччини) сприяли фаховому зростанню вчителів.
Ключові слова: Закарпаття, підвищення кваліфікації, педагогічні з‟їзди, історіографічний
аналіз, нова школа, учитель, громадські організації, дисертаційне дослідження.
Постановка проблеми. Нормативно-правове
забезпечення професійного зростання фахівців
у системі післядипломної освіти як складової
освіти впродовж життя регламентується Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними документами. Зокрема, педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами (інституційна (очна
(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо) та видами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у
тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах,
вебінарах, майстер-класах тощо) [1].
Тому критичний аналіз умов становлення інституцій
системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
подолання фрагментарності в історико-педагогічних
знаннях, можливий лише за умов вивчення регіональних
аспектів зазначеного питання.
Метою статті є дослідження становлення формування системи підвищення кваліфікації вчителів на
Закарпатті у 20–30 роках XX століття.
Завдання дослідження – здійснити аналіз особливостей передумов, що вплинули на формування цілісної
системи навчання вчителів на землях Підкарпатської
Русі у досліджуваний період. Дослідження ґрунтується
на наступних методах: пошуково-бібліографічний – з
метою вивчення архівних, бібліотечних фондів, класифікації та систематизації науково-літературних джерел
для визначення джерельної бази і об’єктивних даних із
проблеми дослідження; історико-географічний – для

визначення освітніх трансформацій у визначених хронологічних межах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий
аналіз літературних джерел підтверджує, що питанню
історичного розвитку педагогічної освіти краю останнім
часом присвячено низка ґрунтовних наукових праць.
Разом із тим, формування системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Закарпатті не були предметом спеціального історико-педагогічного дослідження.
Деякі аспекти за даною тематикою, здебільшого узагальнено у контексті інших подій, висвітлювали у своїх
роботах з історії освіти й шкільництва краю: Г. Розлуцька, М. Басараб, О. Бенца, В. Гомоннай, І. Дацків
М. Кляп, М. Кухта, Н. Марфинець, Г. Шикітка та інші
науковці.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вересні 1919 року територія нинішнього Закарпаття увійшла
до складу Чехословаччини під назвою Пôдкарпатска
Русь. У той час, за твердженням першого керівника
шкільного реферату в Ужгороді Й. Пешека, більше 70%
населення Підкарпатської Русі не вміли читати і писати
[16, с.171], війною було зруйновано шкільні приміщення,
для організації навчального процесу не вистачало
підручників, а з їхньою підготовкою виникали проблеми, пов’язані з відсутністю літературної мови та дискусіями з цього питання у колах інтелігенції [11, с.101].
Окрім того, у школах та гімназіях відчувалася гостра
нестача педагогічних кадрів: із 674 учителів шкіл на
території Підкарпатської Русі лише 379 виконали службову присягу чехословацькій владі, інші виїхали до
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Угорщини або відмовилися працювати в навчальних
закладах [7, с.20].
Для забезпечення шкіл вчителями було запрошено,
зокрема фахівці з Галичини, також багато українських
фахівців прибуло до Закарпаття із Чехословаччини, де
українська еміграція була однією із найчисельніших.
Збільшено набір у три середні педагогічні заклади освіти – Ужгородську півче-учительську семінарію, в Ужгородську жіночу учительську семінарію та в Мукачівську
семінарію. Так у 1938 році в початкових школах працювало 3320 учителів, які навчали майже 145 тис.учнів [10,
с.215].
Процеси реформування системи освіти були тісно
пов’язані не лише із будівництвом нових шкіл, а й з підняттям ролі школи та учителя у суспільстві: «Днешня
епоха і від школи вимагає більше і інтенсивнішої роботи. Круг виховання не скривався лиш за мурами школи,
але має поширитися працею дальших чинників, помічників учителя» [5, с.44]. Для підвищення фахової підготовки вчителів краю, розвитку їхніх творчих здібностей,
упровадження новітніх форм і методів навчання у серпні
1920 року на базі Ужгородської та Мукачівської учительських семінарій були проведені «вакаційнѣ научнѣ
курсы». Під час проведення занять також потрібно було
«подати учительству найважнѣйшѣ вѣдомости изъ
новѣйшихъ стремлінь въ педагогоцѣ и школьництвѣ а
також подати учительству поразъ першій головнѣйшѣ
даты изъ исторій литературы» [17, с.6]. Перші за нової
влади шестиденні навчання з підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів відбулися під час літніх канікул,
згідно наказу 2864 від 24 березня 1920 року Шкільного
відділу цивільної управи Підкарпатської Русі. До навчання запрошувалися учителі народних та горожанських
шкіл, які повинні були зареєструватися до 15 травня
«через шкільні інспекторати». Це було одне із перших
розпоряджень місцевих органів влади зі створення та
організації навчання педагогічних кадрів. Учителям забезпечували безкоштовне проживання, харчування та
витрати на проїзд. Дуже важливим, з нашої точки зору, є
той факт, що курсанти безкоштовно отримували науково-методичну літературу, необхідну для вдосконалення набутих в процесі навчання знань.
Після завершення курсової підготовки педагоги добровільно могли «зголоситися до испыту изъ выкладаныхъ предметôвъ» та отримати не лише свідоцтво про
здачу екзаменів, а й переваги при влаштуванні на роботу: «При дефинитивнȏмъ обсаджованю мѣстъ буде
звертатися увагу на тыхъ учителѣ котрѣ одержали испытове свѣдомство. Тому въ интересѣ каждого учителя
лежати буде вписатися на той курсъ» [15, с.7]. Таким
чином органи управління освітою намагалися визначити
та мотивувати найкращих учителів, які володіли новітніми методиками, спонукати їх до творчого зростання.
Такі педагоги не лише забезпечували навчальний процес
у своїх освітніх установах, вони ділитися досвідом роботи зі своїми колегами та активно залучалися до роботи
різноманітних просвітянських заходів: конференцій,
з’їздів тощо [15, с.7].
Знаний у краї педагог, працівник Шкільного реферату І. Панькевич, проводячи аналіз роботи курсів підвищення кваліфікації педагогів, які пройшли в серпні
1920 року на базі Ужгородської та Мукачівської учительських семінарій, зазначав, що курсанти майже не
мали знань із історії української літератури, правопису,
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зокрема, не вміли правильно вживати «ъ», «и» та «ы» в
коренях та закінченнях слів. Щоб покращити такий стан
справ «такѣ курсы переходили бы по черзѣ всѣ учителѣ… сего домагалося и само учительство и на курсахъ
найбольшу вагу клало на языкъ». Багато доводилося
працювати над літературною мовою, бо не можна було
допустити, щоб учителі, які не володіли народною мовою, викладали в школах. Одним із шляхів вирішення
зазначеної проблеми, було опрацювання творчості класиків української літератури М. Руданського, І. Франка,
Т. Шевченка, Ю. Федьковича та інших. Із місцевих
авторів вивчали, зокрема, твори Павловича, було розроблено також програму з історії становлення літератури
рідного краю [17, с.6-8].
У досліджуваний нами період значну роботу із вдосконалення методичної та професійної компетентності
учителів, вивчення передового педагогічного досвіду,
створення творчої атмосфери в освітянському середовищі краю, зокрема шляхом вивчення місцевих традицій
із залученням слухачів до цього процесу, проводили
педагогічні товариства. Крім того, треба відзначити велику роль педагогічних з’їздів, конгресів, на яких вирішувались невідкладні питання, які стосувались удосконалення навчальної справи у школах та різноманітні
заходи, які організовувались громадськими організаціями та товариствами для покращення освітнього та методичного рівня вчителів. Під час педагогічних форумів
проводилися різноманітні виставки (підручників учнівської художньої творчості, творчих досягнень вчителів),
організовувалися конференції, зокрема молодих учителів, обговорювалися актуальні теми, такі як: «Учитель у
громадській політиці», «Самооборона вчителя», «Молоде вчительство й культурне відродження підкарпатських
українців» [24, с.140].
Так, 16–17 квітня 1920 року в Ужгороді відбувся перший учительський конгрес Підкарпатської Русі, під час
проведення якого були виголошені промови, які, зокрема, визначали напрямки навчання та підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів: «Про выкладову
мову на наших школахъ» (М. Полянський), «Про типы
школы, або якоѣ школы намъ треба» (А. Алиськевич),
«Удержавлення школъ» (І. Мигалко), «Потреба нових
школьныхъ учебникôвъ» (М. Гайний), «Про захорони на
Подкарпатскôй Руси» (пані Макаріюсова), «Про підготовку вчителів» (А. Волошин) [18, с.117].
Досвідчені вчителі, перебуваючи у лавах педагогічних товариств, долучалися до укладання й видавання
підручників, методичних посібників, необхідних для
забезпечення освітнього процесу, газет, журналів. Тут
вони піднімали питання будівництва шкіл і гімназій,
їхнього облаштування, формування й поповнення бібліотечних фондів, підтримання хат-читалень тощо. Значну
методичну роботу виконали учителі, публікуючи численні статті на актуальні теми освіти і виховання у
фаховій педагогічній пресі [98, арк.18], [24, с.140].
Один із напрямів нашого дослідження полягав в аналізі роботи «педагогічних кружків», своєрідних учительських об’єднань певного регіону. Ці заходи проводилися
громадськими організаціями спільно з шкільним рефератом у міжвоєнний період і були важливим фактором
вдосконалення методичної та професійної компетентності учителів, набували винятково важливого значення, як
один із основних напрямів систематичної роботи педагогічних працівників з підвищення кваліфікації.
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Шкільний відділ розпорядженням № 31.831/23 від
30 січня 1924 року започаткував проведення «педагогічних кружків» у навчальних закладах краю, доручивши
шкільним інспекторам, щоб «кружки сходилися под
проводом учителѣв участвовавших на студійной дорозі,
або на методичном курсѣ в Ужгородѣ». Для врегулювання питань, пов’язаних із проведенням педагогічних
гуртків, шкільний департамент видав ще низку розпоряджень (№ 21 735 від 06 вересня 1920 року, № 66907 від
21.10.1927 року). Так, день проведення нарад був вільним від занять, запроваджувалися типові плани та звітність [23, с.69].
Ю. Ревай у праці «Педаґоґичні кружки» подає примірний план роботи учительського методичного заходу: із
практичними заняттями у класах та обговорення уроків,
виставкою педагогічних досягнень вихованців та вчителів школи, науковими доповідями та дискусіями. Тема
виступів провідних педагогів на подібних форумах торкалася різних напрямків освітнього процесу: Б. Борецький «Громадянське виховання в народних школах»,
В. Фотул «Завдання розуму та мови», П. Петрецький
«Наука про рідний край», Ю. Гуснай «Чинна школа»,
А. Камінський «Вивчення фізичного виховання у школах», «Вивчення народної пісні на три голоси», І. Гриць
«Ознайомлення з письмовим діленням» [23, с.69-93].
Детальну інформацію про методичну роботу «педагогічних кружків» того часу знаходимо у періодичній
пресі, зокрема часописах: «Подкарпатска Русь», «Учитель», «Учительський голос», «Віночокъ», «Світло»,
«Народна школа», «Нова свобода» та інших. Наукові та
науково-популярні статті провідних освітян краю у цих
виданнях відзначались доступною манерою викладу,
аналізом і достовірністю фактів. Для прикладу наведемо
такі праці, як: «Курсъ для образованія фаховыхъ учителей» [12], «Наради молодих учителів» [14], «Научнѣ
вакаційнѣ курсы для учителѣвъ» [15], «Перша конференція молодих укр. учителів в Ужгороді» [21], «Подорожнѣ стипендіи» [22], Агій Ф. «Потреба новой школи»
[2], Алиськевич А. «Типы школъ. Якоѣ школы намъ
треба?» [3], Бочекъ С.О «Станѣ горожаньских шкôл на
Пôдк. Руси» [4], Панькевичѣ И. «Задачи учительства и
школы на Подкарпатскôй Руси» [19], Ворон А. «Студыйна подорож до Чехіѣ» [6], Гуляничъ М. «Нѣсколько
словъ о нашихъ школахъ» [8].
Із метою підвищення фахової підготовки педагогічних кадрів Рефератом освіти Підкарпатської Русі у шкільних округах проводилися триденні (20-ти годинні)
методичні курси, де керівників закладів освіти та педагогів знайомили з особливостями виконання адміністративних та управлінських функцій (шкільна документація, загальне управління школою, будівництво та інші)
та методикою навчання в початковій школі [9, арк.54].
Одним із напрямів підвищення педагогічної майстерності педагогів була організація обміну досвідом між
працівниками освіти різних країн та різних земель Чехословацької республіки у формі «студійних доріг», керівники навчальних закладів та вчителі не лише знайомилися із впровадженням нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання колег, а й пізнавали історію та культуру своїх сусідів, що, безумовно, сприяло
інтеграції освіти краю у європейський освітній простір.
Так, вже у 1920 році на період літніх канікул від цивільної управи краю отримують стипендії у розмірі
1500 корун та запрошуються на місячне стажування до

Чехії 10 місцевих учителів («2 учитѣвъ школъ середныхъ, одного изъ препарандіи, 2 изъ школъ горожанскихъ а 5 изъ школъ народныхъ») [22, с.23].
Повертаючись додому, педагоги активно ділилися
враженнями про набуті знання на сторінках педагогічних часописів. Зокрема, Андрій Ворон розповідає про
навчальні заклади Праги, звертає увагу, що освітній
процес підпорядкований головній меті – «приготовити
учеників до практичного життя… Нѣчо не учиться «на
память... головна цѣль школы: выхованя, ще раз выхованя и лиш третій раз ученя» [6, с.20-23].
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні
висновки. Система підвищення кваліфікації вчителів на
території Підкарпатської Русі охоплювала методичні
учительські курси різних типів: «вакаційні курси» (загальноосвітні, змішані та спеціальні (за фахом), «педагогічні кружки» та обміну досвідом у формі «студійних доріг». Під час проведення зазначених заходів науковометодичну роботу було скеровано на освоєння методики
викладання навчальних предметів, практичне застосування теоретичних положень. Серед колективних форм
популярними були проведення відкритих уроків, дебатів, виставок тощо.
Значну роботу із вдосконалення фахової майстерності вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду,
створення творчої атмосфери в освітянському середовищі краю у досліджуваний період проводили педагогічні товариства.
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Постановка питання. Освітня система будь-якої
країни напряму залежить від стану соціального середовища, економіки, політики, що проводиться, культурної
атмосфери. У свою чергу освіта впливає на суспільні
процеси і переходить в число пріоритетів соціального
розвитку, так як характер освіти в сьогоденні визначає
характер майбутнього. Удосконалення системи освіти –
значуща складова соціальної політики держави, яка сьогодні реалізується в напрямку створення професійних
кадрів, здатних відповідати вимогам розвитку ринкової
економіки. Однак, до стратегічних завданнь сучасної
держави входить створення умов для розвитку здібностей людини нової епохи – інформаційного суспільства і
інноваційних технологій. Це неминуче висуває вимоги і
до самої людини, її готовності до професійного росту,
саморозвитку в цілому, прагнення повноцінної реалізації. Відтак звідси випливає необхідність безперервної
освіти, перетворення її в систему, в мотивацію особистості.
Мета роботи: проаналізовати проблеми і завдання
безперервної освіти в глобалізованому світі загалом та
українському соціумі зокрема; розглянути питання створення сучасної системи безперервної освіти, що можливе за умови подолання бідності, реалізації принципу
соціальної справедливості, взаємодії суспільства, особистості і держави.
Виклад основного матеріалу. Умови, в яких створюється система безперервної освіти, не тільки не повинні знижувати її темпи, поступ та якість, вони мають
закласти основи для появи нових форм, напрямків, технологій, які б відповідали змінам в суспільстві, дозволяли б діяти з урахуванням майбутніх змін. У свою
чергу, соціальна політика в сфері освіти передбачає
створення можливостей для кожної людини, для всієї
маси населення, незалежно від доходів, статусу, національних, релігійних приналежностей.
Визначення сутності поняття безперервної освіти є
не легким завданням, оскільки різні дослідники вбачають в цьому феномені якісь певні пункти. Ми, об’єднав-

ши найважливіші з них, поняття безперервної освіти
розуміємо як:
- єдину систему, що включає всі можливі типи навчальних закладів, які забезпечують максимальний розвиток здібностей людини. Нерідко розуміється як «продовжене освіта», «освіта через все життя» [3];
- якісну характеристику системи освіти, яка виражається в такій побудові інфраструктури, при якому не
існує безвихідних форм і ступенів освіти і яке дозволяє
людині, згідно своїм освітнім потребам та можливостям,
у будь-який час його продовжити [4];
- освіту впродовж всього життя, що забезпечується
єдністю і цілісністю системи освіти, створенням умов
для самоосвіти і всебічного розвитку особистості, сукупністю спадкоємних, диференційованих освітніх програм різних ступенів і рівнів, що гарантують громадянам
реалізацію права на освіту та надають можливість отримувати загальноосвітню і професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації протягом усього
життя [6].
Таким чином, у системі освіти знаходить відображення принцип соціальної справедливості і принцип
загальності, який нині реалізується з істотними обмеженнями, як в Україні, так і в світовому масштабі. Падіння економіки в країнах, що визначали курс світового
розвитку, катастрофічне становище, що склалося на
маргінесах, зажадало мобілізації світових економік на
пошуки нових ресурсів розвитку. Передбачалося поіншому, більш ефективно і інтенсивно використовувати
людський ресурс, насамперед інтелектуальні можливості
людини для виробництва нових ідей, на їх базі – нових
технологій. До числа пріоритетів виходу з кризи, в якій
опинилася світова економіка, увійшли наука, освіта і
нові технології, разом із керуючими новими
інститутами.
Розвиток соціальних умов і розвиток освіти – взаємопов’язані процеси. У тій мірі, в якій соціальне середовище забезпечує розвиток системи освіти, в тій же мірі
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освіта забезпечує потім розвиток соціальної системи,
виконуючи в суспільстві такі функції, як: педагогічну
(формування знання, вміння, навичок, соціального захисту (для малозабезпеченого населення, літніх людей,
молоді з девіантною поведінкою), інформаційного захисту, морального забезпечення.
Безперервна освіта – це соціальне завдання становлення особистості в усіх проявах її моральних, пізнавальних, трудових та інших характеристик. Тому в систему безперервної освіти слід включати і такі напрямки,
важливі для розвитку сучасного соціуму, як формування
політичної і правової культури – поряд з придбанням
галузевих професійних знань сучасна людина потребує
знанні своїх прав і обов’язків, в здатності протистояти
тиску засобів масової інформації, впливу мас-медіа на
свідомість і поведінку людини.
Провідна роль в сучасних умовах у рішенні цих завдань належить державі, що визначає довгострокові цілі
розвитку суспільства. Держава забезпечує безперервну
освіту нормативно-правовою базою, фінансами, матеріальною базою, гарантує інформаційне забезпечення безперервної освіти, популяризацію і пропаганду цієї ідеї,
забезпечує її пріоритетну підтримку.
Держава виступає не тільки як апарат управління, а і
як владна структура, суб’єкти якої визначають механізм
реалізації безперервної освіти відповідно до рівня свого
розуміння реалізації безперервної освіти як державної
проблеми. Державна політика в системі безперервної
освіти передбачає створення умов для розвитку форм
безперервної освіти від дошкільної до вищої професійної, додаткової підготовки, державних і недержавних
загальноосвітніх організацій; забезпечення ресурсної
бази безперервної освіти; створення умов для розвитку
мережі освітніх установ на обласному та регіональному
рівнях. Однак створити систему освіти, яка вирішувала б
завдання, що виходять за межі тільки професійної підготовки, можливо при з’єднанні зусиль держави і громадянського суспільства, так як ідея повинна стати надбанням всієї маси населення, для якого потреба в освіті
стає способом самореалізації та соціального розвитку [3].
Соціальні перетворення в країні, розпочаті відповідно до основних принципів лібералізму, викликали неоднозначні наслідки. Україна від часів незалежності
переживає зміни, які докорінно перевернули суспільні
відносини, створили вкрай суперечливу систему, химерним чином поєднує традиціоналізм і консерватизм з
лібералізмом і неолібералізмом в ідеології, стійке збереження ряду ознак попередньої системи і появи властивостей, якими вона не володіла раніше.
Новація соціального розвитку не виключає збереження минулих форм, принципів та організації соціальних процесів. Протиріччя суспільного розвитку задають
нові параметри вирішення соціальних проблем, серед
яких освіта займає все більш значуще місце, визначаючи
найважливіший вектор розвитку в напрямку до людини,
з якою пов’язана інша проблема – перспектива існування людства. Освіта, як постійно присутній в житті
людини і суспільства феномен, стає об’єктивною потребою країни, визначаючи майбутнє, в якому людина або
стає метою всіх суспільних процесів, або залишається
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засобом (капіталом) для вирішення зовнішніх по відношенню до себе самої завдань [8].
Характерною особливістю формування соціальної
системи є не тільки зазначені суперечності, а й протиставлення ідеї – практиці, задуму – реалізації. Це є однією з причин того, що створювана система безперервної
освіти, незважаючи на надані можливості, не завжди
знаходить відгук у населення і молоді.
Перш за все, погіршення соціально-економічної
ситуації в країні відбилося на становищі населення і
можливості купувати нові форми і види освіти. Про це
свідчить статистика. Так, падіння реальних доходів
населення в період 2014–2018 рр. склав 26%; 23% населення оцінює матеріальне становище своїх сімей як
погане або дуже погане; 43% населення зіткнулися з
проблемами на ринку праці; в цілому зросла стурбованість населення своїм становищем, виріс індекс страху,
так як в 2017 році тривали скорочення на робочих місцях, зниження і затримка заробітної плати. 28% респондентів не можуть оплатити послуги ЖКГ, 21% – купити
ліки, найменш забезпечені верстви населення не можуть
оплатити освітні послуги. Ризики бідності мають респонденти, що проживають в сільській місцевості, пенсіонери та особи, які не мають вищої освіти, в той час, як
рівень бідності серед фахівців з вищою освітою знизився
до мінімуму [9]. Ситуація, в якій світ опинився у
2020 році взагалі унікальна й масштаби її наслідків лише
будуть вивчатись.
В Україні в силу багатьох зовнішньо та внутрішньо
економічний процесів впродовж останніх років відбувається різке загострення соціально-економічної ситуації,
що призвело до поширення проявів бідності та зростання масштабів нерівності доходів населення. Частка
населення із доходами, нижчими від законодавчо затвердженого прожиткового мінімуму, у січні-вересні
2016 року склала 5% ( приблизно 1,9 млн. осіб) [5]. Проведення економічних реформ, які повинні були наблизити українське суспільство до європейських стандартів,
обернулося різким падінням рівня забезпеченості громадян та зменшенням соціальних гарантій. Окрім цього,
виникла бідність серед працюючих, зокрема – працівників освітніх і медичних закладів, державних структур, а
також висококваліфікованих спеціалістів, оскільки дана
категорія населення не може за допомогою доходів від
офіційного місця роботи забезпечити свої первинні потреби [1].
Сумні статистика та фактографія говорять самі за
себе, так, офіційні джерела подають інформацію про те,
що, наприклад, «у 2016 році згідно із Законом України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» проведений міжнародний аудит національної системи досліджень та інновацій. Представники Європейської комісії
констатували високий рівень наукових досліджень та
досягнень в Україні, особливо академічної науки. Головним недоліком державної політики у науковій та науково-технічній діяльності визнано низький рівень її
фінансового забезпечення. Міжнародні експерти наголошують на необхідності своєчасної імплементації
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та виходу на обсяги фінансування науки, які визначені Законом» [2]. Відтак, до прикладу, наступного,
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2017 року, на сферу науки з Державного бюджету
України спрямовувалось 6 337 185,5 тис. гривень або
0,24% ВВП, з яких за загальним фондом – 4 760 105,8 тис.
гривень, або 0,18% ВВП. В абсолютних цифрах кошти
державного бюджету, що спрямовуються на науку у
2017 році, становлять біля 250 млн. євро., тобто менше
ніж отримує провідний європейський університет [2].
Ушинський К.Д. писав про необхідність звільнити
час вчителя, якщо ми хочемо виховати гідного учня [7].
Середньостатистичний викладач працює на 1,5 ставки
через те, що оплата його праці далека від тієї витрати
психічних і фізичних сил, яка від нього вимагається.
Якщо педагог у вищому навчальному закладі практично
нічим не захищений від нескінченних експериментів з
вищою школою у вигляді переписування програм, погроз звільнення, необґрунтованого скорочення ставок і
непомірного збільшення навантаження під приводом
оптимізації, важко очікувати, що реалізація такого складного завдання як поширення якісної освіти, може стати
реальністю.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Безперервна освіта є умовою забезпечення права людини на гідне життя – для малозабезпечених верств
населення – шляхом надання можливості отримати гідну
роботу, зробити кар’єру, отримати гідний заробіток. Для
матеріально забезпеченої частини населення – для збереження і примноження духовних цінностей, моральних
принципів. Оптимізм в оцінці ролі соціальної політики
по відношенню до утворення в країні можливий, проте з
великим застереженням: очевидно, рішення проблеми
розвитку освіти, його соціально-економічної віддачі,
роботи всієї освітньої системи для розвитку особистості –
це справа всього суспільства, усвідомлення ним вирішального значення повсюдного, постійного, неминущого
освіти і самоосвіти для сьогодення і майбутнього.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАПРЯМ НАУКОВОГО
ДОРОБКУ М.М. ГРИЩЕНКА
У статті на основі комплексного аналізу архівних документів, наукових досліджень та матеріалів
періодичної преси розкрито історико-педагогічний напрям наукового доробку одного з видатних українських
педагогів, ученого-дослідника історії становлення й розвитку школи та педагогічної науки в Україні,
професора Микити Миновича Грищенка.
Ключові слова: наукова творчість, історико-педагогічна спадщина, народна освіта, підготовка
учительських кадрів.
Постановка проблеми. Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності видатного українського
вченого, педагога, громадського діяча Микити Миновича Грищенка пов’язаний з такими вищими закладами
освіти: Київським інститутом соціального виховання
(1930–1932 рр.), Українським науково-дослідним інститутом педагогіки (1932–1955 рр.), Науково-дослідним
інститутом дефектології (1948–1955 рр.), понад 30 років
завідувач кафедри педагогіки Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка [1, С.465-473]. Упродовж більше ніж п’ятдесяти років викладацької діяльності вчений прочитав велику кількість курсів із педагогіки, педагогіки вищої школи, методики викладання
історії.
Мета роботи – розкрити історико-педагогічний
напрям наукового доробку одного з видатних українських педагогів, ученого-дослідника історії становлення й
розвитку школи та педагогічної науки в Україні, професора Микити Миновича Грищенка.
Виклад основного матеріалу. Дослідження історикопедагогічного напряму наукового доробку М.М. Грищенка
значною мірою пов’язано з аналізом його наукової творчості, адже саме теоретичні відкриття вченого у галузі
історії педагогіки були підґрунтям прогресивних змін,
запроваджених ним у змісті навчальних дисциплін вищої школи. На усіх наукових роботах М.М. Грищенка
лежить відбиток його епохи. Характеризуючи їх значення для розвитку науки, доцільно згадати слова
Н.Б. Копиленко «І хоча в них суттєво змінилися наведені
в цих творах загальні оцінки деяких подій в історії нашого народу, конкретні педагогічні факти мають
об’єктивний характер, а тому несуть постійну, незалежну від політичних орієнтацій інформацію» [8, с.26-27].
У дослідженні ми дотримувалися такої позиції, тому,
аналізуючи історико-педагогічну спадщину М.М. Грищенка, враховували два фактори: вибір ученим завдань
наукових пошуків і новизну його ідей та методів
дослідження.
Аналіз окремих аспектів історико-педагогічної спадщини вченого міститься в працях Г.І. Аракеляна,
Ю.С. Войцеховського, В.І. Гайдукевич, Н.М. Гупан,
Н.П. Калениченко, О.П. Кондратюка, Н.Б. Копиленко,
Т.І. Левченко, Б.Н. Мітюрова, В.Л. Омеляненка, та ін.
Наукові здобутки М.М. Грищенка в галузі проблем педагогіки вищої школи висвітлені в працях Т.Ф. Алексєєнко, А.Д. Бондаря, Н.М. Дем’яненко, А.Д. Касьяненка,

Г.Л. Лагути, С.В. Майбороди, О.Г. Мороза, Д.М. Скільського та ін. Проте перелічені матеріали мають фрагментарний, несистемний характер [9, с.3].
У дисертаційному дослідженні «Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні» (2000 р.)
Н.М. Гупан підкреслив важливу роль історико-педагогічної спадщини М.М. Грищенка, та зазначив, що діяльність ученого в цьому напрямі припадає на період 30-ті –
перша половина 80-х років XX століття, і характеризується формуванням та розвитком історико-педагогічної
науки на основах марксистської ідеології. Численні документи, постанови й виступи вчених того часу на сторінках преси, підтверджують, що розвиток історичної та
історико-педагогічної науки перебував під пильним контролем держави і комуністичної партії. Ідеологічні акценти не дозволяли вченим давати об’єктивну картину
освітніх процесів в Україні [2, с.8, 49, 127, 129].
Досліджуючи наукові праці вченого, Н.П. Дічек зазначала: «Тому наведені у працях ученого «Народна
допомога школі», «Розвиток народної освіти на Україні
за роки Радянської влади», «Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР» політичні документи й педагогічні факти мають велике значення для
усвідомлення особливостей тієї історичної епохи, є
своєрідним її літописом» [7, с.465-473].
Як показує аналіз творчості М.М. Грищенка, історико-педагогічним проблемам учений присвятив багато
праць. Показово, що науковий аспект його досліджень із
даної проблеми, побудований на принципах історизму і
розкривається завжди у соціокультурному контексті
епохи. У 1946 році вчений успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Школа та педагогічна наука
УРСР у роки Великої Вітчизняної війни», на що канд.
філ. наук М.Д. Хмелюк зауважив «… цю роботу треба
розглядати не тільки як матеріал, який має відношення
до педагогічної науки, але і як частину історії Великої
Вітчизняної війни на Україні…» [3, ар. 95-96].
Аналіз архівних джерел дає підстави стверджувати,
що 28 березня 1955 року у Раді Московського державного педагогічного інституту М.М. Грищенко захистив
докторську дисертацію на тему: «Школа Української
РСР в період між XVIII і XIX з’їздами КП Радянського
Союзу (1939–1952 рр.)», яка є фундаментальним дослідженням у 4-х томах. З цієї нагоди колега і товариш
вченого С.Х. Чавдаров написав схвальний відгук: «Робота М.М. Грищенка написана на дуже актуальну тему.
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До цих пір у нас майже зовсім не було праць, присвячених питанням розвитку школи на Україні. Для вирішення поставленого завдання автор застосував великий
документальний матеріал, досить різноманітний за своїм
змістом (літературний, архівний, довідковий, мемуарний
та ін.)» [3, ар.1-3]. У 1956 році, 7 січня, засідання Вищої
атестаційної комісії ухвалило рішення про присвоєння
М.М. Грищенку наукового ступеня доктора педагогічних наук, а у 1957 році звання професора.
Варто підкреслити, що вчений концентрував свою
увагу на актуальних і складних педагогічних проблемах.
Характерними рисами його досліджень є їх наукова
принциповість, глибока аргументація, сумлінний аналіз
зібраного матеріалу, актуальність порушених питань,
тісний зв’язок із життям школи. У другій половині 40-х
років з’явилися цікаві розвідки вченого про функціонування системи освіти в Україні в 1941–1945 роках та в
перші повоєнні роки. Його праця «Народна допомога
школі» (1948 р.), в основу якої покладено зміст кандидатської дисертації, висвітлювала надзвичайно важкий
період в історії школи України: стан шкільної справи в
республіці напередодні війни, її руйнацію окупантами та
відродження після Великої Вітчизняної війни, коли розгорнувся масовий рух за відновлення і розвиток шкільної освіти.
Вчений прагнув не тільки теоретично осмислити
освітньо-шкільні здобутки України в минулому, але й
популяризувати їх серед широкого кола читачів. Глибоко вивчивши історичні джерела, М.М. Грищенко подає порівняльний аналіз становлення і функціонування
освітньої системи в різних регіонах України протягом з
1914–1945 років. Підтверджуючи своє дослідження,
вчений подає наступні відомості про стан освіти на
Україні: «В 1914–1915 рр. на Україні було лише 18 563 початкових школи, здебільшого церковно-приходських,
в яких навчалось біля 1,5 млн. дітей. В середні школи
приймалися тільки діти багатих батьків. На Україні в ці
роки було лише три університети, сім інститутів і одна
консерваторія. Про викладання українською мовою й
говорити не доводилось. Українська мова, як мова навчання, була заборонена… До 1917 року у школах України
працювало 46280 учителів. В 1940–1941 навчальному
році – 243 626 учителів…» [1, с.5, 12]. Проведене дослідження надало можливість визначити головну мету, яку
прагнув досягти М.М. Грищенко – розкрити статистичні
матеріали про кількісні зміни у чисельності різних типів
шкіл та учнів у них в окремих містах і селах; тогочасну
специфіку видання навчальної літератури; тенденції у
змінах державних асигнувань на школу. З сумом відмічав
учений про шкоду, заподіяну фашистськими окупантами
народній освіті в роки Великої Вітчизняної війни, наводив вражаючі цифри зруйнованих шкіл, ВНЗ, дитячих
будинків, тощо. Крім того, М.М. Грищенко розкрив приклади масового героїзму вчителів і школярів у воєнний
час, назвав безліч фактів і документів, що свідчать про
самовідданість і патріотизм людей. Особливу увагу
педагог звернув на ентузіазм українців, які конкретними
ділами сприяли відновленню роботи дошкільних і
шкільних установ, брали участь у відбудові й ремонті
приміщень, матеріальному оснащенні.
Особливу цінність для педагогічної науки минулого і
сьогодення становлять історико-педагогічні аспекти

таких праць М.М. Грищенка: «Розвиток народної освіти
на Україні за роки радянської влади» (1957 р.), та її доповнений і розширений варіант «Сорок років розвитку
радянської школи в Українській РСР» (1957 р.).
Аналіз історико-педагогічної спадщини М.М. Грищенка дає підстави стверджувати, що за змістом його
праці значною мірою були ідеологізовані, й не дозволяли автору дати об’єктивну картину освітніх процесів у
радянській Україні, вели до спрощеного підходу характеристики педагогічних явищ і їх висвітлення.
Висвітлення історії розвитку освіти та шкільництва
Закарпаття в контексті історії української педагогіки
знаходимо у праці вченого «Народна освіта у західних
областях Української РСР» (1960 р.), в якій подаються
загальні відомості про особливості розвитку освіти та
шкільництва Закарпаття в складі різних держав крізь
призму їх мовної політики, є окремі відомості про педагогічну діяльність О. Духновича. У роботі, крім стислого
нарису про стан освіти на Буковині та в Закарпатті до
1939 року, докладно висвітлено питання розвитку школи
за 1939–1953 роки. Вчений документально підтверджує
тяжке становище національної школи і спроби українських діячів-просвітителів його покращити. Підкреслюючи позитивні зміни в системі народної освіти на Західній Україні М.М. Грищенко наводить велику кількість
маловідомих фактів, ілюстрацій, прикладів, що розкривають ліквідацію неписьменності й малописьменності
серед дорослого населення, створення дитячих ясел і
садків, зростання мережі початкових, семирічних і особливо середніх шкіл та позашкільних закладів. Учений
був переконаний, що завдяки бурхливому розквіту
школи і освіти на території Західної України, відбулися
позитивні зміни у плані соціального складу учнів – діти
селян і робітників стали основним контингентом школи,
запроваджено навчання рідною мовою, зросла кількість
спеціальних шкіл для дітей з фізичними вадами [2; 7; 8; 9].
Аналіз наукового доробку М.М. Грищенка виявив,
що велику увагу вчений приділяв дослідженню педагогічної спадщини К.Д. Ушинського, Т.Г. Шевченка,
І.Я. Франка, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського. У
1961 році М.М. Грищенко написав брошуру разом з
С.Х. Чавдаровим «Т.Г. Шевченко і народна освіта», в
якій висвітлювалися революційно-демократичні погляди
Т.Г. Шевченка, його просвітницька діяльність та її вплив
на розвиток вітчизняної педагогіки. Автори стисло охарактеризували стан освіти в Росії і на Україні в 30–60-х
роках XIX століття, показали боротьбу передової громадської думки за народну освіту.
У 1974 році на сторінках періодичної педагогічної
преси з’явилися статті, присвячені 150-річчю з дня
народження видатного російського педагога К.Д. Ушинського. У зв’язку з цією знаменною датою М.М. Грищенко видає брошуру «К.Д. Ушинський» (1974 р.),
у якій висвітлює життя і діяльність педагога, його
боротьбу за народну школу, розкриває дидактичні поради і рекомендації, погляди на моральне виховання.
Висвітлюючи складне економічне становище кріпосницької Росії, вчений переконливо і дохідливо змалював
картину народної освіти першої половини XIX століття,
і на цьому фоні показав процес формування К.Д. Ушинського як педагога. Центральне місце у дослідженні відведено дидактичним поглядам педагога, зокрема прин-
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ципам народності й розвиваючого навчання, умовам
забезпечення міцності засвоєння знань, розвитку вмінь
самостійно здобувати знання. Ґрунтовно проаналізовано
всесвітньо відомі підручники К.Д. Ушинського «Родное
слово» та «Детский мир», окремий розділ присвячено
послідовникам видатного педагога, їх внеску у розвиток
вітчизняної педагогіки.
Аналіз архівних матеріалів свідчить про те, що робота отримала схвальні відгуки. Зокрема, у своїй рецензії
«Поборник освіти для трудящих» В.З. Смаль, С.М. Соколовський та О.Г. Мороз зазначали: «З величезної
скарбниці – дидактичної спадщини великого педагога,
М.М. Грищенко вдало вибрав найголовніше: про розвиваюче навчання, принципи і методи навчання, місце чуттєвого сприймання в пізнавальному процесу, зв’язок
навчання з життям. Слід ще раз підкреслити, що автор
рецензованої праці весь час спрямовує увагу сьогоднішнього вчителя на потребу виховувати в учнів самостійність, уміння здобувати знання і з живого слова вчителя,
і з книги, і із самостійного життя. Брошура М.М. Грищенка «К.Д. Ушинський написана глибоко науково,
ідейно, лаконічно, емоційно, з позицій сьогоднішнього
дня. Матеріал підібрано з великим знанням і палкою
любов’ю до К.Д. Ушинського» [4, ар.10,12].
Заглибившись у вивчення педагогічних ідей К.Д. Ушинського, М.М. Грищенко створює методичну розробку
«Спадщина К.Д. Ушинського і питання педагогіки вищої
школи» (1975 р.), яка була призначена для молодих викладачів ВНЗ. Дослідження архівних матеріалів показує,
що з цього приводу доцент Дрогобицького педінституту
В.В. Літянський у своїй рецензії «Потрібна книга» зазначав: «Насправді ж цю книгу, що відзначається актуальністю і глибиною змісту, переконливістю і емоційністю його викладу, цілком можна вважати цінним і
потрібним посібником без винятку для всіх, хто займається навчально-виховною діяльністю у вищій школі.
Книга, на наш погляд, являє собою вагомий вклад автора
в скарбницю педагогічної теорії вищої школи. В ній
вперше в історії розвитку радянської педагогічної науки
проф. М.М. Грищенко здійснив серйозну і вдалу спробу
дослідити, і, систематизувавши, донести до читача погляди К.Д. Ушинського з найбільш актуальних питань
вузівської педагогіки» [5, ар.7].
Аналіз змісту праці показав, що наукові інтереси
професора М.М. Грищенка пов’язані з розробкою найважливіших питань навчально-виховної роботи у вищій
школі, тому центральне місце у роботі відведено основним поглядам К.Д. Ушинського у цьому напрямку. Вчений був переконаний, що у спадщині К.Д. Ушинського,
як і інших відомих прогресивних педагогів, що тривалий
час були професорами вищої школи, є чимало цінних
думок, порад, рекомендацій, стосовно різних аспектів
навчально-виховного процесу у вищій школі. Ідеї
М.М. Грищенка щодо принципів і методів навчання у
вищій школі споріднені з поглядами К.Д. Ушинського.
Він переконував, що завдяки систематичності у навчальному процесі знання учнів і студентів повинні мати
стрункий і послідовний характер, а не представляти собою суміш незв’язаних між собою різних відомостей і
фактів.
Аналіз архівних матеріалів свідчить про те, що у
1959 році Академія педагогічних наук (м. Москва) наді-
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слала М.М. Грищенку лист. У ньому зазначалося, що
сектор історії педагогіки Науково-дослідного інституту
теорії та історії педагогіки АПН запланував протягом 5–
7 років підготувати багатотомну працю «Історія педагогічної думки і школи народів СРСР (з найдавніших часів
до наших днів)». До підготовки такої праці передбачалося залучити усі кваліфіковані сили істориків педагогіки педагогічних інститутів та науково-дослідних закладів країни. У вказаному листі сектор історії педагогіки
запрошував М.М. Грищенка до співпраці і пропонував
підготувати рукопис наступних глав: «Загальноосвітня
школа на Україні (1941–1958)» – 2,0–2,5 друкованих
аркуша, або «Народна освіта Української РСР» (у той
самий період). Слід зазначити, що з метою розробки
проекту і плану роботи над «Історією…» завідуючий
сектором історії педагогіки В. Смирнов цікавився думкою вченого якою повинна бути структура даної роботи,
і кого, крім добре відомих педагогів, мислителів і діячів
народної освіти потрібно включити у проспект названої
праці.
Дані дослідження показують, що М.М. Грищенко
передбачав здійснити це видання і підготував матеріали.
Свідченням даного факту є лист, який вчений одержав у
листопаді 1962 року від старшого наукового співробітника П. Підкасистого, у якому зазначалось: «Шановний
Микито Миновичу! Ваш рукопис для багатотомника –
«Освіта і педагогічна думка українського народу (кінец
XIX – початок XX століття)» Федір Пилипович Корольов і я прочитали із захопленям. Публикація її окремим
виданням, звісно можлива у такому вигляді, яка вона є.
Робота містить багато цікавого фактичного матеріалу,
який прикрашає роботу. Але для багатотомника, який
вимагає дотримуватись структури академічного видання, роботу доцільно було б змінити структурно…» [6,
ар.6]. Отже, як свідчать архівні матеріали, рецензенти
пропонували змінити структуру рукопису, висловили
ряд побажань і роботу відправили М.М. Грищенку на
доопрацювання.
Проведене дослідження показало, що при остаточному редагуванні (листопад, 1965 р.) написаного
М.М. Грищенком розділу «Народна освіта і педагогічна
думка на Україні з кінця XIX ст. до початку Великої
Жовтневої соціалістичної революції», сектор історії педагогіки Науково-дослідного інституту теорії та історії
педагогіки АПН стверджував, що не зміг перевірити
деякі цитати і джерела, а тому висловив побажання підтвердити деякі факти. Важливо зазначити, що вчений
намагався з’ясувати причину відхилення його рукопису,
на що у лютому 1966 року отримав лист від директора
Науково-дослідного інституту теорії та історії педагогіки М. Кондакова. У ньому повідомлялось: «Робота не
була представлена у зазначені терміни. Для 7-го тому
про розвиток школи і педагогічної думки УРСР (1941–
1965 рр.) нам представив т. Гриценко М.С.» [6, ар.15].
Таким чином, поведений аналіз цієї сторінки у науковопедагогічній творчості М.М. Грищенка дає підстави
стверджувати, що він провів ґрунтовне дослідження, яке
було готове до видання, але з невідомих причин так і не
ввійшло до багатотомника.
Узагальнюючи висловлене, ми можемо зробити такі
висновки:
1. Порівняльний аналіз історико-педагогічних праць
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ученого дає підстави зробити висновок, що усі вони насичені статистичними і фактичними даними про стан
різних типів шкіл і шкільних установ, про підготовку
учительських кадрів на Україні. Звертаючи увагу на вибір завдань, варто підкреслити, що М.М. Грищенко концентрував свої зусилля на питаннях, які дійсно на той
час були новими та важливими. Характерна риса його
наукових пошуків, зумовлена характером обдарування
вченого і частково запозичена ним від своїх педагогівнаставників, полягала у тому, що М.М. Грищенко завжди брався за корінні питання, не звертаючи увагу на
їхню складність.
2. Таким чином, проведений аналіз дає підстави
стверджувати, що М.М. Грищенко залишив фундаментальні праці присвячені історико-педагогічним проблемам. Їх зміст покладено у всі наукові дисципліни, що
були предметом його викладацької діяльності. Маючи
ґрунтовні знання з історії України, М.М. Грищенко дослідив і детально проаналізував стан народної освіти до
1917 року, у період громадянської війни та інтервенції,
стан народної освіти у роки Великої Вітчизняної війни і
її відновлення у повоєнний період. Для всебічного висвітлення матеріалу вчений використав різноманітні дореволюційні першоджерела: фахові газети і журнали, звіти
земських управ, статистичні дані і критичний огляд
стану освіти в окремих регіонах, довідкові та архівні
матеріали, літературні свідчення українських письменників.
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL DIRECTION
OF M.M. GRISHCHENKO’S SCIENTIFIC PROPERTY
The article, based on a comprehensive analysis of archival documents, research and periodicals, reveals the historical and
pedagogical direction of the scientific work of one of the prominent Ukrainian teachers, researcher of the history of formation
and development of school and pedagogical science in Ukraine, Professor M.M. Gryshchenko.
A comparative analysis of the historical and pedagogical works of the scientist gives grounds to conclude that they are all
saturated with statistical and factual data on the state of different types of schools and school institutions, on the training of
teachers in Ukraine. Paying attention to the choice of tasks, it should be emphasized that M.M. Gryshchenko focused his
efforts on issues that were really new and important at that time. A characteristic feature of his scientific research, due to the
nature of the scientist‟s talent and partly borrowed from his teachers-mentors, was that M.M. Gryshchenko always took on
fundamental issues, not paying attention to their complexity.
Key words: scientific creativity, historical and pedagogical heritage, public education, teacher training.
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ФОРМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У статті розкрито проблему підготовки здобувачів вищої освіти в педагогічному університеті
формами інтерактивного навчання. Обґрунтовано необхідність використання інтерактивного навчання
в системі вищої освіти. Описано особливості використання інтерактивних форм і методів навчання в
освітньому процесі закладів вищої освіти. Проаналізовано зміст поняття «Інтерактивні форми і методи
навчання». Розглянуто загальні результати і ефекти інтерактивного навчання.
Подано систематизацію інтерактивного навчання відповідно до форм організації навчальної
діяльності. Зазначено, використання інтерактивних технологій, форм і методів навчання в освітньому
процесі закладу вищої освіти педагогічного спрямування є одним з найважливіших напрямків
вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в сучасному вищі.
Ключові слова: форми навчання, інтерактивні технології, інтерактивні форми і методи навчання,
здобувач вищої освіти.
Постановка проблеми. Перетворення, що відбуваються в системі вищої освіти обумовлені рухом в сторону інноваційної особистісно-розвиваючої парадигми
освіти, необхідністю використання інтелектуально-творчого потенціалу людини для творчої діяльності в усіх
сферах життя. Одним з таких змін можна вважати вимога до використання в процесі навчання студентів інтерактивних методів навчання.
Аналіз державних освітніх стандартів, нормативноправових документів показав, що такий перехід системи
освіти тягне за собою зміни у вимогах до освітнього
процесу. Так, у Національній доктрині розвитку освіти
[5], Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року [6], в Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти [2] зазначено, що необхідно
проводити підготовку та виховання педагогічних кадрів,
які в майбутньому будуть працювати на засадах інноваційного підходу до організації навчально-виховного
процесу, дитиноцентризму, власного творчого безперервного професійного зростання тощо.
Проблема впровадження інтерактивного навчання в
систему освіти є предметом дослідження значної кількості науковців з педагогіки та психології (особливо
з початку ХХІ століття): С. Гончаров, О. Пометун,
Г. П’ятакова, В. Терещенко – загальні положення інтерактивного навчання; Г. Крівчикова, І. Луцик, Ю. Семенчук,
Т. Сердюк, О. Січкарук, Е. Батальщикова, Л. Мельник –
інтерактивне
навчання
гуманітарних
дисциплін;
О. Пометун, С. Яців, О. Комар, Л. Бєкірова, Н. Павленко –
інтерактивне навчання майбутніх учителів початкового
навчання.
Мета статті – є розгляд форм інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців в педагогічному університеті.
Виклад основного матеріалу. Інтерактивні методи
навчання є одним з найважливіших засобів вдосконалення професійної підготовки студентів у закладі вищої

освіти. Викладачу тепер недостатньо бути просто компетентним в сфері лише своєї дисципліни, даючи теоретичні знання в аудиторії, необхідно трохи інакше підходити до сучасного навчального процесу [1]. Впровадження інтерактивних методів навчання – одне з найважливіших напрямків вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в педагогічному університеті.
Орієнтація на активне навчання стала одним із значущих компонентів стратегії перебудови професійної
освіти у закладах вищої освіти. Активне навчання – це,
насамперед, нові форми, методи та засоби навчання, які
отримали назву активних. Велике значення в активізації
процесів навчання має комплексне і цілеспрямоване
використання технічних засобів, проте, головне в навчальному процесі – активність студента. Активні методи
охоплюють всі види аудиторних занять зі студентами.
Для вдосконалення та активізації навчального процесу у
вищій школі велике значення має врахування особливостей вузівського навчання, яке вимагає перебудови у
студентів стереотипів навчальної роботи сформованою в
школі і озброєння новими вміннями та навичками навчально-пізнавальної діяльності [4].
Активність викладача поступається місцем активності студентів, а завданням викладача стає створення
умов для їх ініціативи. Він регулює навчально-виховний
процес і займається його загальної організацією, визначаючи загальний напрям (готує заздалегідь необхідні
завдання і формулює питання або теми для обговорення
в групах), контролюючи час і порядок виконання наміченого плану роботи, даючи консультації, роз’яснюючи
складні терміни, допомагаючи в разі виникнення
труднощів.
Продуктивне заняття повинно формувати не тільки
глибокі і міцні знання, а й уміння використовувати їх в
різних ситуаціях, самостійно здобувати знання, формувати досвід вирішення проблем. Навчальний процес, що
спирається на використання інтерактивних методів нав-
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чання, організовується з урахуванням залучення в процес пізнання всіх студентів групи.
Від якості навчання як діяльності залежить результат
навчання, розвитку та виховання студентів, як майбутніх
фахівців педагогічного спрямування. Активні форми
навчання реалізуються через методи, які спонукають
студентів до активної розумової і практичної діяльності
в процесі оволодіння навчальним матеріалом.
Т. Паніна та Л. Вавілова виділяють наступні загальні
результати і ефекти інтерактивного навчання:
1. Інтерактивні методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних завдань.
Ефективність забезпечується за рахунок більш активного включення учнів в процес не тільки отримання, але
і безпосереднього («тут і тепер») використання знань.
Якщо форми і методи інтерактивного навчання застосовуються регулярно, то у студентів формуються продуктивні підходи до оволодіння інформацією, зникає страх
висловити неправильне припущення (оскільки помилка
не тягне за собою негативної оцінки) і встановлюються
довірчі відносини з викладачем.
2. Інтерактивне навчання підвищує мотивацію і залучає учасників до розв’язання обговорюваних проблем,
що дає емоційний поштовх до подальшої пошукової
активності учасників, спонукає їх до конкретних дій,
процес навчання стає більш осмисленим.
3. Інтерактивне навчання формує здатність мислити
неординарно, по-своєму бачити проблемну ситуацію,
виходи з неї; обґрунтовувати свої позиції, свої життєві
цінності; розвиває такі риси, як уміння вислухати іншу
точку зору, вміння співробітничати, вступати в партнерське спілкування, виявляючи при цьому толерантність і
доброзичливість по відношенню до своїх опонентів.
4. Використання інтерактивних технологій навчання
дозволяє зробити контроль за засвоєнням знань та вмінням застосовувати одержані знання, уміння та навички в
різних ситуаціях більш гнучким і гуманним [4].
Використання інтерактивних форм навчання сприяє
ефективному засвоєнню навчального матеріалу, формуванню і розвитку у студентів інформаційно-комунікативної компетенції, а також формуванню фахових вмінь.
Випускник закладу вищої освіти повинен вміти знаходити і аналізувати, узагальнювати інформацію, аргумен-

тувати свою точку зору, приймати обґрунтовані рішення
тощо.
Під формою інтерактивного навчання у закладі вищої
освіти ми розуміємо зовнішнє вираження цілеспрямованої, чітко організованої, змістовно насиченої і методично оснащеної діяльності викладача та студентів, що
здійснюється в режимі діалогу на основі активного спілкування та взаємодії суб’єктів процесу навчання.
В. Ортинський [3], наступні чотири групи організаційних форм навчання:
1) навчальні заняття (лекція, семінар, практичне заняття, лабораторне заняття, індивідуальне заняття, консультація та інші);
2) практична підготовка (навчальна та виробнича
практики);
3) самостійна робота (самостійне вивчення певного
навчального матеріалу, участь у наукових гуртках та
проблемних групах, науково-дослідна робота тощо);
4) контрольні заходи (екзамени, заліки, модульні контрольні роботи, розв’язування кваліфікаційних завдань).
С. Сисоєва до форм інтерактивного навчання відносить [7, с.39-40]: евристичну бесіду, презентації, дискусії, «мозкову атаку», «круглий стіл», «ділові ігри», конкурси практичних робіт з їхнім обговоренням, рольові
ігри, навчальні тренінги, колективні вирішення творчих
завдань, кейс-метод, практичні групові й індивідуальні
вправи, моделювання певного виду діяльності або ситуацій, проектування й написання бізнес-планів, різних
програм, обговорення відеозаписів, включаючи запис
власних дій тощо.
В процесі навчальної діяльності кожен викладач має
обирати найбільш ефективні форми інтерактивного навчання враховуючи мету навчального заняття, власні
бажання і можливості. А також важливо, щоб запропоновані форми інтерактивного навчання зацікавили
студентів і сприяли активізації їх навчально-пізнавальної діяльності.
Аналіз досліджуваної проблеми, результати спостереження та власний досвід роботи, дали нам змогу систематизувати форми інтерактивного навчання відповідно до форм організації навчальної діяльності у закладі
вищої освіти педагогічного спрямування, зазначаючи
лише ті форми, які можна використовувати у навчанні
майбутніх учителів, зокрема початкової освіти (Табл. 1).
Таблиця 1
Систематизація інтерактивного навчання відповідно
до форм організації навчальної діяльності

Аудиторна робота

Форми організації
навчальнопізнавальної
діяльності
Лекція

Практична

Види інтерактивного навчання
Кооперативне навчання
(малі групи)

Колективногрупове навчання

«Пошук відомостей»,
«Розробка проектів»

«Мікрофон»,
«Закінчи речення»,
«Навчаючи – учусь»

«Робота в парах», «Ротаційні
змінні трійки», «Два – чотири
– всі разом», «Карусель»,
«Діалог», «Акваріум»,
«Спільний проект»

«Мікрофон», «Закінчи
речення», «Навчаючи –
учусь», «Кластер», «Ажурна
пилка», «Ланцюжок»

Ситуативне
навчання
«Прес», «Займи позицію»,
«Дискусія», «Неперервна
шкала думок»
«Громадське слухання»,
«Кейс-метод», «Дискусія»,
«Дебати», «Неперервна
шкала думок», «Обери
позицію»
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Позааудиторна робота

Практика
ІНДЗ
СРС
Гуртки

_
«Розробка проектів»,
«Робота в парах», «Пошук
відомостей»,
«Розробка проектів»,
«Робота в парах», «Пошук
відомостей»
«Пошук відомостей»

Консультації

«Коло ідей»

Конференції

«Пошук відомостей»,
«Спільний проект»

127

«Навчаючи – учусь»,
«Обговорення проблеми в
загальному колі»

«Дискусія», «Займи позицію»

_

_

_

_

«Навчаючи – учусь»,
«Обговорення проблеми в
загальному колі»
«Ланцюжок», «Обговорення
проблеми в загальному колі»,
«Навчаючи – учусь»

«Кейс-метод», «Дебати»,
«Неперервна шкала думок»,
«Обери позицію»

Наприклад, лекції в інтерактивній формі можна
охарактеризувати наступним чином: проблемна лекція –
створення проблемних ситуацій по ходу викладу навчального матеріалу з залученням студентів в подальший
аналіз, розв’язання суперечностей і висновки в якості
нових знань (кооперативне навчання – «Пошук відомостей», колективно-групове навчання – «Навчаючись –
учусь», ситуативне навчання – «Неперервна шкала думок» тощо; лекція з запланованими помилками (лекціяпровокація) – викладач попереджає про допущення навмисних змістовних, методичних і поведінкових помилок
в ході лекції, необхідно їх визначити і виправити (ситуативне навчання – «Дискусія», «Займи позицію»); лекціядіалог – спільний пошук відповідей на питання, що
виникають по ходу лекції (кооперативне навчання –
«Пошук відомостей», колективно-групове навчання –
«Мікрофон», «Закінч речення», ситуативне навчання –
«Дискусія», «Неперервна шкала думок»); лекція-візуалізація – супровід навчального матеріалу візуальним
рядом (слайди, відеозапис, інтерактивна дошка і т. д.)
(кооперативне навчання – «Розробка проектів», колективно-групове навчання – «Мікрофон», ситуативне навчання – «Прес»), лекція вдвох – робота двох викладачів
по одній темі, лекція підноситься в формі дискусії, взаємодоповнююче діалогу викладачів і студентів (кооперативне навчання – «Пошук відомостей», колективногрупове навчання – ««Мікрофон», «Закінчи речення»,
«Навчаючи – учусь», ситуативне навчання – «Прес»,
«Займи позицію», «Дискусія», «Неперервна шкала
думок»).
Заняття, проведене в інтерактивній формі, закінчується рефлексією. Студенти розповідають про почуття,
які зазнали в процесі заняття, актуальності проблем, що
вирішувалася в ході заняття. Цей важливий етап – прояв
емоцій і оцінки праці педагога і роботи академічної
групи. Усім суб’єктам освітнього процесу необхідно
знати і розуміти, що стало причиною невдач і чому. Рефлексивний етап вимагає трохи часу, але ці дві-три хвилини, як правило, запам’ятовуються студентам, так як в
ході заняття вони готуються до того, щоб висловити
власну думка про зміст, застосовуваних формах і методів, і намагаються запропонувати оригінальне рішення
проблемного завдання. Організація цього етапу може

_

«Неперервна шкала думок»,
«Обери позицію»
«Кейс-метод»

включати репліки з робочого місця, заповнення форми,
запропонованої викладачем, прояв емоційного ставлення
з допомогою «смайлика» тощо.
Висновки. Використання інтерактивних технологій,
форм і методів навчання в освітньому процесі закладу
вищої освіти педагогічного спрямування є одним з найважливіших напрямків вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в сучасному вищі. Отже, інтерактивне
навчання сприяє розвитку уваги, спостережливості, можливості аналізувати, узагальнювати; студенти вчаться
працювати в команді, приймати участь в дискусіях і з
повагою ставитися до різних точок зору і способам пошуку відповідей на проблемні питання в рамках навчальних завдань; використання інтерактивних технологій,
форм і методів організації процесу навчання сприяє досягненню міждисциплінарних результатів, особистісних
і професійних успіхів в майбутньому.
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FORMS OF INTERACTIVE LEARNING IN THE PROCESS
OF TRAINING HIGHER EDUCATION IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article reveals the problems of preparation of applicants for higher education at the pedagogical University forms of
interactive learning. The necessity of using interactive learning in the higher education system. Describes the features of the
use of interactive forms and methods of training in educational process of higher education institutions. Analyzed the concept
of «Interactive forms and training methods». The General results and effects of interactive learning.
Filed systematization of interactive learning according to the forms of organization of educational activities. Noted, the use
of interactive technologies, forms and methods of training in educational process of higher education teaching areas is one of
the most important directions of improving the training of applicants of higher education in the modern University.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS
ON YOUTH SOCIALIZATION
The article is devoted to consideration of benefits and possible negative impact of the Internet and virtual
social networks on socialization of young people. It is mentioned that the problem of socialization of personality
in the information society is characterized by a certain contradiction, which is explained by the presence of
positive and negative consequences of staying in cyberspace. It is found that the Internet allows us to get many
benefits, such as communication over distances, e-commerce, expanding the range of digital services, more active
socialization of young people in the digital space, etc. At the same time, possible negative consequences of virtual
social networks and the Internet surfing include obsession with anonymity, Internet fraud, lack of social
responsibility for antisocial behavior on the Internet, mental, psychological and physical impacts. It has become
clear that reduction of the negative impact of the Internet on personality can be implemented due to personal
responsibility in cyberspace, compliance with ethical standards and rules of behavior, limiting the time spent on
the Internet.
Key words: the Internet, virtual social networks, socialization, social competence, impact.
Problem statement. The development of modern
society is characterized by the use of information as one of
the main intangible resources, widespread introduction of the
Internet and virtual social networks to production, mode of
life, political, economic and other processes. Many professions
and technologies for data processing and transmitting have
emerged in the context of the information society. The
emergence of new ways and forms of online communication
has led to interaction diversity between natural and legal
persons on the Internet. The various benefits of the information
society have led to creation of a new type of personality that
feels free in cyberspace. At the same time, there are concerns
about the possible negative consequences of using the
Internet constantly, which need to be analyzed and systematized. This is particularly important during adolescence,
since in this period active process of personality
socialization occurs.
The purpose of the article is to consider the benefits
and possible negative impact of the Internet and virtual
social networks on socialization of younger generation in the
context of the information society.
Presentation of the main material. The information
society has currently entered a phase of widespread
introduction of the Internet, which opens wide opportunities
for business, communication, learning, etc.
Among the most active information consumers on the
Internet are teenagers and students in particular. Using cloud
computing, mass media, social networking, they learn about
the world, exchange information and social experience [3,
p.313], work and study [10, p.50], spend much of their
leisure time on virtual entertainment [1, p.141].
Among the most common media on the Internet are
virtual social networks (VSN). They can be presented in the
form of a set of technological tools: personal and group web
pages, instant messaging services, forums, cloud computing,
etc. For most young people communicating in cyberspace
using VSN and instant messaging has become a necessary
attribute of their lives. At the same time, a process of social,

psychological and cultural impact on personality in the use
of high-tech forms of communication on the Internet is
taking place [5, p.89]. According to T. Halich, virtual social
networks are the powerful means of secondary socialization
of personality in the digital space (cybersocialization) and
the real life. A significant part of forms of behavior and
terminology Internet users transfer to real life, and vice versa.
Depending on the information content and the purpose of
using virtual social networks, they can be educational,
training, positive socialization tools. On the other hand, they
can be used to manipulate people in information warfare [4,
p.252], etc. In the context of declining importance of family
in the process of young people socialization [9, p.117] and
increasing relevance of media during social experience
formation, the process of cybersocialization is becoming
global, and it requires a comprehensive analysis.
The advantages of virtual social networks and communication via the Internet include: absence of restrictions on the
distance between interlocutors, ability to see the culture of
other nations [6, p.183]; inclusion of young people in social
activities which includes their participation in political,
social, cultural and other activities [7, p.51]; emergence of
new ways of self-representation, reduction of social control,
restrictions of communication [2, p.171].
On the other hand, obsession with the Internet, digital
devices, online games can lead to the development of
computer addiction (Internet addiction). This term has
various forms of manifestation and negative impact on the
personality. R. Motsyk compares Internet addiction to
alcohol or drug addiction. The person feels euphoria and
joyful feelings, constantly increases the time spent in
cyberspace, gradually reducing the time for communication
and activity in real life. This user is sure that he / she can
leave an online game, a social network anytime, but it is not
always possible to do. In case of failure, the person feels
depressed, psychologically exhausted [8, p.295].
Among the negative effects that can occur due to the
passion for the Internet are:

130

Scientific Journal Virtus, September # 46, 2020

1. The possibility to express user’s opinion, even if it’s
antisocial, on any event without fear of condemnation and
punishment. They can express themselves in this way,
because in real life such words can’t be said even to close
acquaintances. Perhaps this is caused by lack of attention
and communication in real world [7, p.50].
2. Free access to information of illegal, aggressive or
destructive nature may lead to emergence of deviant user’s
behavior. Such behavior can lead to negative consequences
for the user and his immediate environment [1, p.142].
3. Gambling addiction is one of the most serious
problems that young people can face while using the Internet
and VSN. There are online games with the ability to buy
play money or to improve the game account, virtual casinos
[5, p.91], where you can spend a monthly salary for one
evening. In case of failure in computer games, users
experience various forms of anxiety, including irritability,
depression, etc. In addition, gambling addiction has physical
consequences for users, in particular neglecting of personal
hygiene, eating in front of a computer [7, p.49], impairment
of vision, etc.
Communication in cyberspace can lead to decline of live
communication and loss of contacts with family, friends,
society. Increasing of the time for virtual communication can
lead to a fear of communicating with real people [6, p.181],
non-compliance with the basic rules of etiquette, sinking in
the virtual world [8, p.294].
One of the Internet and virtual social networks
advantages is providing the anonymization / autonomization.
Anyone, indeed, can become a genius, superman, successful
businessman, etc. in cyberspace without fear of being
identified. On the other hand, many fraudsters use anonymity
for deceptions, financial fraud, social benefits and so on.
Since a user receives a large amount of information from
the Internet, scientists pay attention to relationship between
VSN and transformation of social value orientations [4,
p.251]. In this case, it is appropriate to take the following
measures: conducting activities in higher education
institutions aimed at prevention of computer and Internet
addiction, certain information resources management [6,
p.184] and the Internet usage monitoring by educational and
other relevant institutions, limitation of the Internet usage by
parents [8, p.296] and by users themselves.
Conclusions. So, with the development of the information
society, researches related to the analysis of the impact of
the Internet and virtual social networks on user’s personality
are becoming relevant. This problem is characterized by a
certain contradiction, which is explained by the presence of
positive and negative consequences of staying in cyberspace.
The Internet implements distance communication,
provides e-commerce, expands the range of digital services,
contributes more active socialization of young people in the
digital space, etc. Possible negative consequences include
obsession with anonymity, Internet fraud, lack of
responsibility for antisocial behavior on the Internet,
gambling, psychological and physical impacts. Each of the
negative aspects of cyberspace requires additional research
according to many criteria, such as age, gender, social status,
and so on.
Reducing the negative impacts of the Internet on a
personality depends on a range of individual actions and

social events, such as personal responsibility for actions in
cyberspace, compliance with the list of moral standards and
rules of behavior, managing the personal time spent online, etc.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ
Стаття присвячена висвітленню переваг та можливого негативного впливу Internet та віртуальних соціальних
мереж на соціалізацію молоді. Зазначається, що проблема соціалізації особистості в умовах інформаційного
суспільства характеризується певною суперечністю, яка пояснюється наявністю позитивних та негативних
наслідків перебування у віртуальному просторі. Виявлено, що Internet дозволяє отримати багато переваг, таких як
спілкування на відстані, електронна комерція, розширення діапазону цифрових послуг, більш активна соціалізація
молоді у цифровому просторі та ін. Водночас, до можливих негативних наслідків віртуальних соціальних мереж та
серфінгу в Internet можна віднести надмірну захопленість анонімністю, Internet-шахрайство, відсутність соціальної
відповідальності за антисоціальні вчинки в Internet, психічні, психологічні та фізичні наслідки. З‟ясовано, що
зменшити негативні впливи Internet на особистість можна за рахунок власної відповідальності у віртуальному
просторі, дотримання моральних норм та правил поведінки, обмеження часу перебування в Internet.
Ключові слова: Internet, віртуальні соціальні мережі, соціалізація, соціальна компетентність, вплив.
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ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
УКРАЇНИ В 80–90-Х РР. XX CТОЛІТТЯ:
ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ
У статті представлено тенденції розвитку іншомовної освіти у вітчизняних закладах освіти такі як
усталення національної парадигми навчання, оптимізація мережі навчальних закладів у яких вивчалась
іноземна мова, формування нормативно-правового поля іншомовної освіти тощо. Розкриті історикопедагогічні знання про розподіл студентів денної та заочної форм навчання, зміст навчання у навчальних
закладах України на факультетах іноземних мов в умовах творення національної системи освіти.
Узагальнено фактологічний матеріал щодо вивчення іноземних мов в різних навчальних закладах України.
До наукового обігу введено невідомі та маловідомі архівні документи щодо особливостей організації
навчально-виховного процесу у 80–90-ті рр. XX століття.
Ключові слова: тенденції, вивчення іноземних мов, іншомовна освіта України впродовж 80–90-х рр.
XX століття.
Постановка проблеми. Іншомовна освіта вимагає
активізації підготовки викладачів та вчителів іноземних
мов, які мають володіти різними компетенціями та компетентностями, які формуються у навчальних закладах
лінгвістичного спрямування. Отже, для сучасної педагогічної науки та практики важливим є вивчення умов,
форм, методів та засобів, реалізація яких забезпечує розвиток нової генерації освітян з високим рівнем методологічної та загальної культури. Велике значення в такому контексті набуває теоретичний аналіз та осмислення
з сучасних позицій досвіду розвитку іншомовної освіти
періоду 80–90-х рр. XX століття – періоду пошуку нових
форм, методів у змісті підготовки фахівців лінгвістичного напряму.

Мета статті – проаналізувати архівні документи,
навчальну та науково-методична література задля виділення тенденцій іншомовної освіти у 80–90-ті рр.
XX століття.
Виклад основного матеріалу. З середини 80-х рр.
XX століття з’являються спеціалізовані школи, що призвело, у свою чергу до підвищення уваги до вивчення
іноземних мов у вітчизняних вишах. Запроваджуються
нові, подвійні спеціальності, що пов’язані з іноземними
мовами («Англійська, німецька мова», «Історія, англійська мова»), що без сумлінно впливало на розвиток іншомовної освіти, яка до середини 80-х рр. перебувала у
«застої». Перелік подвійних спеціальностей та кількість
студентів можна побачити в таблицях.
Таблиця 1
Розподіл студентів за курсами та спеціальностями на 1 жовтня 1988 р. (денна форма)

Факультети, спеціальність

Код
спеціальності

Прийнято за
рахунок плану

Навчається на I курсі

020712

723

729

021900

243

243

022001

784

799

Англійська та французька мова

022001

152

151

Англійська та іспанська мова

022001

74

74

Німецька та англійська мова

022001

213

214

Французька та англійська мова

022001

112

112

Французька та німецька мова
Іспанська та англійська мова
Англійська мова та педагогіка
Англійська та українська мова

022001
022001
022000
022000

101
38
45
20

102
38
45
20

Англ. мова, російська мова та література
Іспанська мова та педагогіка

022000
022000

102
25

102
25

Російська мова та література та іноземна
мова
Українська мова та література та
іноземна мова
Англійська та німецька мова
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Розподіл студентів за курсами та спеціальностями на 1 жовтня 1988 р.
(заочна форма)
Факультети, спеціальність
Код спеціальності
Прийнято за рахунок
Навчається на I курсі
плану
Англійська мова
022000
127
130
Німецька мова
022000
37
37
Французька мова
022000
39
39
Іспанська мова
022000
11
11
[1]
Таблиця 2
Розподіл студентів за курсами та спеціальностями на 1 жовтня 1988 р. (денна форма)
Факультети, спеціальність
Код спеціальності
Прийнято за рахунок
Навчається на I курсі
плану
Російська мова та література та
020712
723
729
іноземна мова
Українська мова та література та
021900
243
243
іноземна мова
Англійська та німецька мова
022001
784
799
Англійська та французька мова
022001
152
151
Англійська та іспанська мова
022001
74
74
Німецька та англійська мова
022001
213
214
Французька та англійська мова
022001
112
112
Французька та німецька мова
022001
101
102
Іспанська та англійська мова
022001
38
38
Англійська мова та педагогіка
022000
45
45
Англійська та українська мова
022000
20
20
Англійська, російська мова та
022000
102
102
література
Іспанська мова та педагогіка
022000
25
25
Розподіл студентів за курсами та спеціальностями на 1 жовтня 1988 р.
(заочна форма)
Факультети, спеціальність
Код спеціальності
Прийнято за рахунок
Навчається на I курсі
плану
Англійська мова
022000
127
130
Німецька мова
022000
37
37
Французька мова
022000
39
39
Іспанська мова
022000
11
11
[1]
Таблиця 3
Розподіл студентів за курсами та спеціальностями на 1.10.1991 р. (денна форма)
Факультети, спеціальність
Зараховано
Навчається
Біологія та німецька мова
27
27
Біологія та англійська мова
37
37
Географія та англійська мова
51
50
Географія та іноземна мова
27
27
Географія та німецька мова
29
29
Історія та англійська мова
118
120
Історія та іноземна мова
27
27
Історія та німецька мова
27
27
Російська мова та література і
313
320
іноземна мова
Російська мова та німецька мова
32
33
Російська мова та англійська мова
294
306
Українська мова та література і
191
195
англійська мова
Українська мова і література та
339
341
іноземна мова
Українська мова і література та
79
79
німецька мова
Англійська мова і українська мова та
86
87
література
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Англійська мова, російська мова та
52
50
література
Англійська мова і німецька мова
794
809
Англійська мова та франзузька мова
124
128
Іспанська мова та педагогіка
0
0
Англійська та іспанська мова
74
74
Англійська мова та педагогіка
32
32
Англійська мова та японська мова
10
10
Німецька та англійська мова
230
237
Французька та англійська мова
142
147
Французька та німецька мова
74
74
Іспанська та англійська мова
38
39
Іспанська та німецька мова
0
0
Англійська та китайська мова
13
13
Іспанська та українська мова
20
22
Іноземна мова та методика виховної
0
0
робот
Іноземна мова, українська мова та
65
65
література
Педагогіка та методика початкового
28
28
навчання та іноземних мов
Референт-перекладач
10
10
Фізкультура та англійська мова
24
24
Розподіл студентів за курсами та спеціальностями на 1.10.1991 р. (заочна форма)
Факультети, спеціальність
Зараховано
Навчається
Англійська мова
168
156
Німецька мова
42
33
Французька мова
21
22
Іспанська мова
13
14
[2]
Отже, як видно із таблиць, протягом 80–90-х років
У 1984 р. виходить методичний лист Міністерства
XX століття відбувалось поступове зростання спеціальосвіти СРСР про вдосконалення навчання іноземним
ностей та факультетів, де вивчались іноземні мови, що
мовам. Протягом 80-х рр. XX століття пріоритетною
свідчить про збільшення інтересу до вивчення іноземних
метою навчання вважається оволодіння усним мовленмов.
ням. В зазначений час письмо не визнавалось метою
Шляхом проблемно-пошукового аналізу нами було
навчання, а було допоміжним засобом, якій мав сприяти
опрацьовано архівні документи, а також навчальна та
структурному оформленню мовлення. Інтуїтивне засвонауково-методична література, що у свою чергу, дає
єння мовного матеріалу, навчання на основі мовленнєзмогу побачити зміст іншомовної освіти в Україні у зазвих зразків, недооцінювання ролі рідної мови – деякі
начених хронологічних рамках та виділити певні тендетенденції у вивченні іноземних мов.
нції. З середини 80-х рр. XX століття помічається зросВ контексті політики «перебудови» надавалась перетання попиту на вчителів іноземної мови, а також
вага новаторським підходам педагогічній діяльності. Це,
зростає потреба у вивченні іноземних мов, про що свіду свою чергу, призвело до зростання інтересів студентів
чать зведені звіти Міністерства народної освіти по педадо вивчення іноземних мов, до їхнього саморозвитку та
гогічних інститутах, в яких спостерігається зростання
надало поштовх до появи нових методик та розширення
попиту абітурієнтів до вступу на факультети або спеціаформ їх реалізації. Кінець 70-початок 80-х рр. – це пельності, що пов’язані з вивченням іноземних мов [3, 4].
ріод введення аудіювання, перших проявив та поступоОсобливою популярністю серед іноземних мов на той
вого посилення комунікативної спрямованості. Активчас користувалась англійська. З’являються подвійні спеною у цей час є розробка країнознавчого компонента
ціальності такі як «Російська (українська) мова та літеіншомовної освіти, а саме: знань про історію, географію,
ратура і іноземна мова», «Англійська мова і педагогіка»,
життя та побут країни, мова якої вивчається, у контексті
«Історія та англійська мова», «Біологія та англійська
ідеологічного протиставлення двох світів (капіталістичмова», «Географія та англійська мова».
ного та соціалістичного).
У 80-ті роки відбувся перехід до культурологічної
У другій половині 80-х рр. розпочинаються пошуки
концепції змісту освіти. Популярною стала концепція
шляхів розвитку особистості засобами іноземних мов як
Лернера про 4-х компонентну модель змісту освіти:
на уроках, так і в процесі самостійної роботи. Значна
1) засвоєнні людиною знання про природу, суспільство і
увага приділялась індивідуальним навчальним здібностехніку; 2) досвіду здійснення відомих способів діяльнотям, умінням міжособистісної взаємодії студентів у спісті, які втілюються в уміннях та навичках людини;
лкуванні.
На початку 80-х рр. XX століття були поширені від3) творчої діяльності; 4) досвіду емоційно-ціннісного
рядження спеціалістів за кордон з метою обміну досвіставлення до дійсності.
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дом. Так, збереглися дані про закордонні поїздки до
Куби, Фінляндії, Германської Демократичної Республіки, Великої Британії та інших країн. Звіти спеціалістів
народної освіти, які були відряджені за кордон, доводять, що найбільш актуальними питаннями для того періоду були такі: роль родини у вихованні, форми роботи
з розвитку самодіяльності та ініціативи учнів, міжпредметні зв’язкі, основні шляхи оптимізації заняття. Студенти Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника кафедри англійської філології
стажувалися у Великій Британії з 25 квітня по 25 травня
1983 року. Під час стажування вони знайомились з системою освіти країни, мова якої ними вивчалась, відвідували заняття в вишах та школах, брали участь у обговоренні лінгвістичних питань, знайомились з країною. До
позитивних моментів таких відряджень вони самі відносили практику мови, удосконалення розмовних навичок,
спілкування з носіями мови, мовне середовище. Але, як
вони відмічали, були й недоліки в таких відрядженнях.
Головне місце серед яких займали екскурсії, які необхідно було значно, на їх думку, скоротити та приділити
більше уваги відвідуванню навчальних занять [5].
90-ті рр. – період формування і впровадження ідеї
гуманізації змісту освіти, гуманітаризація, демократизація і деполітизація, збагачення національним компонентом, варіативність змісту освіти. Це період розуміння
іноземної мови як засобу міжособистісного спілкування
та появи поняття «комунікативна компетентність» як
головної мети навчання іноземним мовам.
В 1991 році з’являється нова навчальна програма, яка
зображала необхідність комунікативної спрямованості
процесу навчання, рівноправне ставлення до формування вмінь та навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, урахування ролі рідної мови. Період 1991–2000 рр.,
на думку дослідників, вважається перехідним [6].
На початку 90-х рр. спектр цих подвійних спеціальностей значно розширюється, новим для цього періоду
було запровадження спеціальностей з вивченням східних мов, таких як японська, китайська, а також спеціальності педагогіка і дошкільна психологія та англійська
мова. Найбільш популярними для цього часу спеціальностями були англійська та німецька мови та російська
мова та література і іноземна мова.
Висновок. В контексті політики «перебудови» відбулась оптимізація нових подвійних спеціальностей на
яких вивчались іноземні мови. Вітчизняні заклади освіти
співпрацювали із закордонними навчальними закладами.
На нашу думку, цей період можна визначити, як період
трансформації підходів, що характеризувався поступовою демократизацією та гуманізацією педагогічного
процесу. Серед основних тенденцій іншомовної освіти
80–90-х рр. XX століття виокремимо такі: підвищення
уваги до вивчення іноземних мов, поступове збільшення
подвійних спеціальностей лінгвістичного спрямування,
можливість співпраці із закордонними фахівцями, відрядження та стажування. Інформація щодо змістовного,
організаційного та процесуального наповнення фахової
підготовки майбутніх викладачів іноземних мов свідчить про зміну з 1991 року парадигм навчання з радянської на національну, що супроводжувалося відкриттям
та оптимізацією нових спеціальностей. В ході дослідження виокремлено очну, заочну, роботу під контролем
викладачів та самостійну, заліки, екзамени тощо, як про-
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відні форми роботи на факультетах іноземних мов у вишах України в 80–90-ті рр. XX століття. Такі форми
передбачали поглиблену гуманітарну, психолого-педагогічну, фахову складові професійної підготовки майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов.
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LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF UKRAINE IN THE 80–90 YEARS OF THE XX CENTURY: MAIN ACHIEVEMENTS
The article presents trends in the development of learning foreign languages in educational institutions such as the
establishment of a national paradigm of education, optimization of network in educational institutions where a foreign
language was studied, the formation of the legal field of linguistic education and others. Historical and pedagogical
knowledge concerning the part-time and full-time students‟ distribution, the content of education in Ukrainian educational
institutions at the Foreign Languages Departments in the conditions of creating a national educational system is revealed. The
factual material on the issue of learning foreign languages in various educational institutions of Ukraine is generalized.
Unknown and little-known archival documents concerning peculiarities of learning foreign languages in educational
institutions of Ukraine in 80–90 years have been introduced.
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ЕТНОЛІНГВІСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
ІДЕОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СПІВВІДНОШЕННІ
РАСИЗМУ ТА АНТИРАСИЗМУ
Сучасна етнічна антропо-соціо-культурна ситуація вимагає вироблення нової методології для
філології й лінгвістики, етнолінгвістики, соціо лінгвістики як фундамента вирішення протиріч між
расизмом, колоніалізмом, та антирасизмом й антиколоніалізмом, етнічним глобалізмом та
антиглобалізмом. Розвиток загальної культури людства, її регіональних та локальних сегментів, прямо
залежить від адекватного сприйняття й розуміння новітніх тенденцій в мові – основі суспільносоціального життя та інтеркультурної комунікації. Порушення балансу в сенсі співвідношення
націоналізму, патріотизму, лібералізму, інтернаціоналізму, космополітизму, тощо, на світогляднійм
основі, сьогодні є загрозою стабільності в міжетнічних стосунках. Саме мові тут належить роль
системоутворюючого культуро спрямованого етнічного чинника. В статті буде приділено більше уваги
до генези сучасних етнічних проблем на фоні співвідношення мов: російської, англійської та української.
Такий ракурс передбачає звернення до маловідомих сторінок етнічної історії англомовного та
російськомовного світу. Це дасть змогу ширше поглянути на можливі шляхи вирішення протиріч в
нашому ракурсі.
Ключові слова: етнолінгвістика, ідеологія, расизм, антирасизм, мова, етнічність.
Актуальність теми дослідження. Сучасний
світовий антропокультурний етнопроцес вимагає
від свідомих громадян адекватного розуміння співвідношення расизму та антирасизму. Від колоніальної доби –
XVI–XX (як неоколоніалізм) століть, у спадок людству
дістався великий складний архетипний і ментальноетнічний масив – у вигляді міфів, пересторог, забобон,
світоглядних переконань, тощо, відносно колоніалізму,
та його ідеологічного спрямування у вигляді расизму, та
їхніх наслідків у сьогоденні. Колоніальні захоплення в
Новому Світі, Африці, Євразії, особливо її Індокитайської частини, Океанії і т. д., у XVI–XVII–XVIII–XIX століттях з боку Європейських держав та «нових білих» із
США, призвели до серії війн – локальних, регіональних
та світових, соціокультурного виснаження потенціалу
територій і народонаселення. Народи колоній були відкинуті на десятиліття, століття, від магістрального руху
прогресивної цивілізації.
Расизм як ідеологія і політична практика етнонасильства і ворожнечі, зародився на тлі капіталізму, особливо,
його сегменту в Новому Світі, імперій Європи та фашистських, націоналістичних режимів XX-го століття. Він
живився ідеями соціал-дарвінізму, новітніми теоріями
(для XIX-го століття), у галузі антропології, соціальної
філософії, політології, соціології, психології і т. п. Ідея
«надлюдини» в Європі спровокувала грубі захоплення
європейцями і «новими американцями», великих просторів Землі. Починаючи від торгівельних корпорацій та
флотів Нідерландів, Ганзи, Великобританії, Бельгії,
включаючи полчища «мандрівників» – шукачів пригод
та найманців, з Італії, Португалії, Іспанії, місіонерів від
католицизму, стався процес колоніалізації Америки,
Африки, Азії та територій Тихоокеанського басейну.

Народи на цих територіях розглядалися як «підручний»
матеріал для здійснення глобальних, анти гуманітарних
перетворень. Існує думка про те, що нацизм, фашизм,
колоніальний глобалізм, могли бути здійснені завдяки
поширенню цього феномену.
Особливого розповсюдження расизм набув у США,
від початку формування «космополітичної» нації. Ідеологія від політичної верхівки полягала у підкоренні автохтонів Америки та забезпечення рабовласників на
Півдні, дешевою робочою силою. З XVI–XVIIІ стт. до
Північної Америки було перевезено близько 9 000 000 автохтонів Африки – з її західної частини. До Африки простягнулися хижі пазури завойовників з Німеччини, Австро-Угорщини, Бельгії, Франції та Великобританії. Пізніше підтягнулася Італія. В Африці расизм існував у
вигляді апартеїду та глобального сепаратизму племінних
угруповань. Індокитай був підкорений Нідерландами,
Францією та Великобританією. Вогнем і мечем, Біблією
та ідеологією «Мауглі», європейські хижаки досягли
нечуваних результатів. Саме в Африці і на Сході, расизм
набув своїх довершених форм.
Версальсько-Вашингтонська система на 1921 рік
вгамувала їхні апетити. Фашизм став своєрідною формою расизму в Німеччині (як нацизму та гітлерізму), та
Італії (більше як колоніалізму). Вкупі з японським мілітаризмом, який винищував народи Азії та Океанії, расизм визначив зовнішньо-політичне спрямування – на
захоплення світу. Друга Світова війна поставила крапку
на тілі колоніалізму. Створення ООН (1945), прийняття
Декларації Прав та Свобод (1948), та інші міжнародні
документи, зокрема, International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights
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(1965–1969) [1], зафіксували право народів і громадян
світу на рівність в етнічних стосунках. Виникли новітні
незалежні держави: в Африці, Азії, Тихоокеанському
басейні. Та імперіалізм не заспокоївся: локальні та регіональні війни в Індокитаї, в Азії, в Африці, на берегах
Тихого океану, призвели до нового кільця напруженості.
«Холодна війна» та боротьба за матеріальні й людські
ресурси, призвела до низки збурень на Близькому сході,
в інших регіонах світу. Тут расизм живився з боку держав у складі НАТО. І, що цікаво, НАТО (1949), склали
колишні метрополії та «піонери» ідеології расизму!
Події в Їзраїлі та Палестині, у другій половині XX ст.,
стали віддзеркаленням давнього міжетнічного конфлікту – з часів Халіфату, Османської імперії. На цих
теренах расизм у вигляді етнічної міжетнічних протиріч,
мав форму складного вибухонебезпечного феномену в
співвідношенні релігій та укладів традиційного життя.
У післявоєнні часи анти расизм у вигляді анти колоніалізму та антиглобалізму, став засобом спротиву расизму в усіх його проявах. Свого піку він досяг у 60–70-их рр.
XX-го століття – у США, Африці та на Близькому Сході.
Для США це обернулася, в певному сенсі, «громадянською» війною; афроамериканці, потомки індіанців, латиномовні громадяни, метиси і мулати, спрямували свій
спротив проти підвалин расизму – з часів формування
США як держави. Рівно через 100 років – від завершення
Громадянської війни – 1863–65 рр, США стали вогнищем,
в полум’ї якого, сплавлялися: ідеологія, філософія, культура, освіта, побутове життя, зовнішньо-політичні амбіції
(В’єтнам, Індокитай, Корея та інші «зони» впливу).
Зокрема, В’єтнам, сплатив свою «ціну» в 1955–1975 рр. –
1,1 000 000 втрат населення. Американська демократія
була підважена гострими етнічними процесами. «Іноземний легіон» – з початку XX століття, став форпостом зазіхань Франції в Африці та Азії. Цей расизм та колоніалізм
мав своєрідне забарвлення. Анти расизм, навпаки, став
гаслом для країн «третього світу» в їхньому прагненні
бути вільними, незалежними, рівними серед рівних.
Сьогодні зіткнення расизму та анти расизму відбувається на тлі протиріч між глобалізмом та антиглобалізмом. Глобалізм «стандартизує» суспільне і соціальне
життя цивілізації на загальних політичних та гуманітарних засадах. Глобальне мислення і його практики передбачають впровадження стандартів для всіх етнічних спільнот – це стандарти співжиття: у політичному, економічному, культурному і соціальному сенсах. На жаль, в
умовах збільшення прогалин між «бідними» і «багатими»
державами, наростання всесвітньої «чуми» – XXI століття, ці стандарти далекі від реального життя. Вимушеними
і неоднозначними з культурного боку, виглядають процеси масової трудової міграції. Мільйони людей з бідних
«кольорових країн», постійно мігрують. Відносно США
та ЄС, ці процеси сьогодні дуже сильно підважили
стандарти суспільного і соціального співжиття – в умовах
полі культурності та вимушеної толерантності.
Ось тут і виникає наша тема: яким чином, поняття та
категорії в етнокультурні, етнометодології, етно- та
психо-когнітивній лінгвістиці, сучасній соціолінгвістиці,
відображають співвідношення расизму та анти расизму в
полікультурному сенсі. Справа в тому, що це співвідношення, на нашу думку, сьогодні є вирішальним у сенсі
співвідношення культур світу, в світлі його поліетнічності, політкоректності, толерантності, «критичного мис-

лення», гендерних підходів, загальної соціальної ситуації, тощо. Сьогодні «червона» лінія в цьому сенсі пролягає через ментальність, психо-етно-типи народів, через
мову, в самому широкому, – етнокультурному сенсі.
З одного боку, маємо справу з полікультурним світом –
мов, етнічності й т. ін. З іншого, національна ідентифікація в світі підважується реваншистськими настроями –
зріс нео-колоніалізм – з боку «наддержав» – США, Росії
та Китаю. Американський неоколоніалізм живиться політичними та економічними амбіціями; Китай та азійські
«тигри» прагнуть до гегемонії в питаннях політики, економіки; Росія вимагає розширення «життєвого» простору – в Євразії. Багаті країни Близького Сходу нарощують військову могутність за рахунок технологій від
США та Росії, намагаючись протистояти сепаратистським елементам фундаментального характеру.
Для Росії, РФ, питання расизму, поневолення «диких»
етносів Півдня і Сходу Азії, є вкоріненим у національнодержавницьку свідомість у післяОрдинські часи. Захоплення імперською Росією світового простору в Євразії,
було і є справою «великої» держави – від Василів та
Іванів (царів) – у XY–XYII стт., від Петра Першого, – у
XVIII–XIX стт., коли сталися анексії територій, в тому
числі, з «монголоїдним» населенням – Росія у 1913 році
святкувала 300-річчя дому Романових і заодно, факт
збільшення території і завоювання народів Євразії, – у
15 000 разів… Титул останнього імператора нараховував
понад 60 назв поневолених територій. Ось ю: «…К расстрелу приговаривается Божиею поспешествующею
милостию Николай Вторый, император и самодержец
Всероссийский,… Киевский,... царь Польский,... царь
Херсонеса Таврического,… государь и великий князь…
Черниговский,… и прочая, и прочая, и прочая…»…
Панславізм та пан монголоїдизм, «інтернаціоналізм»,
стали ознаками імперського мислення, яке культивувалося від часів «індоєвропеїстики» – у 20–30-их роках, у
колах інтелігенції емігрантського штибу. Марксистська,
ленінська, сталінська, хрущовська, брєжневська, тощо,
ідеології, комбативно відображали ідеологію «всесвітньої» революції, інтернаціоналізму, без національних та
расових обмежень. «Внутрішньо» – в СРСР, за Конституцією від 1978 року, впроваджувалася ідеологія «радянської людини» – людини без національних та расових пересторог та берегів. Майже третина сімей в СРСР
мала мішаний національний характер. Та, пройшло
всього 2 роки, і СРСР обрушив свою військову машину
на автохтонів Південного Сходу – жителів Афганістану;
СРСР активно підтримував антирасистські режими по
всьому світові – як спротив нео глобалізму та нео-колоніалізму – від НАТО. Цікавий момент: підтримуючи
комунізм по всьому світу, СРСР активно впливав на
анти расизм та анти колоніалізм через філії комуністичних партій, маючи на меті перемогу інтернаціоналізму.
Ось як виглядає сегмент The Communist Party`S General
Election Manifesto(1959): «…The brutal policy of
repression of the Tory Government against the Colonial
peoples shames every one of us. The Communist Party
believes that all working people, no matter what colour their
skin…Racial discrimination in Britain must be made
illegal…» [2, c.37]. А ось «May Day Manifesto» (1961):
«…Hands off Cuba! Stop all interference in the Congo! End
Verwoerd`s apartheid regime!» [2, с.47]. Такі це були часи –
ось вона – рука Москви! Пройшло якихось 60 років, а
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російська рука знову тягнеться до гегемонії… Російська
мова стала ключовою в етнічних питаннях в СРСР – ще
з Конституції від 1936 року. Це – мова рівності громадян
у всесвітньому Інтернаціоналі. Колективна колискова у
фільмі «Цирк» (1936), є фокусом тодішньої політики
ВКП(б). Для радянської людини – всі раси і поневолені
народи є братами і сестрами. Таке було сприйняття цих
речей тоді. З російськомовної Вікіпедії: «…В итоге интригана с позором прогоняют, а Мэрион и еѐ маленький
сын-негритѐнок находят в СССР свою новую Родину и
любовь…» [3]. Ще факт: «…из картины в начале
1953 года удалялся куплет колыбельной на идише, который пел Соломон Михоэлс, и сам кадр с его участием.
После смерти Сталина его вернули в картину…» [3]. А
чому?: бо «єврейські» справи цих часів в СРСР були
спротивом сіонізму – в особі Ізраїля… Сучасний расизм
у РФ є віддзеркаленням імперського ставлення до самостійних і незалежних народів. Як може порозумітися
російський найманець, наприклад, з жителем Сирії,
представниками афро-американських спільнот та іншими «автохтонами»? Тільки через інвективи та невербальні засоби – крізь приціл «Калашнікова»! Особливу
стурбованість у нас викликають відносини між кримсько-татарським населенням Криму та «новими» росіянами – у камуфляжі. Ці самі зелені «камуфляжними» не
дають нам спокійно жити на Сході. Тут російська мова,
на жаль, – це мова Пушкіна, Толстого та Достоєвського,
є чинником і модератором складних етнічних процесів…
А хіба не так було з німецькою мовою – мовою Канта,
Гете й Шіллера, у 20–30–40-і рр…
Наша актуальність полягає в розгляді сучасних етно
лінгвістичних та етно-культурних процесів у сенсі їхнього впливу на методологію співвідношення расизму та
анти расизму та його вирішення на полі етнічній, поліконфессійній, основі. Якраз тут мова має вирішальне
культурне і соціальне значення. Для України це має над
актуальне значенння: ми знаходимось у вирі інтер етнічних мовних комунікаційних пристрастей; від вибору
свідомих українців залежить майбутнє Батьківщини!
Постановка проблеми. На нашу думку, лінгвокультура, лінгвокраїнознавство, лінгвальні процеси в етнометодології, етнолінгвістиці, етнопсихології, соціолінгвістиці, тощо, дуже точно і яскраво розкривають нашу
тематику. За твердженням Н. Шарманової, сьогодні опукло
вираженими у світі, з точки зору його полікультурних
часо-просторових характеристик, є дві соціально-філософські, і, взагалі, гуманітаристичні тенденції: глобалізація
й ре націоналізація, власне, «зумовне й національне відродження етносів і народностей» [4]. Глобалізація культури, залучення особистості до загальнолюдських цінностей спричинені пошуками інтегративних процесів у
сфері мови й культури. Універсальні складові моделі
(картини) світу відбиваються в свідомості через мову,
відображаючи національну та загальну культуру, національні орієнтири, стереотипи й т. ін. [4]. Мова є репрезентантом ментальності, джерелом духовного коду нації;
експонентом культури й ментальності [4].
Феномен расизму та колоніалізму вкорінений у свідомість, мову та культуру етносів, які його пережили,
або якимось чином їх сприймають. На нашу думку, расизм та анти расизм, перш за все, як ідеологічні утворення світоглядного, ціннісного характеру, продукуються як мовні концепти. Ці концепти були нав’язані
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цивілізації Заходу – її передовим країнам – як у Старому, так і у Новому Світах, як це не виглядає парадоксально, гаслами демократії – часів Модерну та Просвітництва. Провозвісники цих гасел – у Франції,
Нідерландах, інших країнах Європи та перші «демократи» у США, мали на увазі, перш за все, народи цивілізованого світу. Ніхто і ніколи до кінця XIX століття, у
цих світах, не говорив про «туземні», «тубільні», народи. Знані антропологи – в Європі та США, вивчали їхню
культуру як феномен «третього» світу. Ментальність
Заходу у цьому напрямі була спровокована на образну
модель – у вигляді Мауглі, як дитини дикої природи, яку
треба «причісувати» й наближати до благ цивілізації
Заходу. Цей світоглядний стереотип, на нашу думку, є
образною підстовою сприйняття Заходом «ІНШОГО» –
раси, релігії, звичаїв і т. п., і фундаментом на зазіхання
по відношенню до нього.
Для розуміння расової, колоніальної історії, важливо
знати, що потоки, хвилі підкорення, насилля щодо поневолених етносів, мали полі мовний характер. Державиметрополії йшли такими мовними потоками: 1. У Індоєвропейському масиві – це Italic (Old Latin); (Latin,
French, Spanish, Italian, Portoguese); 2. Germanic (East
Germanic); (North Germanic; Swedish); (West Germanic –
Anglo-Frisian (English); (German; High German; Yiddish);
Low German – Dutch, South African Dutch). Тобто, ці
мови нав»язувалися підкореним як мовна експансія, з
приниженням автохтонного етнічного – на кшталт «червоно»- «чорно»- «жовто»- шкірі. Будемо вважати це
«культурним» расизмом. А його дієва практика – це сегрегація, транспортація, фізичне знищення, різного роду
знущання політичного, економічного та соціально-побутового характеру.
Приклад мовно-культурного ланцюгу: євреї: Палестина – нав»язування латини (у римські часи); розсіяння –
мовно-культурна асиміляція серед народів Євразії:
життя ашкеназі та сефардів – гоніння – ідиш як мова
рідна; іврит як мова держави Ізраїль. Холокост став ареною розгортання расизму, нацизму, колоніалізму. Наша
модель може бути застосована до всіх етносо-потоків,
які відображали співвідношення расизму та анти расизму, колоніалізму та анти колоніалізму.
У Декларації від Томаса Джефферсона та його колег,
мова не йшла про індіанців, афро-американців, алеутів
та ескімосів (довідка – Томас Джефферсон (англ. Thomas
Jefferson; 1743–1826) – учасник Першої американської
революції, 3-й президент США, один із засновників цієї
держави, видатний політичний діяч, дипломат і філософ;
Національний герой США). До Декларації незалежності,
яку за дорученням конгресу він розробляв, саме він увів
пункт про скасування рабства. Проте цей пункт під час
редагування документа спеціальна комісія викреслила
[5]. Тобто, бомба під сучасні процеси в цьому напрямі,
була закладена саме тоді. А сьогодні, його статую, разом
з іншими символами доби рабовласництва у США, скинуто додолу! Розпочався «пам»ятникопад» у ЄС – облиті фарбою Вільгельм II, Леопольд ІІ (1835–1909), та інші
«метропольні» діячі…
Расизм, як ідеологічний та вербальний концепт у мовознавстві, набув свого вираження, перш за все, в англійській мові. Чому? Відповідь полягає у доктринальній
площині расизму. Розкриття цього феномену – політичної та соціальної реальності, набуло особливого зна-
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чення в соціал-дарвінізмові, антропологічних побудовах
на Заході, що ними опікувалися апологети колоніалізму,
і, перш за все, піддані її Величності – Королеви, – у XIX
столітті. Британські колоніальні діячі, з XVIII стт., обґрунтовували антропологічні переваги «білої» раси.
Редьярд Кіплінг (англ. Joseph Rudyard Kipling, 1865–
1936,), англійський поет і прозаїк, світову популярність
здобув завдяки поезії про британських солдатів, що перебувають на службі в колоніях, та пригодницьким оповіданням, що стали класикою дитячої та підліткової
літератури. Його вважали «співцем британського імперіалізму», проте він не відкидав культурну цінність
поневолених народів. У своїх творах оспівував колоніалізм як місію білої раси, обов’язком якої вважав пропагування засад європейської цивілізації. З усієї творчості
Кіплінга найчастіше цитується рядок «Захід є Захід, а
Схід є Схід», взятий із «Балади про Схід і Захід» (англ.
The Ballad of East and West): «…OH, East is East, and
West is West, and never the twain shall meet (укр. – Захід є
Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох)…». Цитуючи
цей вислів про неможливість примирення сходу й заходу, часто забувають, що це лише теза, антитезою до
якої у Кіплінга виступають слова: «…But there is neither
East nor West, Border, nor Breed, nor Birth, When two
strong men stand face to face, tho‟ they come from the ends
of the earth…» – «…укр..: Та Сходу і Заходу вже нема,
границь нема поготів, Як сильні стають лицем у лице,
хоч вони із різних світів!...» (Переклад Максима Стріхи).
Для Кіплінга – Мауглі – це – народи колоніальних країн
як діти, яких потрібно навчати (Кіплінґ, Джозеф Ред’ярд
// Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник.:
у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – Т. 1: А – К. –
С.747.). Цитата з Вікіпедії (рос.) – «…Единственный в
России памятник этому литературному персонажу по
произведению Редьярда Киплинга, создан в Приозерске
прибывшим туда на практику в 1967 году молодым скульптором Борисом Карагодом – https://peterburg2.ru/
restplaces/ pamyatnik-maugli-13721.html). Тут невідомо,
хто кого вчить цивілізованому життю… На нашу думку,
це – данина прекрасному образу з нашого дитинства…
Для США це стало фетишем – символом пріоритету
стосовно нацменшин, а, особливо, афро-американців та
індіанців. Система рабовласництва в США ментально, на
рівні культури, мови, побуту, закріпила підвалини першості білої раси. Громадянська війна 1863–66 рр. у США,
поглинання ментальності індіанців Південної та Центральної Америки, культури метисів та мулатів, на десятиліття закріпили архетип раба – по відношенню до пана –
білої людини. Це стало причиною вбивства Авраама Лінкольна (1809–1865); Прокламація Лінкольна про визволення рабів на території Конфедерації від 22.09.1862 р.
дала поштовх 13-й поправці до американської конституції (1865 р.), яка скасувала рабство у США [6].
Ось як англійська мова трактує цей феномен – з форманом – niggar: «…niggard…1. An excessive parsimonious or
stingy person…2. Niggardly; stingy… “…niggardize…1. To be
niggardly; behave in a niggardly manner…3…in the manner of
a niggard…Syn…1. …penurious, miserly, mean, tight,
avaricious, mercenary, illiberal, close…2. Poor…» [7, с.966].
Що ми тут бачимо: ницість, залежність, натяк на бідність.
А ось вже расове питання: «…nigger…1. …a Negro…
2…a member of any dark – scinned race…» [7, c. 966]. На

сьогодні, вживання цього концепту в англо-саксонському просторі, є спірним і вибуховим. З 1960-их років
пройшло не так багато часу, а проблема расизму вже
набула всесвітнього значення. З одного боку, це можна
вважати явищем, характерним тільки для США, а з іншого, расизм набув новітніх рис в цивілізованому світі.
Для ЄС – це проблеми різного порядку – як політичні,
так і економічні, соціальні, а, особливо, як культурні.
90-і роки стали для ЄС роками «данини» – «подяки»
колишнім колоніальним в’язням: натовп з Африки, Азії,
швидко заповнив усі можливі лакуни суспільного і соціального життя. В світі значно зріс тероризм, розкрилося
зневажливе ставлення цих, обділених долею людей –
емігрантів, іммігрантів, до цивілізації, ба ширше, – культури старенької Європи – ці люди не є ідентичними до
неї. Як гриби після дощу, зросли квартали для цих спільнот, духовні та інші культурологічні культові місця.
Політкоректність та толерантність стали основними мотивами Європейського дому на світоглядному
рівні.
Мови ЄС по-різному оцінюють расизм та анти расизм. Для «багатих» країн Європи ці проблеми мають
соціально-адаптивний зміст. Це питання зайнятості,
споживання соціальних благ та послуг, побуту. Це питання гендеру, культури, анти-культури, контр-культури,
андегрундної культури, релігії, освіти, в тому числі.
Питання полікультурної освіти мають для Заходу
особливого значення. Захід, перш за все, в сфері культури, споживає плоди колоніальних часів. Культура
ісламу, буддизму, індуїзму, різноманітних культів,
«вуду», різних сучасних культових інституцій, тощо,
спонукає Захід переосмислювати загальносвітові культурні й соціальні досягнення. В цих «кольорових» етнічних спільнотах питання прагнення і досягнення класичних мовних, культурних зразків, англійської мови і
англосаксонської культури, в тому числі, є дуже проблематичним. Ще з «Пігмаліону» (1912) від Б. Шоу,
проблема цноти англійської мови, є проблемою романської філології та лінгвістики, культури, етики, етикету і
т. п. Сам Шоу мету своєї п’єси визначив так: «Пігмаліон
«– це насмішка над шанувальниками ”блакитної крові”…
Головна ідея п‟єси: вищі класи відрізняються від нижчих
тільки одягом, вимовою, манерами, освітою – і ці
соціальні прірви можуть і повинні бути подолані…» [8].
Сьогодні англійська мова впевнено «всмоктує» побутові концепти мов Сходу, Центральної та Південної
Америки, Африки, в цілому відбувається глобальний
культурний взаємообмін. Ось 2 англомовних приклади в
нашому сенсі: «…niggerhead…, gypsyhead…» [7, c. 966].
Кучерява «голова» – волосся, має чорний колір, як у
афро-американців, так і роменів, (ромів). Ромське населення на Заході, серед «білої» раси, викликає такі самі
негативні відчуття. Не секрет, що «негроїдні», «азіатські», «ромські» райони, регіони, місця розселення,
викликають в адміністрації Заходу, силових структур,
занепокоєність та напруженість. А ось інший, «культурологічний» приклад: «…nigger heaven…the highest
balcony in a theater or auditorium…» [7, c.966]. Тобто, на
«гальорці» – самі дешеві і незручні місця…
З іншого боку, у США фіксується 13% «негроїдного»
населення. В південних штатах це населення має переважну більшість. Ці штати народили джаз – у 1917 році;
певну манеру «госпелів» та «спірічуелсів» – «…gospel…
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8…pertaining to or proclaiming the gospel or its teachings:
gospel hymn; gospel singer» [7, c.611]. Глядачі і слухачі
всього світу можуть бачити виконання представниками
негроїдного населення – у святковій, переконливій
манері, виконання текстів з Біблії. Канал CNL натхненно
розширює межі сприйняття іншомовного та іншокольорового світу. Новий Заповіт є об»єднуючою книгою для
християн. Ці люди спровокували «реп», «реггей»,
«диско», різні форми соціально-культурного співжиття в
мегаполісах світу – від Лос-Анджелісу до ЮАР. Саме в
цьому середовищі «slang» став робочою мовою кримінального світу. «Культура», а, скоріше, антикультура –
наркотиків, нічних закладів, вуличного міського життя,
криміналітету і, взагалі, вуличного безладу, перетворилась на своєрідний синтез магічних та містичних
культів й обрядів з Африки, та техно-культури західної
цивілізації. Зараз сюди додалися елементи з латино
мовного світу, арабського та Далекоазійського світу. Ця
яскрава суміш, вкупі з новітніми виявами технокультури
простору та часу мегаполісної цивілізації, сьогодні
визначає обличчя як Нового, так і Старого світу!
Проте, класичні, універсальні, університетські, знання,
в стилі та в нормах «цивілізованих», багатих країн Старого й Нового світу – на кшталт Оксфорду чи Стенфорду, є
недоступними для більшості молоді Азії, Сходу, Африки,
басейну Тихого океану. Причому, саме в цих регіонах
молодь складає понад 30–40–50% населення! Сьогодні
наведено цифру – до 2050 року, населення Європи у віці
60+, збільшиться вдвічі! Питання: хто, з яких світів,
заповнить лакуни трудового і соціального життя? Захід
придумав соціальні виплати для людей з третього світу – і
самі ця молодь бешкетує на вулицях Старого і Нового
Світу! За молоддю КНР, Індії, Близького Сходу й Африки, – статево-вікове антропологічне майбутнє людства –
про це треба пам»ятати і це треба осмислювати. Ця
молодь чекає швидких рішень; човни й рефрижератори з
берегів Африки, Азії, переповнені бажаючими долучитись до надбань цивілізації Європи. Захисні – бетонні й
металеві стіни й грати, – на кордонах Старого й Нового
світів, допоки стримують ці потоки, а що далі…
«Різнокольорові» класи в громадських школах США,
є рівнем «стандартизації» для нацменшин. Отут, якраз,
спрацьовує біхевіоризм та специфічні методики освіти й
виховання. Свого часу, IQ був спровокований для ранжування класів в народних, безеоштованих школах на A,
B, C, D, etc… Расизм тут полягає в обмеженні можливостей для «кольорового» населення. США у цьому сенсі,
є «плавильним тиглем» для етнічних культур. В цьому
«котлі» нацменшини є ізольованими, сегрегованими й
сепаратизованими відносно загального рівня трансатлантичної культури та мови. Процес їхньої культурної й
соціальної маргіналізації має багаторічну історію. Саме
у 60–70-х роках сталися соціально-політичні вибухи в
межах цих спільнот.
Декілька фактів: за даними статистики, середній вік
військовослужбовців американських збройних сил, що
брали участь у бойових діях у Індокитаї-В’єтнамі, –
22 роки; середній вік американських військовослужбовців, які загинули у В’єтнамі, становив 22,8 роки, при
цьому 64% з них були молодше 21 року; серед загиблих
американців, найбільшу регіональну групу становили
вихідці саме зі штату Каліфорнія. І що характерно,
саме цей штат згодом став центром спротиву війні і
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територією для розвитку контркультури 60-их. Саме
тут активно розивалася рок-музика, яка відтворювала жахіття війни й потяг до необхідності припинити її. Попри ідеологічну за ангажованість (мається на
увазі повоєнна культура США), показ стану воїна –
ветерана, після війни є дуже образним і показовим. Як
не провести паралелі з «афганським синдромом»… А
тепер, ще й наш Схід…
Стався «Рембо» – серія бойовиків, екранізованих, починаючи з 1982 р., якраз за часів ескалації гонки озброєнь та новітнього расизму, колоніалізму, часів
Р. Рейгана. У 2010 р., Сильвестер Сталлоне, відповідаючи на питання кінофанатів, сказав, що думав про приквел до фільму «Рембо: Перша кров»: «…як люди стають тими, ким стають…; потім додав, що «травми,
втрати і трагедія В‟єтнаму, зрозуміло, буде важким
випробуванням для молодого актора» «…»… First Blood,
which would show «how people become who they are,» and
then added that «Vietnam‟s trauma, loss and tragedy will, of
course, be a difficult test for the young actor…» [9].
Раніше, у Вудстоку, у 1969 році, Джо Макдональд,
фронтмен Country Joe and the Fish, під час виконання
пісні «I-Feel-Like-I‟m-Fixin‟-to-Die Rag», переконав
молодь підспівувати йому, сказавши: «Я не знаю, як ви
збираєтеся коли-небудь зупинити війну, якщо не можете співати краще… Вас, виродків,… близько 300 тисяч, я хочу, щоб ви почали співати, ну ж!» – «…І don‟t
know how you‟re going to ever stop the war if you can‟t sing
better. You freaks out there are about 300,000, I want you to
start singing, well!» [10].
Дуже показовим для нашого сприйняття цих подій у
США, в нашому контексті, є фільм «Апокаліпсис сьогодні». «Апокаліпсис сьогодні» (англ. Apocalypse Now;
1979), побудований на темі війни у В’єтнамі (знятий
Френсісом Фордом Копполою за сценарієм Копполи,
Джона Милиуса і Майкла Герра). Відправною точкою
для сценаристів стала повість Джозефа Конрада «Серце
темряви» (1902). Сюжетна лінія фільму відбиває події в
ІндоКитаї у 60-их рр. ХХ ст. У фільмі застосований музичний і віршований матеріал від: «The End» гурту The
Doors; «The Hollow Men» («Пустотелые», (рос.) –
Томаса Стернза Эллиота; «(I Can‟t Get No) Satisfaction»
(«Не могу получить удовлетворение» (рос.) – гурту The
Rolling Stones; «Love Me, and Let Me Love You» («Люби
меня и позволь мне любить тебя» (рос.) – Роберта Дюваля; «Полѐт валькирий» (рос.)» Ріхарда Вагнера (улюбленого композитора А. Гітлера), з опери «Валькірія»
(«Die Walkure»), частини циклу «Кільце Нібелунгу»
(«Der Ring des Nibelungen»), у виконанні Віденського
філармонічного оркестру, диригент – сэр Георг Шолти
(Georg Solti); «Let the Good Times Roll» Леонарда Ли
(Leonard Lee); «Сьюзи Кью» (Дэйл Хокинс) у виконанні
Flash Cadillac; частини з «Mnong Gar Music from Vietnam»; «Collection Musée De 1‟Homme»; «Surfin‟ Safari»
The Beach Boys [11]. Слова та музика підсилюють ефект
насилля та жорсткості.
Застосування поняття «в’єтконговець» в англомовному контексті оцінки В»єтнамської війни (для нас – це
вияв расизму), мало політичне, негативно-принижуюче
значення як «недолюдина» [12]: «…в‟єтконговець =
«в‟єтнамський селянин, зокрема, убитий нами (тобто
американцями)»; звірства = «вбивства, що здійснюються ними»; відплата = «вбивства, що здійснюються
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нами»; фанатизм = «його глибокі переконання»; віра =
«наші глибокі переконання…» [12]. Дихотомія художніх
образів в поезії цього напряму стає рушійною силою
характеристики героїв: «добрий американець – злий
в»єтконговець», «цивілізований блідолиций – дикун –
туземець» та ін. [12].
З одного боку, глобалізація надає всім учасникам культурного процесу рівні можливості, як це було задекларовано в 1945, 1948 та 1969 роках. Та, з іншого, сучасні
антиглобалізаційні, анти-нео-колоніальні, рухи, само ізолюють культури «нацменшин». Розглянемо далі, як ці
процеси відбиваються на стані співвідношення расизму
та анти расизму в етнолінгвістичній площині.
Мета дослідження: показати, як етно-лінгво-культурогія, методологія етнолінгвістики, впливає на розуміння складного співвідношення між расизмом та анти
расизмом в умовах глобалізму та етно-регіоналістики.
Завдання дослідження:
1. Показати засади расизму та анти расизму на грунті
розуміння етнічних процесів сучасності.
2. Виокремити напрями впливу філології та лінгвістики на розуміння співвідношення расизму та анти расизму в сучасному світі.
Об’єкт дослідження. Расизм та анти расизм як національна та інтернаціональна ідеологія та політпрактика.
Предмет дослідження. Сучасні процеси в етнолінгвістиці та етно-культурології з боку співвідношення расизму та анти расизму.
Методи дослідження:
1. Методи філософії.
2. Методи загальнонаукові.
3. Методи культурології, політології, філології та лінгвістики, етнометодології, соціології культури, соціальної філософії та іню
Стан розробки проблеми. 1. Праці вітчизняних та
зарубіжних дослідників за спеціальностями ВАК України: 1.1. Iсторичнi науки 07.00.00; Історія України
07.00.01; Всесвітня історія 07.00.02; Етнологія 07.00.05.
1.2. Фiлософськi науки 09.00.00; Діалектика і методологія пізнання 09.00.02; Соціальна філософія та філософія
історії 09.00.03; Філософська антропологія, філософія
культури 09.00.04; Релігієзнавство 09.00.11; Українознавство. 1.3. Фiлологiчнi науки 10.00.00; Література
зарубіжних країн 10.01.04; Мови народів Азії, Африки,
аборигенних народів Америки й Австралії 10.02.13;
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
1.4. Спеціальні та галузеві соціології 22.00.04. 1.5. Полiтичнi науки 23.00.00; Теорія та історія політичної науки
23.00.01; Політичні інститути та процеси 23.00.02;
Політична культура та ідеологія 23.00.03; Політичні
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
23.00.04. 1.6. Культурологія 26.00.00; Теорія та історія
культури 26.00.01.
Серед сучасних наукових підходів до вивчення мовних феноменів, потрібно виокремити антропоцентричне,
аксіологічне, когнітивно-семіологічне й лінгвокультурологічне спрямування, що, в цілому, відбиває безпосередній зв’язок лінгвальних явищ із етнокультурними. Етнокультурна доктрина про способи вербального
кодування культурної інформації, стереотипізацію й
концептуалізацію дійсності, взаємозв’язки між ментальними й мовними одиницями, свого часу, були висвітлені
у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: І.О. Го-

лубовської, В.В. Жайворонок, А.П. Загнітко, З.Г. Коцюби,
О. Пінчук, М.В. Поповича, О.Г. Почепцова, Н.М. Шарманової; Ю.Д. Апресяна, С.Г. Воркачова, Г. Гачева,
Ю.Н. Караулова,
В.В. Красных,
Є.С. Кубрякової,
Д.С. Лихачова,
В.А. Маслової,
М.Б. Мечковської,
О.О. Потебні;
B.J. Armstrong,
Єжі Бартминьського,
Роджерса Брубейкер, А. Вежбицької, А.В. Гердa, В. фон
Гумбольдта, Е. Сепіра, Б. Уорфа, та ін. [13].
Фундаментальні питання взаємодії мови, культури й
народної (етнічної, національної), свідомості, тощо, актуалізують дослідження, виконані в руслі когнітивнопрагматичної парадигми науки про мову, із залученням
відомостей з культурно-когнітивної синергетики мови, і,
особливо, фразеології та пареміології, лінгвокультурології, когнітивно-прагматичних аспектів тексту й дискурсу (Н.Д. Арутюнова, М.Ф. Алефіренко, Ф.С. Бацевич,
Т.А. Космеда,
О.С. Кубрякова,
А.М. Мелерович,
В.М. Мокієнко, Р.Й. Павіленіс, З.Д. Попова, О.О. Селіванова, Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін, О.С. Столнейкер,
В.Н. Телія, В.М. Торопов, Д.Х. Хаймз, Ч. Філлмор
та ін. [14].
Вихід мовознавчих студій на когнітивно- і дискурсивно-прагматичну проблематику відкриває новітні тенденції в світовій лінгвістиці, проєктує комунікативно-прагматичні вектори на проблемні лакуни етнолінгвістики,
де мова є етно винятковою формою міжпоколінної комунікації (за Н. Шармановою). На її думку, цей зріз у
контексті парадигмального підходу, є оптимальним для
осмислення етнолінгвістичних проблем, з’ясування етномовної специфіки у націотворчому контексті.
Останні десятиліття ознаменовані напруженими етнолінгвістичними студіями, спрямованими на вивчення
й відродження традиційної культури етносів. У зв’язку з
цим комплексне дослідження етнокультури й етнології
лінгвістичними методами сприяє розбудові етнолінгвістики.
Дослідженню багатьох аспектів етномовного бачення
й мовної картини світу приділили свою увагу: Т.О. Агапкіна, Д. Ajдачић, Н.Д. Арутюнова, О.Л. Березович,
Г.І. Берестнева, М. Бjелетић, В. Бован, М.Г. Булахаў,
Т.І. Вендіна, Є.М. Верещагін, Т.В. Гамкрелідзе, М. Детелић, Вяч. В. Іванов, Г.І. Кабакова, В.Г. Костомаров
К. Леві-Стросс, А. Лома, В.А. Маслова, В.Я. Петрухін,
А.А. Плотнікова, Љ. Раденковић, Ч. Ріллмор, М.Е. Рут,
Б.О. Серебренніков,
Л.О. Софронова,
С.М. Толста,
М.І. Толстой, В.Н. Топоров, Є.В. Урисон, Е. Цанева,
В. Хлєбда, J. Bartmiński, A. Bezwiński, F. Czyźewski,
R. Jackendoff, R. Catičić, G. Lakoff, T. Lalikova, Z. Muszyński, S. Niebrzegovska- Bartmińska, I. Sawicka, V. Šaur,
S. Švecova та ін.
Численні наукові розвідки концентруються навколо
проблематики етноцентричності, культурної ідентичності й етнічних стереотипів: М.А. Алексеєнко, M. Ivić,
В.І. Коваль, М.Л. Ковшова, С.А. Кошарна, В.В. Красних,
О.С. Кубрякова,
О.О. Ляшчинська,
В.М. Манакін,
В.М. Мокієнко, А.А. Станкевіч, В.М. Телія, Г.В. Токарев,
О.Т. Хроленко, Т.Б. Щепанська, А.Б. Юнацька, W. Cockerham, B. Sikimić, O. Watson та ін.
У вітчизняному мовознавстві зріс науковий інтерес
до вивчення фрагментів національно-мовної картини
світу в аспекті специфіки етнічної свідомості, етнопсихологічних і фонових знань: Г.Л. Аркушин, М. Бігусяк,
А.А. Бурячок, В.М. Войтович, В.В. Жайворонок, В. Ко-
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нобродська, В.І. Кононенко, З.Г. Коцюба, Л.А. Лисиченко,
І.В. Магрицька,
В.М. Мойсієнко,
М.В. Никончук,
О.М. Никончук,
О.С. Пальчевська,
П.Ф. Романюк,
Л.В. Савченко, О. Сімович, О.В. Тищенко, Н. Хобзей та
ін.), орієнтованих на специфічний спосіб світобачення і
пов’язаних з концептуальною, ціннісною (В.В. Карасик),
ідіоетнічною та «гасловою» (Ю.М. Левін) картинами
світу, основною одиницею яких є концепт. На нашу
думку, саме концептуальний підхід, дає змогу, оперативно, точково, оцінити сучасні мовні феномени.
Також, на нашу думку, й думку сучасних дослідників, лінгвокультурологія дає змогу оцінити процес осмислення й відображення в національній мові, елементів
матеріальної та духовної культури етносу, зокрема, предметів і явищ об’єктивної реальності, змістовних і динамічних аспектів людської діяльності, артефактів тощо.
Сучасні лінгвокультурологічні дослідження активно
здійснюють Н.Г. Брагіна [Брагина 2007], А. Вежбицька
[Вербицька 2001], В.В. Воробйов [Воробьев 2008],
О. Забуранна [Забуранна 2000], В.І. Карасик [Карасик
2001], Р.M. Кісінг, О.П. Левченко [Левченко 2005],
В.А. Маслова [Маслова 2004, 2007], Н.Б. Мечковська,
В.З. Панфілов, М.К. Петров, Ю.С. Степанов, Г.В. Токарев [Токарев 2004, 2007], В.І. Тхорик, Н.Ю. Фанян
[Тхорик 2006], О.Т. Хроленко [Хроленко 2007],
В.М. Шаклеїн, Н.А. Шехтман [Шехтман 2002], В.G. Armstrong [Armstrong 2001], Р. Grice [Грайс 2004; Grice
1991], G.H. Hofstede [Hofstede 1984] та ін.
Вагомими для нас уявляються праці представників
когнітивного підходу в семантичних дослідженнях:
М. Бірвіш (Manfred Bierwisch), Т. ван Дейк (Teun van
Dijk), Ч. Філлмор (Charles J. Fillmore), Дж. Лакофф (Georg
Lakoff), М. Мінскій (Marvin Minsky), Р. Шенк (Robert Shank).
Становлення сучасної когнітивної лінгвістики пов’язується з працями американських мовознавців: Джорджа
Лакоффа, Рональда Лангакера, Рея Джакендоффа та
Х. Томпсона, у 70-х рр. ХХ ст.
Лінгвокультурологічний напрям у лінгвокогнітивістиці (С.Г. Воркачов, Є.М. Верещагін, В.В. Воробйов,
В.Г. Костомаров, З.Г. Коцюба, В.А. Маслова, Л.В. Савченко, Г.В. Токарев, Ф.Ф. Фархутдінова, О.Т. Хроленко,
В.М. Шаклеїн та ін.), на думку Н. Шарманової, пов’язаний з етнолінгвістикою.
Засновником етнометодології є Харольд Гарфінкель
(феноменологічна соціологія). Саме етнометодологія
виробляє методи, що з’ясовують правила, використовувані людьми при осмисленні поведінки інших людей і
для того, щоб зробити власну поведінку зрозумілою для
оточення; розкриває мотиви в свідомості й досвіді, що
мотивують інваріантні, універсальні структури життєвого світу.
Я.В. Бедрич у статті «Політично коректна мова в
аспекті інклюзивності» [15, c.24] розглядає проблему
політично коректної мови, відносячи її, в тому числі, до
спрямування в антирасистському, анти сексистському
сенсі. Застосовується матеріал з праць: Тер-Мінасова,
2000, с. 215; В.В. Панін, 2004, с. Розглянуті також іноземні джерела: Dinesh D`Souza (1992) «Illіberal Education:
The Politics of Race and Sex on Campus»; Diana Ravich
(2004): «The Language Police: How Pressure Groups
Restrict What Students Learn» – на прикладі США.
Особливого значення автор надає підходові до соціолінгвістичної дихотомії: «Свої» – «Чужі» – як «We» –
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«They». Автор звертається до Т. ванн Дейка, який, в
свою чергу, розглянув нашу проблему як проблему політкоректності [16]. На його думку, політично коректна
мова, – politically correct language, рефлексує стосовно
проявів расизму та стереотипів колоніалізму: 1. Nigger –
negro – negro – black – African – American; 2. Indian –
Native American – Indigenous; 3. Eskimo – native Alasken;
4. Oriental – Asian; 5. Jew – Jewish person – Hebrew [16,
c.28), стосовно Великобританії, «МИ» асоціюється з
«білими», Торі, середніми громадянами, а «ВОНИ» – з
антирасистами, «темношкірими», террористами, «пришелепкуватими лівими» (це він натякає на демократів),
та політичними й соціальними збурювачами!
На думку Н. Шарманової, європейська етнолінгвістика, загалом, ґрунтувалася на розгляді мови як історичної спадщини колективу у взаємодії з культурними й
етнопсихологічними чинниками; етнолінгвістика в США
ж мала соціологічне забарвлення й перебувала під впливом американської етнографії, її формування відбувалося в межах американського неогумбольдтіанства й
антрополінгвістики в 1-й чверті ХХ ст.
Особливе значення для нас має праця: Соссюр Ф. де.
Мова і раса. Етнізм / Фердінанд де Соссюр // Курс загальної лінгвістики. – К., 1998. – С.279-286. 324 c. [17]. У
Розділі IV – СВІДЧЕННЯ МОВИ В АНТРОПОЛОГІЇ ТА
ПЕРЕДІСТОРІЇ, у §1. Мова і раса, автор співвідносить
проблему мови та раси як вияв чистоти походження культури етносу, з зовнішніми чинниками впливу на мову:
«…було б помилкою вважати, що від спільності мови
можна прийти до висновку про єдинокровність, що поняття мовної родини покриває поняття родини антропологічної. Однак чи можна принаймні припустити, що
певна мова первісно належала одній расі і якщо нею говорять чужі цій расі народи, то лише тому, що ця мова
накинута їм шляхом завоювання? …Звичайно, ми часто
стаємо свідками того, як народи добровільно або примусово приймають мову своїх завойовників…Єдність
раси сама по собі може бути лише другорядним і зовсім
не необхідним чинником мовної близькості; але існує
інша єдність, значно важливіша, єдино істотна, побудована на суспільних зв‟язках: ми називатимемо її
етнiзмом. Під цим терміном ми розуміємо єдність, яка
спирається на різноманітні взаємозв‟язки в релігії, культурі, спільному захисті тощо, які існують навіть
між народами різних рас і при відсутності будь-якого
політичного зв‟язку. Саме між етнізмом та мовою і
встановлюється взаємовідношення; суспільні зв‟язки
сприяють створенню спільності мови і, можливо, накладають на спільну мову деякі свої особливості. З іншого боку, мовна спільність певного мірою причетна до
утворення етнічної єдності…» [17, С.279-286.]. Що ми
тут бачимо: синтез позитивізму та антропології, де основним концептом виступає етнічність. Саме його дослідник у час Першої світової війни (робота вийшла у
1916 році), вважає концентратором, й, одночасно, генератором, мовно-культурних процесів. Тобто, наш расово-антропологічний підхід, саме тут набув первісного
значення методологічного характеру.
З точки зору нашого предмету, співвідношення расизму та анти расизму, колоніалізму та антиколоніалізму,
може бути розглянуте як експансія іноземної держави –
завойовника щодо етносу чи країни, підданих мовнонаціональній, а далі, культурній асиміляції, що призво-
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дить до розколу етносів, чи етносу, на мовно й культурно взаємовідчужені соціуми. Ця ситуація характерна
для Африки, Євразії та Океанії. Для деяких держав з цих
регіонів англійська мова стала офіційною, державною і
т. п. Антирасизм та анти колоніалізм якраз і полягає в
плеканні рідної, автентичної мови. Вірний приклад –
держава Ізраїль – тут мова + релігія стали чинниками
гуртування нації.
Н. Шарманова зазначає два види перешкод, що стоять на заваді зростанню мовної стійкості: зовнішні,
матеріальні перешкоди (антинаціональна діяльність у
вигляді репресій і терору) та внутрішні, ідейні перешкоди (антинаціональна ідеологія у вигляді відповідних
поглядів і теорій). На думку дослідниці, передумовами
усунення цих перешкод (деформацій) є: з’ясування й
усунення ганебного зловживання поняттям «націоналізм»; інтернаціоналізм як протидія шовінізму та інші.
Антирасизм та анти колоніалізм, в цьому сенсі, виражають «регіональний етноцентризм». Н. Шарманова наводить думку В. Яніва, стосовно України: «…У відомих
історичних умовах було в Україні пригоже поле до постання комплексу меншовартості (політичне поневолення з заперечуванням донедавна права на мовну окремішність, з накиненою назвою малоросів),.. який перетворюється в комплекс кривди. Комплекс меншовартості
збуджує тенденцію до надолуження – компенсації чи
над компенсації, яка може йти в різних напрямах: або
знецінювання об‟єктивної дійсності й утечі в етичноідилічне мрійництво з вірою в утопію, або насолоди в
мазохістичному бажанні ореолу страждання, або агресивності з бажанням помсти, жорстокості, кривавої
відплати» [18].
Дискусійною є стаття «Ідеологічно редагована» творча спадщина Івана Франка» від М.Г. Василенко. Дослідник робить певний екскурс до творчості І. Франка:
«…для ознайомлення з політичним життям західноєвропейських країн існує Франковий переклад нарису
Шарля Сеньобоса «Сучасна Англія», надрукований
окремим відбитком 1898 року… Розповідь ця розкриває
явища політичного життя на Британських островах…
Для Каменяра політичний розвиток України був надто
важливим. Адже політика формує устрій держави…
Виступ поета Байрона на захист лудитів, Бабефа
проти великих магнатів і приватної власності, що таке
чартизм, хто такі консерватори, віги, фабіанці, боротьба між партіями та громадськими утвореннями
тощо, – все це екстраполюється, наприклад, на політичні перипетії сьогодення, на тло міжпартійних, міжконфесійних і міжетнічних протистоянь. Зрештою,
війна і боротьба Ірландії з Англією, що тяглася від
1793 року за незалежність, хоч і створено Сполучене
Королівство Великої Британії й Ірландії, триває й
досі… Перекладаючи уваги Гаустона Стюарта Чемберлена «Раса, нація, герої», Франко мав на оці розвиток
свого народу… За догматичним твердженням Біблії,
людність на Землі пішла від Сема, Хама і Яхвета. Це
дуже обурювало мислячих і розумних людей, можливо, й
витворило, на думку автора, «сильний антисемітський
рух». Точніше, антисіоністський. Автор, зокрема, уточнює, що «семітам, під котрими в звичайнім життю
розуміємо тілько Жидів (що бодай є наскрізь конкретний, на досвіді опертий образ) ми протиставимо
«Арійця»…. Чимало місця в праці Гаустона Чемберлена

відведено національному питанню. З‟ясовуються образи
юдейських відгалужень, зокрема, сефардимів і ашкеназів, подається значення раси, нації і звичайно героїв,
означуються п‟ять головних умов, від яких запежать
походження і розвиток раси. Тут Франко також черпав
факти діяльності світових гебреїв для ствердження
своїх думок щодо їхньої діяльності на терені тодішньої
Галичини…Ось один висновок…» Ціле значінє Жидів, –
говорить він, – лежить в чистоті їх раси: тілько вона
додає їм сили і тривкости і як вони пережили народи
старого сьвіта, так само, дякуючи знайомости сего
природного закона, пережиють усі теперішні племена,
що вічно мішаються одні з одним». Так засобами етнолінгвістики, великий Франко зобразив складні етнічні
процеси, що були притаманні розвиткові української
нації – західному її сегментові, – в передвоєнні – і передреволюційні часи [32].
Н. Шарманова апелює й до концепції психологічних
типів К. Юнга (1875–1961), що він головною функцією
негроїдної раси виділив комплекс емоцій (запальні ритуальні танці, швидка зміна їхніх почуттів). Європейці,
за К. Юнгом, спрямовують свою енергію на освоєння
нових територій, активний розвиток науково-технічного
прогресу. Це відрізняє їх від представників Сходу, яких
визначають як расу, спрямовану на свій внутрішній світ
(витончені архітектурні споруди, багатовікова самоізоляція країн Сходу – Китаю, Японії). При цьому, за авторською думкою, монголоїдам властива, як правило,
інтуїція [19].
Важливе місце в нашій проблемі займають етноніми,
які стереотипізують національні вияви. Ці лінгвоодиниці
відтворюють етнічні стереотипи як складники мовної
свідомості, що несуть, в свою чергу, у собі потужний
емоційний заряд, який сильно впливає на ступінь адекватності сприймання того чи того елемента концептуальної картини світу. Дослідники: В’яч. Іванов, Ю. Лотман, О. Пеньковський, Л. Савченко, О. Селіванова,
Б. Успенський та ін., розкривають цей феномен у формі
дихотомії: світ загалом і його фрагменти у процесі пізнання (особистістю, етносом, соціум ними групами,
тощо), сприймаються крізь призму аксіологічної моделі
«свій – чужий», де традиційно «свої» оцінюються позитивно, а «чужі» – негативно. Опозиція «свій – чужий»
належить до загальнолюдських моральних механізмів
вибору між ознаками категорій добра і зла. Тобто, своє –
це добре, а чуже – погане.
Саме на такій редукції і базуються наші феномени:
расизм і колоніалізм навіюють ворожі цінності, а анти
расизм та анти колоніалізм – націо-соціо-ідентичні, автохтонні. Внаслідок неоднорідності рівнів культур – для
народів Землі, їхньої дотичності до загальнолюдських
цінностей, ідеалів, істин, тощо, маємо й різноманітну
палітру мовної картини світу – від «лівої», радикальної –
до «правої» – від консерватизму до крайнього націоналізму. У цьому сенсі світ сьогодні – полі-мовно-полярний – від Нового Світу – через Євразію – до Океанії.
На думку Н. Шарманової, паремійна репрезентація
ксенофобії – через т. зв. Ксеноетноніми, – розкриває
домінування неприйняття інших етнічних груп і осіб.
Саме у ксеноетнонімах відображені стереотипи за такими ознаками, як зовнішність, одяг, поведінка, риси
національного характеру, національно-культурні традиції. Те ж стосується і фразеології.
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Макроконцепти (багатовимірні, складні) мови, мають
надзвичайно розгалужену різновекторну асоціативновербальну сітку смислових зв’язків (Батьківщина, життя,
слово, мова тощо). Це прямо стосується нашого співвідношення: расизм – анти расизм; колоніалізм – анти
колоніалізм. Для глобаліста – Батьківщина – це космополітизм; для антиглобаліста – Мала батьківщина. Для
расиста – життя – це атрибут «титульної нації»; для анти
расиста – всілякі форми спротиву. Для колонії – мова –
від метрополії – це зашморг; для метрополії – мова –
засіб пригнічення і т. п. З іншого боку, існують й мікроконцепти (одновимірні, прості) – це концепти, в яких
семантична сітка структурується лише в якомусь одному
напрямі: для расиста – це вбрання КУ-КЛУКС-КЛАН;
для фашиста – це символи влади і т. п.
Ку-клукс-клан або Невидима Імперія Півдня (англ. Ku
Klux Klan) – назва кількох расистських та терористичних
організацій в США, здебільшого на Півдні. Імена перших шести членів-засновників ку-клукс-клану: Маккорд,
Лестер, Кеннеді, Кроу, Джоунс і Рід. Саме Рід запропонував назву «Лицарі Куклос» («куклос» з грецької –
Коло), шотландець Кеннеді запропонував слово «клан»,
що означало рід, сім‟ю, зв‟язок близьких людей. Члени
організації придумали давати осередкам безліч інших
назв, щоб коли кланівця приводили до присяги, він міг
сказати, що перебуває не в ККК, а в якому-небудь «Білому братстві» або в товаристві «Лицарі білої камелії»
чи «Вартові Конституції», «Лицарі чорного хреста»
тощо. Містична поведінка, таємничі марші – обов’язковий атрибут клану. Характерні риси – таємність і таємничість, необхідні для конспірації рядових членів, щоб
лякати афроамериканців. У роки Великої депресії і війни
ку-клукс-клан фактично припинив своє існування. Офіційно ККК розпущено в 1944 р., відновлено в 1946 р.,
він розколовся на ряд угрупувань в 1949 р. 1960-ті роки
ознаменувалися відродженням діяльності організації,
коли терору (побиття, озброєні замаху, вибухи) піддавалися активісти боротьби за громадянські права. У 70-их
рр. ідеологія Ку-Клукс-Клану розширилися не лише в
сторону захисту білих англосаксонських протестантів, а
й взагалі у сторону захисту усіх білих християн. Куклукс-клан, який раніше базувався на національних амбіціях, сьогодні базується на ідеях біологічного консервативізму (ідея неперемішування рас за інтенсивної
глобалізації, міграційних потоків та інших процесів, які
призводять до зникнення людських рас, які сформувалися в ході еволюції). Після масового розстрілу мусульман у Новій Зеландії (2018), були також заклики до
українських партнерів розпочати боротьбу. Брентон Таррант поскаржився, що «не залишилося жодного місця»,
якого не торкнулася б міграція. По оцінкам деяких експертів у такої організації є великий і серйозний демократичний (скоріше, популістський), й терористичний потенціал на фоні інтенсивної глобалізації. У відомому
романі Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром» розповідається про діяльність ку-клус-клану під час Реконструкції після Громадянської війни 1861–1865 рр. [20].
У нашому сенсі є цікавим, що Т. ван Дейк висвітлює
проблему расизму як її презентацію у ЗМІ та друку [21].
Ван Дейк гостро критикує ці засоби інформації за безмірне застосування фразеологізмів, інших лінгвістичних
одиниць лінгвістичного спрямування, типу: «чорні»,
«терористи», «підбурювачі заколотів» та ін. Як це ак-
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туально зараз: проблеми з «кольоровим» населенням у
мегаполісах; сутички з силовими структурами, стан порушення громадського порядку та інші. І от, що характерно, цей масовий безлад відбувається в країнах з відносно забезпеченим способом життя! «Кольорове»
населення цих країн має соціальні дотації, пільги і т. д, і
разом з тим, воно не адаптоване до адекватного життя –
соціального та культурного, на його цивілізованому рівні. Доведено, що міжнародний тероризм живиться саме
за рахунок такого населення. Вихідці з «проблемних
районів» – як Старого, так і Нового Світу, частіше, за
«біле» населення, здійснюють соціально-політичний
безлад. І тут владна тільки «мова» сили – водомети, небезпечний для здоров»я газ з балонів, резинові кулі і т.
п. Тому й довелося спільноті США ставати на коліна
перед «кольоровим населенням». Не тільки афро-американське населення зазнає утисків на цій ниві. Це і іспаномовне, латино мовне населення – з Південної та
центральної Америки. Самі американці презирливо
називають цих мігрантів «Yet Bacкs», «Chicanos»…
Хто такі Чіканос?: Чикано (ісп. Chicano, мексиканці
США) – доанглоамериканське латиноамериканське населення Південного Заходу США, яке осіло на цих землях в XVI–XIX століттях в період іспанської колонізації
Америки, створення іспанської місії в Північній Америці, а також в умовах незалежної Мексики 1810–
1848 рр. [22]. На початок XIX століття чикано розпались
на декілька етно-культурних груп, які сформувалися в
різні періоди історії краю та містили різні соціальні
стани: фермери-ранчеро та місіонери калифорніо чисельністю приблизно 5 000 в штаті Каліфорнія, мексиканці
Техасу в кількості приблизно 5 000, приблизно
1 000 мексиканців в штаті Аризона, а також досить численні іспано-американці та метиси Нью-Мексико та Колорадо чисельністю не менш 30 000. Таким чином, по
завершенні американо-мексиканської війни 1845–1848 р.
після анексії території Північної Мексики Сполученими
Штатами, на території США виявилось не менше
50 000 латиноамериканців. Цікаво, що їхня чисельність
була приблизно рівна числу франкоканадців, які опинились в складі Британської імперії після падіння Нової Франції. Будучи іспаномовними католиками, чикано
зі значною домішкою індіанської (40%) та африканської
(5%) крові довгий час зазнавали різноманітних форм
дискримінації зі сторони декількох хвиль білих англосаксонських переселенців – «англо» на місцевому жаргоні.
Як зауважила письменниця чикано Ана Кастільо (нар. в
1953), «…бути чикано означало бути темношкірим маргіналом, до якого відносились як до іноземця в його власному будинку, від якого чекали виконання найбруднішої
роботи та який нічого не міг потребувати від суспільства, в якому він тягнув своє існування» [23, c.35]. В
1960-тих та 1970-тих роках чикано розпочали боротьбу
за свої громадянські права. Отримали розвиток Рух Чикано та група Ла Раса. Завдяки масовому притоку мексиканських імігрантів у США в 1980-тих і 1990-тих роках, культура чикано отримала новий імпульс. Етимологія слова «чикано» не зрозуміла і зараз. Можливо, це
англомовне спотворення кореня Mexicano > Xicano >
«Chicano» [24].
Позором для США стали події в Вундедні: (англ.
Wounded Knee Massacre) – останнє велике зіткнення між
індіанцями й солдатами на північноамериканському ко-
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нтиненті. Дослідивши карту історичних змін «Великої
резервації Сіу», можна сказати, що приводом до конфлікту могли бути не лише матеріальні труднощі й релігійний рух, а й те, що значні території між резерваціями
Шайенн-Рівер та Пайн-Рідж були відібрані у індіанців у
1890 року. Агресію проти індіанських резервацій почали
саме збройні формування правління США. 29 грудня
1890 року загоном із п’ятисот солдатів США було оточено табір індіанців Лакота, який розташовувався на
території резервації Пайн-Рідж. У ході битви загинуло
22 солдати та не менше 153 індіанців, враховуючи жінок
та дітей. За цю битву як мінімум 20 військовослужбовців
були удостоєні Медаллю Пошани, найвищою військовою нагородою США [25].
Розглянемо далі, які ці проблеми сьогодні розгортаються на тлі сучасних підходів до співвідношення расизму та анти расизму етнолінгвістичному контексті.
Виклад основного матеріалу. Поняття расизм має
багатоаспектне тлумачення: в історії, політології, соціології, філософії, психології та лінгвістиці. Англійська
мова так його тлумачить в сенсі розуміння концепту
«раса»: «…race…1. A group of persons related by common
descent, blood, or heredity…2. a population so related…3. A
subdivision of stock, characterized by a more or less
distinctive combination of physical traits that are transmitted
in descent: the Mongoloid race…4. A group of tribes or
peoples forming an ethnic stock…7…the human race or
family; mankind….Syn…1. tribe, clan, family, stock…Race,
Nation, People are terms for a large body of persons who may
be thought of as a unit because of common characteristics…Nation considers a body of persons as living under an
organized government, occupying a fixed area, and dealing as
a unit in matters of peace and war with other similar groups:
the English nation…People has emotional connotations
similar to those of family…refers to the persons composing a
race, nation, tribe…as members of body with common
interests and a unifying culture…» [26, c.1184]. На нашу
думку, ці визначення слід систематизувати наступним
чином, за якісними та кількісними характеристиками:
1. За біосоціальною суттю людини та груп людей: 1, 3.
2. За етнічним компонентом. Якраз тут, виникає комплекс ознак, що утворює націю – вищий рівень єдності
людей з точки зору розуміння місії – у Всесвіті, на Землі, в системі політичних, соціокультурних відносин –
відносно простору, часу і свідомісної системи. Вже у
такому контексті означаються три концепти: Раса, Нація,
Людство. Вони характеризують, в свою чергу, певний
комплекс характеристик суспільного і соціального
життя, що стосуються форм і рівневості єдності. Таким
чином, єдність і етнічність, етнос – це морфологія
зв’язків людей, взятих у визначальних лакунах суспільного життя: політика, історія, дух, духовність, культура,
соціальні інститути, мислення, філософія, ідеологія і т.д.
Ідеологічне тлумачення цих речей-концептів виражає
систему поглядів й дій угрупувань елітарного рівня. Так
поняття «раса» в расизмові тлумачиться як об’єкт
впливу, в різноманітних формах. Тут вже включається
цивілізаційно-класовий-соціально структурований підхід. Расистами були рабовласники, феодали, капіталісти,
імперіалісти. Расистами є політики, державні діячі, які
переслідують певні ідеологічні цілі. Расистами є фашисти, нацисти, націократи, і т. п.

І, хоча суспільні науки розрізняють поняття «раса» та
«етнічність», у популярному вжитку й в минулій науковій літературі ці два терміни часто означають одне й те ж.
Слово «етнічність» часто вживається у значенні, що воно
традиційно приписується слову «раса»: поділ людей на
групи за ознаками, які вважаються суттєвими або вродженими (наприклад, спільне походження або характерна
поведінка). Тому терміни расизм та расова дискримінація
часто вживаються тоді, коли мова йде про дискримінацію
на етнічній чи культурній підставі, незалежно від того, чи
різницю можна охарактеризувати як расову.
Таким чином, виходимо на концепт «расизм» – «…1.
A belief that human races have distinctive characteristics
that determine their respective cultures, usually involving
the idea that one`s own race is superior and has the right to
rule others…2. A policy of enforcing such asserted right…3.
A system of government and society based upon it…» [26,
c.1184]. У першому випадку ми маємо визначення: расизм – віра у вищість одних рас чи етносів над іншими
та ідеологічні упередження й дискримінація, пов’язані з
такою вірою. Треба розуміти, що така віра не має нічого
спільного з релігійною вірою; релігія, за своєю суттю,
протистоїть насиллю і сваволі, походячи від лат. форману: «religio» – «об’єднання» як об’єднання людей навколо вищих цілей, цінностей, ідеалів. Проте, релігія
може бути інструментом політики в руках можновладців. Так було за часів Середньовіччя. Але є й анти приклад: саме католицька церква звернулася до вірючих світу
протистояти расизмові – в обличчі фашизму та нацизму
в Німеччині. Ватикан у 30–40-і рр. займав неоднозначну
позицію в межах цих питань. Керівники УГКЦ вітали
німецьку адміністрацію в 1941 році, маючи на увазі відродження Української держави, як противагу більшовизму. Зовсім інші річ – теократичні держави. Тут можуть
переслідуватися інаковіруючі. Є приклади насильницького навернення до православ»я національних окраїн
Російської імперії у XYII–XIX стт. А що вже говорити
про «культурний» расизм від російських ідеологів стосовно українства. Це, якраз, питання мови та нації.
Другий випадок вживання терміну «расизм» виводить нас на спровоковану політику від держави, її ідеологічних та дієвих інструментів. Підставою для расизму
є науково обґрунтовані політичні теорії, що ґрунтуються
на поділі людей на антропологічно різні групи на основі
особливостей зовнішнього вигляду (як-от: колір шкіри,
структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла
тощо), або етнічності (як культурно-цивілізаційний аспект). Вони є фундаментом для расової дискримінації та
неоднорідного ставлення до людей та їхніх спільнот залежно від належності до цих груп. За расистськими теоріями люди різних рас розрізняються за соціально-біологічною поведінкою; до зовнішніх ознак «прив’язуються»
психологічні, розумові та фізичні особливості, або робляться узагальнення типу: «усі негри ліниві», «усі жиди
жадібні» тощо. Ця різниця, як стверджують науковці та
послідовники расистських теорій, зумовлена механізмами спадковості і не зникає повністю у результаті виховання, соціалізації та інших культурних процесів.
Конвенція ООН про подолання усіх форм расової
дискримінації не розрізняє терміни «расова» та «етнічна»
дискримінація. У цій конвенції проголошено, що ідея
вищості на расовій основі хибна з наукової точки зору,
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ганебна морально, несправедлива соціально й небезпечна –
расовій дискримінації нема місця ніде, ні в теорії, ні на
практиці: «…PART I. Article 1. 1. In this Convention, the
term «racial discrimination» shall mean any distinction,
exclusion, restriction or preference based on race, colour,
descent, or national or ethnic origin which has the purpose or
effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or
exercise, on an equal footing, of human rights and
fundamental freedoms in the political, economic, social,
cultural or any other field of public life» [27].
Расизм притаманний, насамперед, не моноетнічним
державам, на території яких проживають представники
декількох рас, або державам, де домінує одна нація, але
існує великий наплив чужорідних емігрантів. В країнах
Західної Європи і Північної Америки як противага расизму існує також таке явище як заперечення реальності
рас, що втілюється у крайню расову напруженість.
Тобто, расові етнічні елементи затінюються іншими –
соціально-побутовими. Відбувається методологічна підміна підходів. У XIX столітті багато науковців були
прихильниками ідеї, що людська популяція поділена на
окремі раси [28]. Це, скоріше, використовувалося для
виправдання колоніалізму та неоднозначного ставлення
до різних груп населення. Такі теорії узагальнюються
під поняттям науковий расизм [28]. Результат – завойювання колоній і подальший перерозподіл світу в Першій
світовій війні.
Якщо ж має місце практика ставлення до певних груп
як до привілейованих та порушення прав цих груп, що
ґрунтується на расових характеристиках, то таке явище є
інституційний расизм. Результат – геноцид з боку провідних держав Старого і Нового світу стосовно певних
етнічних груп в країнах «третього світу», окраїнах імперій Євразії. Наразі, більшість біологів, антропологів та
соціологів відкидають ідеї наукового расизму; тепер
дослідники приділяють увагу чинникам формування рас:
географія, етнічність та історія ендогамії. Ті, хто вважають, що особам, яких можна віднести до однієї раси,
притаманні певні внутрішні ознаки, називають себе расиалістами, а не расистами, щоб уникнути негативного
посилу цього слова. Термін расиалізм не несе у собі оціночного судження та є більш відповідним для наукового
аналізу та дискусій. Поняття расизм із його характерним
закінченням –изм, стало прикладом для словотворення
термінів, що означають різні види упереджень, таких як
сексизм, ейджизм, аблеїзм тощо. Дотичними до цього
феномену є: антисемітизм (насамперед расовий), шовінізм та гомофобія.
Сучасний расизм як ідеологія виник у добу колоніалізму. Існувала методологічна потреба, з одного боку,
пояснити, чому всюди у світі європейці захоплюють
чужі країни, а не навпаки, а, з другого боку, виправдати
таку політику. Найпростіше пояснення полягало в проголошенні однієї раси «повноцінною», а інших – «неповноцінними», тобто по суті, декламувалося позбавлення
неєвропейців права називатися «справжніми» людьми,
та пояснення переваги європейців як вродженої якості,
риси, «блакитної» крові… Проте, як вид ксенофобії, расизм притаманний людям здавна. Поширення расистських ідей у сучасному світі відбулося завдяки популяризації праць французького письменника Жозефа Артюра
де Гобіно (1816–1882), який у своїй праці «Нарис про
нерівність людських рас» сформулював расову теорію.
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Інституційний расизм – це расова дискримінація із боку
державних структур, корпорацій, релігійних та освітніх
інституцій або ж інших організацій, що мають вплив на
життя великої кількості індивідів. У 1960-х цей термін
увів у вжиток Столкі Кармайкл [29]; Маулана Каренга
зазначав, що расизм деструктивно впливає на культуру,
мову, релігію та людські можливості загалом [29].
Pасизм як політика – це дискримінація особистостей,
суспільних груп, частини населення або груп людей. У
найгірших своїх проявах – це політика переслідувань,
принижень, завдання ганьби, насильства, нагнітання
ворожнечі та неприязні, поширення відомостей, що паплюжать людину або частину людей; завдання шкоди за
ознакою раси чи етнічного походження (видимої різниці
в зовнішності). Часто економічна та соціальна нерівність
є формою дискримінації, що тісно пов’язана із расизмом. У XYIII ст. європейські країни колонізували частину світу, до чого активно були залучені компанії, зокрема Ост-Індійські компанії Британії, Нідерландів. Саме
економічні структури, компанії розподіляли між собою
території та займалися накопиченням капіталу із колоніальних території. У цьому процесі компаніям сприяли
держава та церква. Але, на думку Атіли Мелега, одним
із найважливіших інститутів, що сприяв розвитку капіталізму за допомогою колоніалізму, був саме расизм [2930]. У країнах, де чутливість до расових питань та расової дискримінації дуже висока, виділяють також сором’язливі типи расизму, в яких ворожість до представників іншої раси чи етносу не декларується прямо, а
ховається за ширмою не зовсім щирих принципів. Сюди
належить, наприклад, уникання – люди спілкуються тільки
в межах своєї групи й уникають спілкування з людьми
інших рас чи етносів. Інший тип – декларування того,
що раса не відіграє жодної ролі (наприклад, при наймі).
У цьому випадку представник меншини не має шансів
отримати роботу, бо представників більшості більше.
Ще один тип – проголошення, «що вони інші», не нижчі,
не вищі, а інші. Таке проголошення веде до ізоляції меншин.
Ідеологія расизму почала своє існування у XIX ст. як
«науковий расизм», який намагався встановити расову
класифікацію людства. Подібні расистські теорії, що
активно використовувалися впродовж Другої світової
війни та Голокосту, расизм та расова дискримінація досі
залишаються поширеними у всьому світі. Відповідно до
цих поглядів культуру створюють етнічні групи, і вона
повністю визначається расовими характеристиками. Культура та раса тісно переплетені та часто залежать одна
від одної, цей зв’язок підтверджується національністю
та мовою. Опираючись на націоналістичні та етноцентричні цінності, концепт вищості певної раси розвинувся
до відділення від інших культур, що вважалися нижчими
або нечистими. Таке фокусування на культурі зберігається у сучасному визначенні расизму: «Причиною расизму є не існування рас. Він створюється у процесі соціального розмежування на категорії: будь хто може бути
расово дискримінованим, незалежно від його тілесних,
культурних та релігійних особливостей.» [29-30]. Таке
визначення расизму ігнорує біологічну основу расизму, і
цей момент сьогодні є предметом дискусій.
Наслідками расизму є: соціальна дискримінація, расова сегрегація, мова ворожнечі та насилля (погроми,
геноциди та етнічні чистки). У більшості країн расова
дискримінація не дозволена законом, але проявляється у
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таких формах як расові стереотипи, гумор (анекдоти,
сатира), чи расово забарвлені епітети у повсякденій мові.
Антирасизм також часто стає джерелом політичних маніпуляцій. Політики вдаються до захисту расових меншин із тим, щоб отримати більше голосів. Деякі тоталітарні режими вдавалися до пропаганди антирасизму, не
відмовляючись від обскурантизму та обмеження жінок у
правах [29-30].
Під поняттям анти расизм, навпаки, розуміються переконання, дії, суспільні рухи, державне управління,
спрямовані на протидію расизму, ксенофобії, антисемітизму, апартеїду та етнічній дискримінації. Антирасизм
направлений на досягнення свободи і рівноправності
всіх людей незалежно від їхньої раси та національності;
пропагуючи ідею про те, що расизм має негативний
вплив на суспільство та може бути подоланий на підставі змін у економічному, політичному та соціальному
житті. Опір расизму існує вже давно, наприклад рух
проти рабовласників, захист етнічних меншин від вигнання та депортації і рух, що протистоїть антисемітизму.
Саме поняття «антирасизм» з’явилося після звільнення Європи від фашизму, а саме, – в есе Жана-Поля
Сартра(1905–1980) – «Чорний Орфей» (1948), присвяченому видатному африканському поетові, філософу,
першому президенту Леопольду Седару Сенгору, головному теоретику філософсько-художньої течії «негритюд». Фрідріх Тідеман (178–1861) був одним із перших,
хто здійснив наукове оспорювання расизму. У 1836 році
він, опираючись на краніометрію та заміри мозку, зроблені ним у європейців та африканців, спростував типові
стереотипи європейців про те, що представники негроїдної раси мають менший мозок і тому інтелектуально є
обмеженими. На початку XX-го ст. роботи антропологів
та соціологів: Франца Боаса, Марселя Мосса, Броніслава
Малиновського, П’єра Кластра та Клода Леві-Строса,
призвели до занепаду расизму в гуманітарних науках та
встановлення культурного релятивізму як домінантної
парадигми. Нацизм, расизм, фашизм, гітлеризм у Німеччині спирався на ідеї євгеніки, соціал-дарвінізму та ін.
поза наукові містифікації. 27 000 000 жертв в СРСР,
9 000 000 жертв в Україні тих часів, 6 000 000 жертв
Голокосту – це наслідки ідеології та практики Третього
Рейху…
Сучасна етнолінгвістика, розширюючи межі сприйняття різноманітних світових етнічних культур, засобами мови намагається протидіяти негативним процесам
у сфері сучасного расизму та нео-колоніалізму. Для
цього застосовуються провідні мови світу, й українська,
зокрема. Просування України до світової цивілізованої
спільноти, підвищує авторитет її науки, культури й
освіти, допомагаючи в справі загальнолюдського спротиву цим негативним явищам, які розхитують суспільносоціальний баланс. Вивчення іноземних мов в Україні
надає змогу цілісно, комплексно і натхненно продовжити життя прекрасній парадигмі: «Скільки мов ти
знаєш, настільки ти універсальна особистість!».
Висновок. Етнолінгвістика в комплексі з іншими етнічно-культурно спрямованими гуманітарними галузями: соціологією, історією, політологією, культурологією, філософією, тощо, дає змогу зрозуміти бінарні
парадигмальні концепти: «расизм-антирасизм», «колоніалізм-антиколоніалізм» на тлі парадигми третього тисячоліття: «глобалізм-антиглобалізм».

По мірі зростання ваги провідних світових мов – як
Заходу, так і Сходу, англійська мова впевнено дивиться
в майбутнє як мова «Lingva Franka», бо це мова ЄС, мова
Інтернету, Гуглу, Гуглу Сколар.
Наше дослідження є перспективним в сенсі глобальних процесів, що вони відбуваються в мові. Мова людства трансформується, модернізується; відбувається інтенсивний пролонгований процес взаємообміну мов. В цих
складних і неоднозначних процесах важливе місце обіймає проблема збереження традицій – з боку мови народу, і розуміння інновацій, що несе в собі глобальне
суспільство – суспільство новітніх знань та інформації.
В плавильному тиглі під назвою «мова» та «культура», сплавляються надбання етносів, які визначають
сьогодні майбутнє людства.
Гігантським чином продукується новітній тезаурус
науки, техніки, технологій, всесвітньої культури. Сьогодні мова – Добра, Любові, Толерантності, Віри, Мудрості, Краси, Політкоректності, стала передовим фронтом
боротьби прогресивного людства з новітніми формами
расизму та колоніалізму. Локальні і регіональні політичні та економіко-соціальні збудження, повинні мати
певний протидіючий механізм. Слово, вербальні засоби
можуть піднести людину, або суспільну групу, або
зруйнувати береги духовності і культури. І тут звучить
вічне: «…Спочатку було Слово…»… Стається антропологічний прорив у нову єдність людства – єдність в культурі, знанні, цінностях та ідеалах. І саме мова – як
психо-емоційний, соціокультурний інструмент у такій
єдності грає сьогодні першу роль.
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ETHNOLINGUISTICS AS A SOURCE OF INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF IDEOLOGICAL
ORIENTATION IN THE RELATION BETWEEN RACISM AND ANTIRACISM
The relevance of the topic of our study comes from the state of the modern world anthropology cultural ethnic process that
is related to racism and anti-racism as a characteristic of globalism and antiglobalism. From the colonial era – XVI–XIX
centuries, mankind inherited a large, complex, archetypal, and mental-ethnic array of myths, fears, prejudices, ideological
beliefs, and so forth, about colonialism and its ideological direction in the form of racism, and their consequences in the
present. The establishment of the United Nations(1945), the adoption of the Declaration of Rights and Freedoms(1948) and
other international instruments, in particular, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (1965–1969), recorded right of peoples
and world citizens for equality in ethnic relations. Today, the collision of racism and anti racism happening against the
backdrop of conflict between globalism and anti-globalization. Globalism «standartisied» public and social life of civilization
on common foreign-policy and humanitarian principles. In terms of increasing gaps between «poor» and «rich» countries, the
growth of a worldwide «plague» of the XXI century, these standards are far from real life. Forced to look the processes of
mass labor migration in world labor market. Millions of people from «poor», «colour countries», constantly migrate, emigrate
and immigrate. Our theme tries to explain how concepts and categories in the ethnics, cultural tendencies, ethnomethodology,
ethnic and psycho-cognitive linguistics, sociolinguistics and modern, reflecting the correlation of racism and anti racism in a
multicultural sense. In our opinion, the ratio today is crucial in terms of interaction, interchange of cultures of the world, in
the light of its multi-ethnicity, political correctness, tolerance, «critical thinking» of gender perspectives, the overall social
situation and the like. Today the «red line» in this sense runs through the mentality, psycho-ethno-types of peoples, through
language, in the broadest, ethnic and cultural sense. Our relevance lies in the consideration of modern ethno linguistic and
ethno-cultural processes in terms of their influence on the methodology of the correlation of racism and anti racism and its
solutions in the field of ethnic, packetising, basis. The purpose of the study is explained to show how ethno-linguistic-culture,
ethnolinguistic methodology, affects the understanding of the complex relationship between racism and anti-racism in the
context of globalization and ethno-regional science.The state of development of the study is based on the achievements of
philology, linguistics, sociolinguistics, applied linguistics, culturology, linguistics and other humanities in Ukraine and in the
world – near and far. Our topic is revealed through linguistic analysis of concepts, morphemes, phraseologies, texts of
historical and linguistic nature, which reflect the process of development, mainly English, as a language of intercultural ethnic
interaction in our binary: «racism-anti-racism», «colonialism-anti-colonializm». This allowed to create a scientifical balance,
comprehensive approach to the development of new ideas in this regard, in order to continue researches in this area.
Key words: ethnolinguistics, ideology, racism, anti-racism, language, ethnicity.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ
В МЕТАЖАНР НА ҐРУНТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУР
У сучасній науковій літературі зустрічається ієрархічно різне генологічне маркування поняття
«альтернативна історія». Одні науковці трактують його як «жанр», «формацію», «явище», інші – як
«субжанр», «наджанр», «метажанр». Тому мета пропонованої статті полягає в таксономічно актуальній
ідентифікації поняття «альтернативна історія» та побіжному огляді шляху трансформації художньої
альтернативної історії з субжанру в метажанр.
Ключові слова: альтернативна історія, генологічний маркер, жанр, субжанр, метажанр, американська
альтернативна історія, українська альтернативна історія.
Постановка проблеми. Динамічна історія Європи
та Америки ХХ століття, злети і падіння урядів окремих
держав, гуманізація та децентралізація, поява і девальвація нацизму та фашизму, демократизація Західної Європи, вивищення та розпад СССР, нарешті – консолідація Східної та Західної Європи – набули особливого
нового образу в дзеркалі літератури як найбільш динамічного виду мистецтва. «Практична філософія Поля
Рікера – вершина переосмислення проблем людської
ідентичності в контексті трагічного досвіду XX століття.
«Сам як інший» – головний твір П. Рікера про філософію людини, про здатність людини на вчинок, слово та
відповідь на запитання» [5, с.451] приходить до
розв’язання проблеми ідентичності особистості та піднімає питання ролі особистості в історії та в літературі,
окреслює спільність і відмінність у цих двох дискурсах,
а найголовніше – у зоні їхнього перетину.
Зона перетину історії та літератури може бути гідно
окреслена межами метажанру альтернативної історії.
Адже саме у цьому дискурсі історія як річ у собі здобуває заборонений офіційною історіографією умовний
спосіб, а література, як фрактальна фігура культури,
здобуває найреальнішу дійсність з усіх дотепер отриманих нею для власного опрацювання. П. Рікер окреслює
подібне поєднання у філософському вимірі особистої та
наративної ідентичності, дилема між якими виникає
«водночас із постановкою питання про перманентність у
часі – співвідношення між нашими двома версіями ідентичності вперше постало як справжня проблема» [5,
с.141]. Перевага на користь одної з цих ідентичностей
визначає вибір певної лінії з множинних схем подій, що
в художній прозі буде виражено як «точка біфуркації»
(момент часу в прямуванні фабули, коли відбувається
зміна «природної історії» (за В. Вернадським) на літературну історію (фантастичну, фентезійну, псевдоісторичну тощо). Так, наративна ідентифікація, що у праці
П. Рікера являє собою національно-ментальну та суспільну ідентифікацію особистості в колі властивих їй ролей (громадянин, батько, мати, співробітник, військовослужбовець та ін.), в літературі займатиме нішу
історичної прози, а особиста самоідентифікація, що у
П. Рікера реалізує духовну сентенцію самості (selfhood),

відповідатиме саме альтернативній історії як принципу
відтворення художнього світу прози, передусім у Західній Європі.
Персонаж, означений як певний історичний прототип
діє осібно, впливаючи на розвиток історії, що змінює
свій звичний плин під впливом дивергента. Тому головне поле функціонування сукупності творів, що формують корпус літератури альтернативної історії саме перебуває на перетині явищ колективного та індивідуального, іншими словами, балансує на межі history та story
(тобто глобальної історії як цивілізаційного прямування
людства і локальної історії, оповіданої автором), саме
тому в мета цього дослідження – довести сучасний стан
генологічного маркування АІ як метажанру для європейських і слов’янських літератур. Оперування категоріями
глобального історичного процесу, тобто метаісторії, тієї,
що перебуває поза історичною хронікою окремих віх
національної історії (а об’єднує декілька у певну спільноту історичного прямування), однак у художньому
творі, в прикладному аспекті, «працює» з конкретною
національною історією, створюючи вірогідну альтернативу історіографічній правді.
Виклад основного матеріалу. У кожному художньому творі альтернативна історія реалізується за рахунок формули альтернативізму, що об’єднує різні за
генологічним базисом і набором елементів поетики
прозові зразки в структуру метажанру АІ.
Альтернативна історія (АІ) – історико–культурний
напрям студій з історіографії, культурології, генології,
феноменології, які за основу дослідження приймають
багатовимірність історичного часу.
Пропонована дефініція постає як системне узагальнення доволі об’ємного матеріалу попередніх студій.
Зокрема, в літературознавстві сутність терміну вивчали
під призмою традиції антиутопії та фантастики (зокрема,
наукової фантастики). Осьмухіна О. та Махрова Г. визначають АІ як похідне жанрово-стильове утворення
антиутопії, вказують на зв’язок з традиційною поетикою фантастики у праці «Специфіка жанру роману
альтернативної історії (на матеріалі вітчизняної прози
1990-х – 2000-х рр» [4]. У теоретичній праці йдеться про
російську сучасну прозу В. Аксьонова, Д. Ліпскерова,
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В. Войновича, Т. Толстой. Альтернативна історія розглядається дослідниками як поєднання історизму з фантастичним елементом, що дозволяє письменнику створити умови для максимального розкриття художнього
задуму. «[…] практика російської літератури 1990-х –
початку 2000-x років наочно свідчить про розширення
жанрового і тематичного простору вітчизняної антиутопії саме за рахунок нового літературного феномену – роману альтернативної історії» [4, с.51] [перекл. тут і далі –
А.А.], – вказує в теоретичній частині студії О. Осьмухіна.
Треба зауважити, що практично всі дослідники альтернативної історії (М. Шнайдер-Маєрсон, Р. Кацман,
О. Осьмухіна та ін.) уникають прямої номінації генологічного маркування АІ й також її таксономічного рівня,
натомість називаючи художню АІ «літературним феноменом», «новим художнім явищем», «дочірнім жанром
антиутопії» тощо. Проте, саме питання походження і
моделі функціонування визначає, на нашу думку, генологічну сутність альтернативної історії.
У пропонованому дослідженні альтернативна історія
детермінується як явище літератури ХХ століття, що
пройшло шлях від субжанру наукової фантастики та
історичної прози до метажанру (1990–2000 рр.) у європейських літературах та зокрема в українській літературі.
В дискурсі теорії літератури, на нашу думку, термін
має сутність метажанру саме через генологічну спорідненість з фантастикою (більшою мірою з science fiction,
ніж із фентезі, хоча зразки творів такого поєднання наявні). А фантастика визначається як метажанр у студіях
Ю. Подлубнової, Р. Співак, Б. Іванюка. Отже, утворення
на стику двох метажанрів, очевидно, продукує суміжний
метажанр. Також на користь метажанрової природи АІ
свідчить той факт, що утворення є жанрово-тематичним:
«Метажанр – більш загальне поняття. Він так само, як і
мегажанр, міжвидове й міжродове явище, крім того,
пов’язане й з категоріями філософії та естетики (комічне, фантастичне)» [6, c.74], – резюмує у статті «Жанр,
метажанр, мегажанр як теоретичні проблеми» О. Стужук.
Отже, бачимо яскраво виражений тематичний маркер у
визначенні наджанрового генологічного утворення
«метажанр».
Наступним фактором у визначенні АІ як метажанру
постає функціональний аспект. В номенклатурному визначенні генології в художній прозі до понять метажанру
та мегажанру науковці вдалися в період соцреалістичної
літератури, на що вказує О. Стужук, тож визначальним
стає саме рольовий, функціональний аспект. Тож можемо сформулювати теке визначення: метажанр – це
тематично-жанрова єдність, що самостійно може
створювати продуктивні жанри, об’єднуючи їх у специфічний спосіб особливостями генології та поетики.
З цього погляду, фантастика, як й історичний роман
постають як метажанри (АІ, своєю чергою, як дітисько
двох мета жанрів ієрархічно належить до формації наджанрового характеру). У дисертаційній праці С. Олійник
«Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника» дослідниця так описує класифікацію творів фантастики: «[…] визначення будь-якого
жанру фантастики має включати характеристику зв’язків
фантастичного елемента та дійсності (тобто особливість
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вимислу)» [3, c.7]. Відтак незаперечний факт існування
дочірніх жанрів фантастики та їхніх класифікацій дозволяє окреслити її як метажанр.
Виходячи з суміжного логічного підходу, альтернативна історія також відповідає характеристикам метажанру: продукує дочірні субжанри, являє собою жанровотематичне генологічне утворення, походить із царини
двох метажанрів.
Окремо слід наголосити на генологічному зв’язку
альтернативної історії з антиутопією, утопією та, певною мірою, з романом-пересторогою. Так, антиутопії
Е. Замятіна, Д. Оруела, О. Хакслі, структурно, формально належать до романів-антиутопій та формують корпус художньої альтернативної історії.
Щодо часу появи альтернативної історії думки літературознавців різних поколінь та країн також розділилися. Російське літературознавство схиляється до
зв’язку АІ з постмодернізмом, а жанр АІ утвердженим
вважається з кінця ХХ століття (за О. Осьмухіною,
Е. Ковтун). Натомість у західноєвропейських та американській літературі час фігурування АІ відсувається на
початок ХХ століття: «Остаточно закріпилась АІ у світовому письменстві в епоху модернізму. Як жанр художньої літератури вона бере початок у творчості видатного американського письменника М. Твена» [10].
Роман М. Твена «Янкі з Коннектикута при дворі короля
Артура» (1889) написаний на матеріалі реальних історичних нотаток, хронік, свідчень, проте сюжетним каталізатором є введений письменником фантастичний елемент, який можна узагальнено назвати: що було б,
якби.... Точка дивергенції, за яку править введений
ззовні поворотний елемент, який змінює звичний (відомий, реальний) перебіг історії, – це найважливіший жанровий маркер, який допомагає ідентифікувати твір як
такий, що є альтернативною історією.
К. Ебботт у статті «Минуле, умовно: альтернативна
історія в спекулятивній фантастиці» [8] схильний генетично виводити АІ з царини наукової фантастики й розглядати як дочірній жанр: «Альтернативні історії белетризують контрафакти, що закладені в історичному
мисленні. Роблячи це, жанр може допомогти як науковцям, так і студентам розширити свою історичну картину
світу. Кваліфіковані практики не лише задають інтелектуальні питання («а що, як...?»), але й наповнюють історичні сценарії цікавими та переконливими персонажами,
які забезпечують відчуття повсякденного життя в іншому часі й місці» [8]. Треба сказати, що генологічна парадигма вживання АІ у інваріанті множини «альтернативні
історії» вказує на множинність історичних альтернативних сценаріїв, а маркування АІ як жанру фантастики
відповідає усталеному погляду американського літературознавства, що слугує базисом для студії К. Ебботта,
адже в статті він аналізує передусім збірник Ф.К. Діка
«Людина у високому замку».
Процеси, що відбуваються в українській, польській,
російській, білоруській літературах з різною інтенсивністю, все ж, пов’язані із американським сценарієм розвитку АІ та фентезі. Цей зв’язок очевидний, приміром, за
плином початкового розвитку жанру: генологічна закоріненість у фентезі (концепція романтизації творення
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історії) та матриці історичного роману (архітектоніка та
фабульні схеми запозичені АІ з найдавнішого романного
жанру), літературний конкурс як межева подія для реалізації відгалуження АІ від материнських жанрів.
Другий пункт стає надважливим у інформаційному
суспільстві, схильному до детермінування явищ культури. Відтак, якщо якесь явище відбулося, то необхідно
позначити точне місце та час цього явища, щоб опредметнити його. Щоб продемонструвати тяжіння сучасного мистецтва (contemporary art) до предметності як у
формі, так і за змістом, культуролог М. Чікарькова наводить приклад Т. Емін: «Британська художниця Трейсі
Емін продемонструвала 1999 року в галереї інсталяцію
«Моє ліжко» («My bed») […] Вона розповідала, що перебувала декілька днів у депресії і провела їх у ліжку без
їжі та пиття […], а коли прийшла до тями, […] зрозуміла, що це готовий мистецький артефакт». [7, c.5]. Не
беручи до уваги естетичну й етичну складову, бачимо
приклад потреби сучасного митця опредметнювати все
довкола й усередині: ментальні відкриття, психічні
стани, емоції тощо.
Подібна ситуація із АІ. В американській літературознавчій класифікації досі послуговуються поняттям
«жанр» (Т. Шиппі), «субжанр» М. Шнайдер-Маєрсон, а
в британській – «наджанр» («overgenre») М. Бредбері в
праці «Британський роман нового часу», Р. Кацман –
«жанр» («genre») або ж «утворення» («formation»). Причому, незалежно від маркування генологічної формації,
альтернативна історія на сучасному етапі визначається
різними авторами деяким дітиськом актуальної культури
та свідомості й історичної літератури, що виникло завдяки любові авторів та читачів до наукової фантастики
та фентезі. Тому, пояснює М. Шнайдер-Маєрсон, знаковим роком для АІ стає 1995-й, коли пані Ліпер і
Р.Б. Шмунк, співробітник НАСА, започаткували літературний конкурс письменників-альтернативістів, коли АІ
офіційно одержала «свідоцтво про народження». На цей
літературний конкурс звертає увагу й Р. Кацман, стипендіат Кембридзького університету, однак історіографія
жанру ним ведеться від Середньовіччя (що вказує на
походження жанру з історичного роману): «Середньовіччя та Відродження дають ще один характерний приклад «ранньої» альтернативної літератури – жанр мандрівної літератури» [9, c.45].
Виникнення жанру АІ на межі фантастики й історичного роману в усіх теоретико-літературознавчих джерелах підтверджується спільним функціонуванням у ньому
маркерів обох похідних жанрів. Читаємо у енциклопедичній статті Дж. Клюта: «Альтернативна історія – це не
комп’ютерна гра-стратегія, яку можна зберегти, переграти і потім знову перезберегти, і не світські бесіди
про те, що могло би бути, якби... [10]. Альтернативна
історія «дозволяє проаналізувати хід історичних подій,
оцінити роль в історії тих чи тих постатей і випадкових
факторів, і, разом з тим, – що найголовніше – зрозуміти
закономірності історичних подій, щоб у реальності уникнути повторення колись зроблених помилок» [2, c.16].
Амбівалентність ознак АІ пов’язана з тим, що вона
виокремилася з царини наукової фантастики та виробила власну концепцію на жанровій матриці історичного роману.

У ХХ ст. в есеїстиці, драмі, малій прозі, а пізніше – й
у романі з’являються елементи АІ. Історичні проміжки
та моменти, що найбільше зацікавили зарубіжних письменників, переважно належать до історії воєн та зламів
століття, а також стосуються історії християнства. Натомість українські спроби переважно стосуються вітчизняної історії (часто – політичної) і належать або до часів
Київської Русі та християнізації українських земель
(І. Білик «Меч Арея», «Похорон богів», «Не дратуйте
грифонів», В. Владко «Нащадки скіфів»), або до ХІХ –
початку ХХІ ст. (О. Ірванець «Рівне-Ровно», Я. Яновський «Долина Бельведеру», Ю. Щербак «Час смертохристів», М. і С. Дяченки «Vita Nostra» і, звичайно,
«Дефіляда в Москві» В. Кожелянка.
Наразі, звернімо увагу на другий важливий жанровий
елемент, – фантастичний і його роль в АІ як жанровостильового компонента метажанру, що формує в українській літературі специфічний субжанр – «альтернативну
історію України».
АІ як метажанр, у своєму апофеозі, творить сагумістифікацію на фантастичному ґрунті художніми засобами фентезі після оповіданої реальної історії, що залишилася не тільки зафіксованою в історіографії нації або
об’єднанні держав, але й визнана науковою думкою,
принаймні частково, такою, що насправді відбувалася.
Інакше кажучи, фантастична повість чи роман розробляє
світ і надалі описує часовий проміжок життя персонажів у ньому, а АІ вводить читача у курс справи історіографічною довідкою, й після цього розкриває ту літературну історію, що віддзеркалює ідею та зміст твору. Так,
імітуючи основні причинно-наслідкові схеми справжнього світу, АІ література неминуче приходить до реалізації історії (історіографії, або хоча би story). Для
більш філігранного ефекту мімезису бажано, щоб «нова
історія» (в ширшому значенні) була альтернативною і,
водночас, наближеною до фантастичного сюжету – фактичною альтернативою, запрограмованою письменником.
Так, фантастика у ХХ і ХХІ ст. також стає метажанром художньої літератури, який використовує надбання
своїх, колись дочірніх, жанрів, в т. ч. альтернативної
історії. «Жанр, перейнятий з іншої літератури, у новому
культурному середовищі зазнає певних видозмін. Взаємодія у жанрі стійкого і змінного, загальнотеоретичного
й національно неповторного – одна з найскладніших
проблем генології» – пише в передмові до однієї з найавторитетніших вітчизняних праць з жанрології Н. Копистянська [1], однак саме ця проблема піднімає явища
жанрового характеру до рівня над жанру, метажанру чи
мегажанру.
Другим чинником, що на нашу думку, нарощує кількість жанрових маркерів, які, своєю чергою, збільшують
розмивання меж АІ, стала саме вказана дослідницею
теорії жанрів проблема генологічної трансформації на
основі традиції конкретної національної літератури в
метажанр світової літератури. Тому, власне, говоримо
про відкриття В. Кожелянком не просто роману в жанрі
АІ для української літератури, а створення специфічного
субжанру «альтернативна історія України». Сім романів
письменника з Буковини «Дефіляда в Москві», «Конотоп», «Людинець пана Бога», «Ефіопська Січ», «Третє
поле», «Тероріум» і «Котигорошко» заклали фундамент
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вказаного субжанру й пізніше інші українські письменники взялися за його розробку: Ю. Щербак, М. Кідрук,
О. Меньшов та ін.
Висновки. Отже, розглянувши теоретичні й компаративні праці українських і зарубіжних вчених (Н. Копистянська, О. Стужук, М. Шнайдер-Маєрсон, Р. Кацман
та ін.), бачимо, що в різних національних літературах
шлях трансформації АІ різко відрізнявся. Якщо в материнській літературі США маємо АІ як субжанр наукової
фантастики, то в європейських літературах АІ пройшла
шлях трансформації від жанрового елементу, через жанр
до рівня метажанру. Саме ж метажанрове утворення
протягом століття розшарувалось на окремі субжанри та
комбіновані різновиди й прийняло до своїх активів численні фабульні схеми інших жанрів, зокрема канонічних,
таких як історичний роман, белетристика, детективістика, хроніка, фентезі.
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In the modern literary science deals the concept of «alternative history» (AH) in quiet different way. Some scolars interpret
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ПОЕТИКА СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА
РАННЬОГО ЕТАПУ ТВОРЧОСТІ (1863–1867 РР.)
Для отримання конкретних результатів проведено порівняльний аналіз елементів поетики –
генерика, фоніка, поетичний синтаксис, версифікація. Поет найчастіше вдавався до
автопсихологічної лірики. При розгляді емоційної тональності у віршованих творах зафіксовано всі
її види: ліризм, драматизм, епічність.
Засвідчено тенденцію до зменшення мінорної тональності натомість зростає мажорна.
С. Воробкевич постійно працював в експресивних, вокативних та репрезентативних жанрах.
Жанрова палітра поетичних творів С. Воробкевича доволі багата. Фіксуємо такі: літературна
пісня та її різновиди: веснянка, романс; вірш-прокляття, вірш-звернення, послання, вірш-присвята,
вірш-заклик, ідилія; серед ліро-епічних вирізняємо поему, баладу, вірш-новелу тощо. Переважають
твори жанрів експресії (думки і пісні).
В аспекті тематичного спрямування творів поета домінує інтимна лірика. Впродовж періодів
зменшується частка використання культурних, пейзажних і соціальних мотивів.
Улюбленими тропами С. Воробкевича були епітети, порівняння і метафори з широким
арсеналом їхніх різновидів. Спорадично С. Воробкевич використовував метонімію, синекдоху,
евфемізми, гіперболу, мейозис та інші тропи.
Важливу роль в увиразненні поетичної мови митця відіграють синтаксичні засоби. Складниками
поетичного синтаксису є повтори, серед яких домінують анафори, рефрен, підхоплення,
кондублікація. Добір стилістичних фігур у С. Воробкевича доволі багатий. У віршах буковинця
зафіксовано риторичні запитання, інверсію, антитезу, енжамбеман, еліпс, образний паралелізм,
анадиплосис, асиндетон, полісиндетон, плеоназм, анастрофу, лайкасапрен, поліптоту, імпрекацію,
клімакс, симплоку та ін.
С. Воробкевич майстерно послуговувався засобами фоніки. Свідченням цього є його увага до
внутрішніх рим, звуконаслідувань. Спостережено часте використання асонансів та алітерацій, а
також їхніх поєднань. Внутрішні рими зафіксовано у відсотковому співвідношенні щодо кількості
творів: У творах С. Воробкевича наявні силабічні, силабо-тонічні твори та поліметричні
конструкції. Усі поетові вірші строфічні.
Ключові слова: С. Воробкевич, поезія, поетика, ґенеза, генерика, троп, фоніка, поетичний
синтаксис, версифікація, метрика, ритміка, строфіка, рима.

Сидір (Ісидор, Ізидор) Воробкевич (Данило
Млака, Демко Маковійчук, Семен Хрін, Волох,
Іван Іванів з-під Кіцманя, Сирота з Буковини, Морозенко, Исидор В., И.В., Д.М.) (1836–1903) – поет,
прозаїк, драматург, фольклорист, видавець, композитор,
якого І. Франко в передмові до першої та єдиної
прижиттєвої збірки назвав одним із «перших жайворонків нової весни нашого народного відродження».
Педагог, громадсько-культурний діяч, як і його старший
літературний побратим – Юрій Федькович, він, за
словами П. Никоненка і М. Юрійчука», зробив надзвичайно багато, заклавши підвалини української національної культури на Буковині, духовного відродження
українців краю» [132, с.42].
Постановка проблеми. Життєво-творчий шлях,
багатогранний талант буковинця привертали увагу
науковців. Творчу спадщину С. Воробкевича вивчали
В. Гнатюк, М. Івасюк, Л. Ковалець, Н. Козачук, О. Кульбабська, Л. Кучурян, В. Лесин, М. Лозинський, О. Маковей, Б. Мельничук, П. Никоненко, О. Огоновський,

Ф. Погребенник, О. Попович, С. Протасова, О. Романець, Є. Семака, В. Сімович, С. Смаль-Стоцький, І. Франко, Н. Шатілова, М. Юрійчук та ін.
Досі добре досліджена біографія митця, тематика
його поезії, частково розглянуто окремі питання форми
поетичних творів, однак комплексного дослідження поетики віршованих творів С. Воробкевича немає.
Недостатнє вивчення віршованих творів С. Воробкевича в аспекті поетики зумовлюють актуальність
теми нашого дослідження.
Мета дослідження – з’ясувати особливості розвитку
поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі
визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний
синтаксис, звукопис, версифікація) в діахронічному
аспекті.
Виклад основного матеріалу. Рання творчість була
найбільш плідною. Цьому сприяло середовище та спілкування поета. Після закінчення семінарії С. Воробкевич
одружився з Леонтиною Бендевською і поїхав працювати священиком у гірські села Буковини – в Давидени і
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Руську Молдовицю, де провів майже сім років. Зелені
краєвиди, життя гуцулів надихали його творчу уяву. Він
активно займається самоосвітою, удосконалює знання
мови, збирає фольклор, пише твори, листується з львівськими друзями – Б. Дідицьким, Д. Танячкевичем, котрі
надсилали йому твори українських та світових класиків
(І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, М. Гоголя тощо). П. Никоненко та
М. Юрійчук зазначають, що свої перші вірші С. Воробкевич почав писати під час навчання в духовній
семінарії 1856–1860. У 1862 році С. Воробкевич, перебуваючи на весіллі друга, знайомиться з Юліаном
Никоровичем – прогресивним культурним діячем, читає
йому свої вірші та співає власні пісні. Поезії сподобалися Ю. Никоровичу і завдяки його підтримці сім з
них – «То наші любі високі Карпати», «Розлука козака»,
«Козак Зозуля», «Чому русин плаче», «Де серце моє»,
«Мельнички дочка» і «Фата моргана» – були опубліковані у 1863 році під загальною назвою «Думки з
Буковини». С. Воробкевич в одному із листів німецькою
мовою щиро висловлював своє захоплення першими
публікаціями: «Дружній прийом і прихильна критика
моїх поетичних первістків принесли мені надзвичайну
радість… Я дуже радий, що можу інколи підспівувати
звукам болю чи радости мого народу» (за перекладом
І.М. Гнатюка) [132, c.16]. У цей час написано більше
сотні поетичних творів, 36 з яких письменник опублікував у часописах «Галичанин», «Слово», «Нива»,
«Правда», «Голос народний».
Перший етап поетичної творчості С. Воробкевича
детермінує пошук різноманітних форм. Поет працював у
різних жанрах, активно використовував металогічні,
синтаксичні та фонічні засоби увиразнення художньої
мови своїх текстів, експериментував із силабічними,
рідше силабо-тонічними розмірами.
Майже всі віршовані твори, датовані 1863–1867 роками, належать до лірики (80%) та ліро-епіки (20%),
а саме: автопсихологічної (70%) / рольової (30%), медитативної (65%) / сугестивної (35%). Чимало ранніх віршів С. Воробкевича (11%) присвячені опису природи,
природніх явищ. Провідною в окреслений період є
інтимна лірика (36%). Соціальну тему репрезентовано в
35% поезій. Зафіксовано 11% поезій на культурно-просвітницьку тематику. З погляду емоційного вираження
фіксуємо мінорну (66%) і мажорну (34%) тональність.
У ліричних творах цього періоду засвідчено такі
жанри: думка (35%), пісня (23%). Малопродуктивними
виявились вірш-присвята, вірш-заклик, ідилія; серед
ліро-епічних вирізняємо поему, баладу, вірш-новелу та ін.
Аналіз металогічних засобів показав, що С. Воробкевич активно використовував метафори (ЧК – 0,045),
порівняння (0,004). Найрідше застосовано метонімію
(0,001), помірно представлені гіпербола, синекдоха,
порівняння, евфемізми. Невеликий відсоток частотності
компенсується розмаїтістю тропів.
Для створення оригінальних форм образного вираження власних думок і переживань поет експериментував зі стилістичними фігурами. Основу поетичного синтаксису цього періоду складають анафора, епізевксис,
ампліфікація, антитеза (ЧК – 0,01 кожної), риторичні
запитання, епіфори, градації (ЧК – 0,02 кожної), рефре-
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ни, полісиндетони – 0,003 кожної, риторичні заклики,
інверсії, кондублікації – 0,005 кожної, поліптоти і традукції, асиндетон, силепсис – 0,006 кожної. Зовсім рідко
поет використовує еліпс (ЧК – 0,007) та ін.
Крім металогічних та синтаксичних засобів увиразнення художньої мови, С. Воробкевич активно використовував й фонічні, апробував алітерацію (більше), асонанс (менше), звуконаслідування. У третині творів поет
застосовував внутрішнє римування.
Найкраще в поезіях, написаних у цей час, представлено внутрішнє римування і звуконаслідування. Частотність використання внутрішнього римування свідчить
про орієнтацію поета на фольклорно-пісенні зразки.
Звуконаслідування постає як результат добре розвиненого відчуття слуху і такту у творчій уяві поета. Використовуючи такі засоби звукової організації художньої
мови, автор не надає їм спеціального значення. Однак є
приклади фонічних елементів, які підсвідомо виникають
у автора задля відтворення конкретних емоційних почуттів. У такому разі алітерації, асонанси, звуконаслідування і внутрішня рима є засобами творення індивідуального музичного світовідчуття у гармонії з мелодійною
уявою автора на рівні звукової організації мови.
Віршовані твори С. Воробкевича першого періоду
творчості написані в річищі силабічного, силабо-тонічного та тонічного (акцентного) віршування.
Однозначно домінують силабічні твори – 90%. Серед
монорозмірних силабічних творів (36% від усіх силабічних) наявні шестискладовики, семи-, восьми-, десяти-,
тринадцяти-, і чотирнадцятискладовики. Найбільшим
сегментом серед монорозмірних структур є чотирнадцятискладовик зі схемою (8+6)2 – 13,7% від усіх творів і
15% від силабічних. Поет використав також велику кількість різноскладових силабічних форм (60,6% від усіх
силабічних). Урегульовані структури становлять 97,5%
від усіх різноскладовиків.
Різноскладові неврегульовані силабічні рядки властиві для однієї поезії «То наші любі, високі Карпати». Як
силабічну поліметрію визначаємо форму двох Воробкевичевих творів (3% від силабічних) – поезії «До моїх
другів» та поеми «Мурашка».
Лише 8% віршованих творів С. Воробкевича першого
періоду творчості мають силабо-тонічну будову. Поет
використав такі метри: ямб, хорей, амфібрахій. Найбільше поезій (4% від усіх і 50% від силабо-тонічних) написано ямбом. Буковинський автор застосував Я3, Я4,
Я4,3,4,3. Двічі – у віршах «Де серце моє» та «Природа
убралась у шати зелені…» – поет вдався до амфібрахія.
Ознаки різносистемних поліметричних конструкцій репрезентовано у творах С. Воробкевича «Скалозуб» та
«Похід на море».
Усі віршовані твори С. Воробкевича цього періоду
мають строфічну будову. Превалюють, безперечно, монострофічні поезії – 93% від усіх. Поет використав вісім
видів строф.
14% від усіх і 20,5% від монострофічних становлять
поезії, написані дистихами.
Найчастіше С. Воробкевич вдавався до катренної будови – у 57,5% віршів від загальної кількості творів і
62% від монострофічних. У катренах поет використав
три види римування: парне, перехресне та неповне.
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Два твори написано п’ятивіршовими строфами (2,7%
від усіх і 2,9% від монострофічних). Кожному з них властива своя схема римування. У поезії «Чумацька пісня»
застосовано схему ААВВD. У вірші «Де серце моє» рядки «перегукуються» так: ААВВС.
Твори з шестивіршовими строфами становлять 5,4%
від усіх і 5,9% від усіх монострофічних.
Семивіршами написана поезія «Був то вечір тихий,
красний…». Схема римування: АВАВССD.
Восьмивіршові строфи характерні для трьох творів
(4% від усіх і 4,4% від монострофічних) з різними схемами римування: АbАbССdd («То наш танець, наш козак»), АВСВDDЕЕ («Молодої січи…»), АВСВDЕFE
(«На сіножаті»).
У поезії з дев’ятивіршовими строфами («То наші
любі, високі Карпати») засвідчено схему АВВСDDСЕF,
а у творі «Рідний край», написаному десятивіршами,
рядки римуються так: АВСВDЕFЕQQ.
Різнострофічні твори цього періоду становлять 7%
від усіх. Більшість із них є поліметричними конструкціями. У двох із них – вірші «До моїх другів» та в поемі
«Мурашка» – окремі частини написані двовіршами, деякі – катренами (у «Мурашці» – з римуванням АА і
АВСВ, у вірші «До моїх другів» – з римуванням ААВА,
АВСb і АА). Отже, поетові віршовані твори першого
періоду щодо версифікації відзначалися перевагою силабічних форм, вони були всуціль строфічними, переважали катрени з неповним римуванням жіночих закінчень. Домінували точні рими, третина звукових співзвуч
були дієслівними, траплялися «кепські» рими.
Висновки. У статті з’ясовано особливості розвитку
поетики віршованих творів С. Воробкевича раннього
періоду творчості на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, звукопис, версифікація).
Поет працював у різних жанрах, активно використовував металогічні, синтаксичні та фонічні засоби увиразнення художньої мови своїх текстів, експериментував із
силабічними, рідше силабо-тонічними розмірами. Майже
всі віршовані твори, датовані 1863–1867 роками, належать до лірики та ліро-епіки, а саме: автопсихологічної,
рольової, медитативної, сугестивної. Чимало ранніх
віршів С. Воробкевича присвячені опису природи, природніх явищ. Провідною є інтимна лірика, соціальна
тема, культурно-просвітницька тематику. З погляду
емоційного вираження фіксуємо мінорну і мажорну
тональність.
У ліричних творах цього періоду засвідчено такі
жанри: думка, пісня. Малопродуктивними виявились
вірш-присвята, вірш-заклик, ідилія; серед ліро-епічних
вирізняємо поему, баладу, вірш-новелу та ін.
Металогічні засоби: метафори, порівняння. Найрідше
застосовано метонімію, помірно представлені гіпербола,
синекдоха, порівняння, евфемізми. Невеликий відсоток
частотності компенсується розмаїтістю тропів.
Стилістичні фігури: анафора, епізевксис, ампліфікація, антитеза, риторичні запитання, епіфори, градації,
рефрени, полісиндетони риторичні заклики, інверсії,
кондублікації поліптоти і традукції, асиндетон, силепсис. Зовсім рідко поет використовує еліпс та ін.

Крім металогічних та синтаксичних засобів увиразнення художньої мови, С. Воробкевич активно використовував й фонічні, апробував алітерацію (більше), асонанс (менше), звуконаслідування. У третині творів поет
застосовував внутрішнє римування.
Віршовані твори С. Воробкевича першого періоду
творчості написані в річищі силабічного, силабо-тонічного та тонічного (акцентного) віршування.
Домінують силабічні твори. Серед монорозмірних
силабічних творів наявні шестискладовики, семи-, восьми-, десяти-, тринадцяти-, і чотирнадцятискладовики.
Найбільшим сегментом серед монорозмірних структур є
чотирнадцятискладовик. Поет використав також велику
кількість різноскладових силабічних форм. Лише 8%
віршованих творів С. Воробкевича першого періоду творчості мають силабо-тонічну будову. Поет використав
такі метри: ямб, хорей, амфібрахій. Я3, Я4, Я4,3,4,3. Усі
віршовані твори С. Воробкевича цього періоду мають
строфічну будову: дистих, катрен, п’ятивірш, шестивірш, семивірш, восьмивірш, дев’ятивірш, десятивірш.
Різнострофічні твори цього періоду становлять 7% від
усіх. Більшість із них є поліметричними конструкціями.
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POETICS OF SIDOR VOROBKEVYCH OF THE EARLY STAGE OF CREATIVITY (1863–1867)
Comparative analysis of elements of poetics regarding the selected periods of creativity has been conducted, aimed to
reveal concreate results.
All types of the emotional tone have been revealed in poetic works while its investigation: lyricism, drama, epic.
S. Vorobkevych constantly worked in expressive, vocative and representative genres. The genre‟s diversity of
S. Vorobkevych poetry works is quite rich. We discovered the following: literary song and its varieties: freckles, romances;
poem-curse, poem-appeal, message, poem-dedication, poem-call, idyll; we reveal a poem, a ballad, a verse novel etc. among
lyre-epic works. Poems of genres of expression (thoughts and songs) prevail.
Epithets, comparisons and metaphors with a wide range of their varieties were Vorobkevych‟s favourite tracks. The
evolution of the increase of these means is covered. Epithets, сomparisons, metaphors. S. Vorobkevych didn‟t use metonymy,
synecdocheus, euphemism, hyperbola, meiosis and other tracks very often.
Syntactic means play an important role in understanding of the poetic language of the artist. The selection of stylistic
figures in S. Vorobkevyh works is quite rich. In rhymed poetry, Rhetorical questions, inversion, antithesis, enzhambeman,
ellipsis, figurative parallelism, anadiplosis, asiadeton, polysindecton, pleonamism, anastrophe, likasaprene, polyptot,
imprecation, climax, symposium etc. were practiced by Bykovynian poet.
S. Vorobkevyh used the means of phonics masterfully. It becomes obvious because of his attention to the internal rhymes,
the isotopes. Frequent use of assonances and allitations, as well as their combinations is observed. There are syllabic, silabotonic works and polymetric designs in S. Vorobkevych works.
All poems are strophic.
Key words: S. Vorobkevych, poetry, poetics, genesis, generics, tracks, phonics, poetic syntax, versification, metrics, rhythm,
strophic, rhyme.
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ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ
ХХ СТОЛІТТЯ. ПЕРШИЙ ЕТАП ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ОГЛЯДУ
ДОСЛІДЖЕНЬ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК БЕРЕСТА І.Р.
Дослідження історії професійних спілок України ХІХ – першої чверті ХХ ст. на даний момент вийшло
на яскраво новий рівень. Завдячувати цьому потрібно доктору історичних наук Бересту Ігорю Романовичу.
У своєму нарисі ми вирішили показати шлях цього історика від здавалось би невеликої статті до
докторської дисертації.
Ще кілька років тому наші уявлення про появу профспілкового руху в Україні зводилися до Революції
1905 р. і її впливу на робітничий рух. Як виявилося, український профспілковий рух появився ще 1817 р. у
Львові і поширився практично на всю Австрійську, а згодом Австро-Угорську імперію.
Ключові слова: профспілка, дослідження, Берест І.Р., історія.
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження, насамперед, полягає у надзвичайній важливості
профспілкового руху як невід’ємної складової соціально-економічного розвитку будь якої цивілізованої
країни світу. Досліджувана проблема має цінне наукове
значення, оскільки дає змогу розкрити одне з найважливіших питань – історичного досвіду діяльності профспілкових організацій Східної Галичини, зокрема до питань, які ще донедавна були майже не дослідженими.
Кандидатську дисертацію наш герой захистив досліджуючи питання Першої світової війни [13], результатом чого стала одноосібна монографія [14]. Після цього,
його погляд спрямовано виключно на профспілковий
рух. Ми поділили шлях дослідницької роботи Береста І.Р. на три частини і зараз маємо змогу розглянути
перший етап – 2012–2014 рр.
Метою даної статті є комплексне дослідження праць
доктора історичних наук Береста Ігоря Романовича щодо
проблем появи, розвитку та діяльності профспілкових
організацій.
Виклад основного матеріалу. Ще донедавна питання дослідження історії виникнення та розвитку професійних спілок на території Східної Галичини в ХІХ ст.
стояло досить гостро. Сучасна українська історіографія
не могла похвалитися жодною монографією, ба навіть
науковою статтею. І цю прогалину виправив львівський
історик Берест Ігор. Перша його наукова стаття появилась ще в 2012 р. [1, с.76-83] у Віснику Академії праці і
соціальних відносин Федерації профспілок України.
Автор, опираючись на доступну джерельну базу, аналізує причини та передумови появи перших профспілкових організацій, дає оцінку середовища в якому розвивалися ремісничі цехи, що були прототипом профспілок,

досліджує реформи, що сприяли їх появі [1, с.76-77].
Також Берест І.Р. у цій розвідці зазначає про появу першої профспілки, а саме «Стоваришування взаємної допомоги членів друкарської справи», хоча така інформація не була новою. Про цю організацію було відомо ще з
середини 90-х рр. минулого століття [2, с.7].
Берест І.Р. досить скрупульозно проводить дослідження цієї першої профспілкової організації, зазначає її
керівний склад та веде історію товариства до 1856 р.,
фактично до дати припинення існування [1, с.80]. Також
зазначає, що на цьому друкарі не зупинилися, а навпаки,
еволюціонували і створили ще одну профспілкову організацію – «Товариство поступове». Само воно стало організатором першого великого робітничого страйку в
січні 1870 р. [1, с.81].
У власних висновках Берест І. зазначив, що профспілки пройшли довготривалий шлях пошуків та розвитку і
саме ХІХ ст. зі своєю еволюцією капіталістичних відносин, що формувалися між працедавцем і робітником
дало поштовх до появи професійних спілок [1, с.81]. Ця
розвідка поклала початок цілому циклу досліджень історика, що вилилися в докторську дисертацію та безпосереднє визнання як дослідника профспілкового руху.
Наступного 2013 року, автор здійснив спробу дослідити профспілковий рух у часи національно-визвольних
змагань (1914–1921 рр.) [3, с.43-47]. Берест І. зауважив,
що Перша світова війна призвела до особливої поляризації в профспілковому русі. Під впливом політичних
ідей воюючих сторін, результатів бойових дій, діяльності національних політичних партій та військових формувань відбулося загострення та помітна каталізація
національних інтересів населення Східної Галичини, яке
на той час представляло складний поліетнічний суб-
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страт, котрий також суттєво доповнювався міграціями
населення [3, с.43].
Сама по собі війна провокувала значні втрати, як матеріальні, так і людські, і в рядах профспілок також.
Дослідивши доступні джерела, І.Р. Берест з’ясував, що
незважаючи на важку ситуацію у Східній Галичині, під
час війни продовжували роботу лише професійні спілки
залізничників, які виконували місію транспортного забезпечення і користувалися пільгами [3, с.44].
Військові дії з Галичини поступово переходили на
інші території, а разом з цим відновлювалося і профспілкове життя. Особливо важливого значення серед галичан у період Першої світової війни набула «Спілка
українських приватних урядовців Галичини» (СУПРУГА),
створена із числа передової української галицької інтелігенції напередодні початку Першої світової війни, у
1914 році. Як зазначає дослідник, поява перспектив та
передумов для створення незалежної Української держави у Східній Галичині, а також спроба практичної
реалізації планів її розбудови вже восени 1918 року
вплинули на політичну орієнтацію українських профспілок. Тому не випадково переважна більшість галицьких
профспілчан під впливом проголошення ЗУНР підтримала ідею національного автономізму профспілкових
організацій, що передбачала вихід українського робітництва, селянства, інтелігенції зі складу польських, німець ких, єврейських та інших професійних об’єднань [3, с.45].
Також Берест І. у даній статті наводить прізвища
галицьких діячів, котрі долучилися до відновлення
профспілкового руху. Це Антін Чернецький, що зайняв
державну посаду секретаря праці та соціальної опіки і по
суті, відповідав найвищій посаді (міністра) та віданню
справами організації і практичної діяльності профспілок
громадян проголошеної у Львові Української республіки. Ще був Олександр Пісецький, котрий перебував на
політичній платформі Української націонал-демократичної партії (пізніше – Українське національно-демократичне об’єднання), а в уряді був призначений державним
секретарем пошт і телеграфів ЗУНР. Фактично, він став
організатором, а також першим керівником профспілкової
організації українських поштових службовців [3, с.45-46].
Проте невдачі українців у польсько-українській війні
стали основною причиною загрози для існування ЗУНР.
Запеклі бої між воюючими сторонами, що відбувалися у
Львові та його околицях упродовж 1–23 листопада
1918 р., загалом завершилися для українців невдачею.
Як зазначив автор, Перша світова війна, національновизвольні змагання значно послабили профспілковий
рух у Східній Галичині. До цього додалася невдала тактика профспілкових лідерів, що в підсумку призвело до
їх занепаду [3, с.46].
Отже станом на 2013 р. вже було відомо про професійні спілки друкарів, які з’явилися першими та кілька
організацій в роки Першої світової війни. І це була вагома інформація, зважаючи на її відсутність у минулому.
2014 р. виявився доволі плідним для молодого дослідника – 7 наукових статей та участь у двох конференціях
[4;5]. Розпочав Берест І.Р. з огляду політичної обстановки в Східній Галичині у момент появи профспілок [6,
с.150-154]. Автор стверджує, що ситуація в суспільстві
Східної Галичини останньої чверті XVIII початку

163

XIX ст., дала економічний поштовх та соціальні передумови виникнення і діяльності робітничих організацій,
котрі за мету свого існування ставили проблему соціального захисту робітництва, яке стало основою формування перших професійних спілок на українських землях [6, с.150-151].
На основі аналізу документів Берест І.Р. дав оцінку
реформам австрійського імператорського дому, що
сприяли появі та розвитку нових профспілок, а також
появі нової галицької еліти, котра своїми вчинками та
діями сприяла формуванню інтелігенції вже в середині
XIX ст. Український національний рух переріс з культурно-просвітницького у політичний. Усвідомлення власної мети та самодостатності диктували українським діячам
необхідність вироблення самостійного, відокремленого
від польських впливів курсу [6, с.153-154].
Наступне дослідження присвячене вивченню діяльності професійних спілок в роки післявоєнної відбудови
[7, с.119-124]. Тут на основі писемних джерел досліджено значення та роль спілки українських приватних
урядовців Галичини [7, с.119-120]. Також зосереджено
увагу на творенні незалежних українських профспілкових організацій у період діяльності ЗУНРу [7, с.120]. Не
все складалось позитивно. Польсько-українська війна,
яка охопила Галичину, до краю загострила міжнаціональні протиріччя. В умовах війни діяльність національних
профспілок та спроби їх демократичної розбудови виявилися майже нереальними. Більшість робітничих
профспілкових організацій припинила своє існування,
багато українців опинилося в рядах УГА. Рятуючись від
переслідувань, репресій, небезпеки та лихоліття, чимало
галицьких профспілчан потрапило у загальну хвилю
еміграції. Зрештою, період після Першої світової війни,
український профспілковий рух на території Західної
України представлений низкою організацій різного політичного спрямування. Значна частина з них була дозволена, а частина – заборонена польською владою. Багато
профспілкових організацій Галичини потрапили під потужний вплив лівих (комуністичних) ідей [7, с.123-124].
Не менш цікавим виявилося наступне дослідження
Ігоря Береста, де автор вдається до порівняння профспілок Східної Галичини першої чверті ХІХ ст. та ХХ ст.
[8, с.148-152]. Історик звернув увагу, що якісні зміни у
профспілковому русі сучасної України беруть свої витоки ще з 80-х рр. ХХ ст. Проте, завершальним етапом
майже 70-літньої історії розвитку професійних організацій як єдиної централізованої структури став останній
XIX з’їзд профспілок СРСР, який відбувся 1990 р. [8,
с.148-149]. Профрух з того часу став розвиватися на зовсім іншій основі – федералізму і конфедералізму, що
давно практикується в світі в країнах з високорозвиненою демократією [8, с.149].
А вже після проголошення незалежності України
профспілки відразу відчули зміну політичної ситуації,
нових та далеко непростих умов для своєї діяльності.
Дане дослідження є однією з перших спроб системного
наукового дослідження діяльності професійних спілок
на території Галичини у період першої чверті ХХ–ХХІ
століття [8, с.150].
Дана стаття дала змогу розкрити одне з найважливіших питань – історичного досвіду діяльності профспіл-

164

Scientific Journal Virtus, September # 46, 2020

кових організацій Східної Галичини та сучасної України.
Також Берест І. показав роль та значення профспілок у
політичному житті Галичини упродовж останнього століття. Застосування порівняльного аналізу дало змогу
знайти спільне та відмінне у діяльності профспілкових
організацій різних історичних періодів [8, с.152].
Маючи у своєму доробку уже певний історіографічний матеріал, Берест І.Р., вирішив його систематизувати
[9, с.101-106]. На основі принципу історизму, наукового
та об’єктивного підходу у цьому дослідженні проаналізовано роботи присвячені даній тематиці та окреслено
перспективу даного дослідження. Автор показав тих
авторів які займалися питанням професійних спілок у
20-х рр. ХХ ст., безпосередньо радянського часу та сучасного періоду – часу незалежної України [9, с.101102]. Серед сучасних дослідників, історик відзначив
доробок Р. Береста, М. Головка, Г. Гончарова.
Також зазначено роль у вивченні вказаного питання
польських дослідників – В. Найдус, Ю. Бушка, Г. П’ясецького, а також ті праці, які появилися завдяки роботі
істориків діаспори [9, с.102-103].
У висновку І.Р. Берест зазначив, що стан розвитку
історіографії показав відсутність будь-яких комплексних
досліджень з історії профспілкового руху ХІХ – початку
ХХ ст., а тематика потребує глибшого аналізу [9, с.106].
Після аналізу історіографії, того ж 2014 р. історик
публікую статті у Віснику національного університету
«Львівська Політехніка» «Держава та армія» [10, с.6469] та «Наукових записках Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» [11, с.215-218] статті присвячені огляду джерел з
історії професійних спілок. Перша праця дає в основному загальну характеристику наративних джерел, зокрема польських, а друга аналізує архівні матеріали.
У Центральному державному історичному архіві
України в м. Львові І. Берестом проаналізовано матеріали фонду 146, «Галицьке намісництво, м. Львів
(1772–1921 рр.)», опис 25 (Департамент ХІІІ (1864–
1921 рр.). Опис 25 охоплює 18246 справ, у яких вміщено
списки товариств на території Галичини, списки товариств на території староств, статути товариств, справи
про затвердження статутів тощо [11, с.215-216].
Автором опрацьовано справи про затвердження та
зміни до статутів товариств взаємодопомоги студентів
сільськогосподарської академії у м. Дубляни, про реєстрацію львівських товариств «Оgnysko» («Вогнищe»),
«Syla» («Cила»), «Ognivo» («Вогонь»), «Napszud» («Вперед»), «Стоваришування робітників фірмових пекарень», «Стоваришування учнів друкарської справи»,
«Взаємної допомоги вчителів», а також списки товариств на території Галичини і статути товариств за
1910–1914 рр. [11, с.216].
Чималу кількість унікальних документів та матеріалів І.Р. Берест знайшов у архівосховищах Державного
архіву Львівської області зокрема у перших описах фондів 301 «Товариство українських робітників «Сила» у
Львові», 295 «Товариство українських ремісників імпромисловців «Зоря» у Львові», 110 «Львівське гродське
староство» [11, с.216].
У висновку автор підсумував, що проблематика вивчення передумов, формування та розвитку профспілко-

вого руху в Східній Галичині ХVIII – першої чверті
ХХ ст. відкрила багато нових й маловідомих сторінок
історії українського робітництва і, особливо, практичного значення організацій у справі згуртування й соціального захисту членів, їх місця та ролі в суспільстві [11,
с.217].
Завершенням початкового етапу дослідження профспілкового руху Береста І. стала узагальнена стаття про
діяльність перших професійних товариств [12, с.83-89].
Це дослідження є підсумком роботи за три роки і увібрало в себе першу спробу структурувати вже досі відомий та новий матеріал.
Висновки. На першому етапі дослідження праць
Береста І.Р., ми прийшли до висновку, що розпочалась
нова ера у дослідженні профспілкового руху. Появилась
нова інформація, зокрема було досліджено абсолютно
нові, досі не відомі архівні джерела. Також виявилося,
що окрім друкарів, професійні спілки були і у шевців, і у
кравців, і у залізничників. Тому ми продовжимо історіографічний нарис і надалі.
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TRADE UNIONS OF EASTERN GALICIA OF THE XIX – EARLY XX CENTURY. THE FIRST STAGE OF
HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF RESEARCH OF DOCTOR OF HISTORICAL SCIENCES BEREST I.
Research of the history of trade unions of Ukraine of the XIX – first quarter of the XX century. at the moment it has reached
a bright new level. Thanks to Igor Berest, Doctor of Historical Sciences. In our essay, we decided to show the path of this
historian from a seemingly small article to a doctoral dissertation.
A few years ago, our ideas about the emergence of the trade union movement in Ukraine were reduced to the Revolution of
1905 and its impact on the labor movement. As it turned out, the Ukrainian trade union movement appeared in 1817 in Lviv
and spread to almost the entire Austrian and later the Austro-Hungarian Empire.
Key words: trade union, research, Berest I., history.
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СТАХАНОВСЬКИЙ РУХ: ФУНДАЛІЗАЦІЯ НОВОГО
КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ
Представлена стаття порушує проблему міжвоєнного розвитку Радянської України. Об‟єктом
дослідження авторка обрала процес здійснюваної у роки перших п‟ятирічок форсованої індустріалізації.
Метою статті став аналіз стахановського руху – одного з механізмів у швидкому досягненні високих
індустріальних результатів як в СРСР, у цілому, так і УСРР, зокрема. Першоджерельною базою розвідки
став регіональний журнал «Культпрацівник вугілля», контент якого дотепер залишався недослідженим.
Авторка прийшла до висновку, що рух передовиків праці не обмежився виробничою сферою, а став
підгрунтям для фундалізації нового культурного життя.
Ключові слова: регіональне періодичне видання, профспілковий журнал «Культпрацівник вугілля», рух
передовиків праці, стахановська культура.
Постановка проблеми. Середина 30-х рр. минулого століття в СРСР позначилася появою унікального
суспільного явища – масової ударної, переважно, важкої
фізичної праці, що, водночас, була і спричинена, і становила запоруку вражаючих здобутків перших радянських
п’ятирічок 1928–1932 рр. (І), 1933–1937 рр. (ІІ). Народжені на теренах колишньої сільськогосподарськи орієнтованої Російської імперії громадяни Радянського
Союзу, що з ентузіазмом поставилися до ідеї форсованої
індустріалізації країни, прагнули, щоб їхня батьківщина
якомога швидше увійшла у коло промислово розвинутих
держав і при цьому була самодостатньою у виробничому
сенсі. Політичною мотивацією цієї самодостатності
стало поодиноке життя у практично ворожому світовому
оточенні, адже несприйнятний для капіталістичної системи соціалістичний СРСР та ще й з його маніакальною
ідеєю міжнародної пролетарської революції, перебуваючи за своєю «залізною завісою» мав одночасно і захищатися від ворогів, і грізно їм погрожувати своєю набутою міццю. Знаменитий сталінський рефрен про те, що
СРСР має за 10 років пробігти шлях, який колективний
капіталістичний Захід долав понад 100 років, власне, і
породив ідею масового трудового героїзму. Остання ж,
знаходячись поза межами політичних констатацій, виглядає цілком патріотично і може бути вживаною і на
сучасному етапі світового розвитку, особливо, у країнах
так званого «третього світу». Ніхто ж не стане сперечатися з тим, що відродити зруйноване господарство чи
просто його збудувати дозволяє лише самовіддана праця
трудящих і продуктивний, незаплямований корупцією
менеджмент державного управління, адже, саме ці складові лежать в основі усіх «економічних див», які давно
чи нещодавно могло спостерігати мисляче людство.
Метою даної статті є аналіз стахановського руху як
рушійної сили в успішному проведенні форсованої індустріалізації у контексті породженої ним фундалізації
нового культурного життя.
Виклад основного матеріалу. Отже, бажання перетворитися у промислово розвинуту країну породило рух
передовиків праці, що тримали за приклад трудовий
героїзм донецького шахтаря Олексія Стаханова. Останній у ніч на 31 серпня 1935 р. видобув 102 тонни вугілля,

перевищивши тогочасну норму у 7 тонн у 14,5 разів.
Відтоді, ударна праця перетворилася на форму соціалістичного змагання в усіх галузях життя. Слід зазначити,
що піонером ударництва був інший український шахтар – переконливий епізод самовідданої праці у травні
1932 р. продемонстрував Микита Ізотов, який досяг високих виробничих показників завдяки тому, що застосував пневматичний відбійний молоток. Однак, ім’я Ізотова закріпилося за рухом, що уособлював підготовку
молодих кваліфікованих кадрів, яких конче потребувала
держава. У сучасний, надзвичайно скрутний для України
момент, особливо приємно зазначати, що батьківщиною
трудового героїзму в СРСР став український Донбас.
Саме його працьовиті люди, займаючись вкрай небезпечною для життя роботою, кілька десятиліть поспіль
демонстрували приклади самовідданої праці задля процвітання своєї держави.
Слід зазначити, що стахановський рух одночасно
фундалізував нові засади культурного життя, що розвивалися у річищі соціалістичної духовності і на засадах
нової суспільної моралі. Контраверсійність останніх, а
саме, дилема між ударництвом і окозамилювальною
рекордоманією, стала очевидною лише згодом. На момент же зародження та розвою стахановський рух сприймався позитивно, зі щирим суспільним ентузіазмом.
Про це, зокрема, свідчить тогочасна регіональна періодика.
Об’єктом нашого розгляду є журнал «Культпрацівник вугілля», що у 1936 р. двічі на місяць виходив у місті Сталіно [сучасна назва міста Донецьк – Л.Д.]. Його
примірник коштував символічні для шахтарської заробітної плати 25 копійок – остання на той час коливалася
у межах 600–2000 радянських карбованців. Щоправда,
починаючи з квітня 1936 р., ціна на примірник збільшилася вдвічі, але, одночасно, відбулося і збільшення формату журналу. Цікаво, що часопис не надходив у роздрібну торгівлю, не приймав підписок через численні
поштові відділення СРСР та установи Союздруку, а потрапляв до читача лише за умови оформлення підписки,
безпосередньо, у самій редакції, що розташовувалася за
адресою: місто Сталіно, вулиця Артема, 63, ЦК Союзу
робітників вугільної промисловості Донбасу. Варто
зазначити, що поява журналу «Культпрацівник вугілля»
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не була пов’язана з початком стахановського руху – на
кінець серпня 1935 р. редакційний портфель часопису
вже налічував понад сорок номерів. Разом з тим, рух
передовиків праці суттєво вплинув на його зміст. На
жаль, на сьогоднішній день, названий часопис, практично, є неопрацьованим дослідниками, тож, його контент
залишається маловідомим широкому загалу.
Уважно переглядаючи сторінки «Культпрацівника
вугілля» за 1936 р., коли періодичний друк, щойно усвідомивши нещодавні вагомі інновації, почав їх активно
пропагувати, стає очевидним, що рух передовиків виробництва являв собою багатоаспектне суспільне явище,
яке позначилося на усіх сферах життя. Інакше кажучи,
стахановський рух не тільки фіксував факти ударної
праці, але й передбачав затвердження нових принципів
існування людини у суспільстві. Саме у такому аспекті
ми, власне, і констатуємо фундалізацію нового культурного життя як у тогочасному Донбасі, так і в усьому
СРСР, частиною якого була Радянська Україна.
До яких же зрушень у житті призвів стахановський
рух? На сторінках зазначеного журналу ми знаходимо
досить несподівані подробиці з цього приводу. В першу
чергу, варто підкреслити, що силою друкованого слова
часопис поширював гасло, що стахановці мусять мати
свою «стахановську культуру». Завідувач клубом шахти
Ільїча К.П. Пауперов писав, що «зі зростанням стахановського руху відчутно підвищилися вимоги робітників, їх
культурні запити стали більш змістовними», між тим,
«культпрацівники шахти були захоплені зненацька...» [12,
с.5].
Як це не дивно, але, вирішуючи проблему розбудови
культурного життя стахановців, радянська влада не обмежилася «агітками», які, до речі, були цілком затребуваними. 19 квітня 1936 р. ЦВК та Раднарком СРСР прийняли постанову про створення на підприємствах спеціальних директорських фондів за рахунок «чистих» та
позапланових прибутків [11, с.31]. У документі йшлося
про те, що з 1 січня 1936 р. на усіх виробничих підприємствах СРСР утворюється єдиний фонд директора
підприємства. Останній формувався з 4% «чистого» та
50% понадпланового прибутків підприємства, які перераховувалися щоквартально. Постановою визначалися
статті та обсяги застосування отриманих коштів, а саме:
50% директорського фонду мало йти на поліпшення житлових умов робітників та інженерно-технічних працівників; окрім того, директорський фонд використовувався для поліпшення культурно-побутового обслуговування
працівників даного підприємства (яслі, дитячі садочки,
клуби, їдальні, палаци культури, спортивні майданчики,
парки, будинки відпочинку, дитячі табори тощо); індивідуальне преміювання працівників; проведення додаткових капітальних робіт; здійснення раціоналізаторських заходів та технічної пропаганди. Інакше кажучи,
орієнтовану на самовіддану працю людину усіляко стимулювали різноманітними матеріальними заохоченнями.
Зрозуміло, що це відбувалося на тлі поширення ідейних
постулатів наукового комунізму, разом з тим, наполягати на домінуванні фактору фанатизму у русі передовиків виробництва, вочевидь, також не варто.
Одночасно, законодавчі та виконавчі органи радянської влади приділяли увагу матеріальному забезпе-
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ченню культурних установ та їх працівників, що також
позитивно впливало на розвиток «стахановської культури». Так, 28 січня 1935 р. ЦВК та Раднарком СРСР
прийняли постанову, що регулювала податки з демонстрації кінострічок. Останні були повністю передані у
дохід місцевих бюджетів [9, с.31]. Постановою Секретаріату ВЦСПС від 5 жовтня 1932 р. з метою закріплення
за профспілковими бібліотеками кваліфікованих кадрів
за безперервний стаж бібліотечної роботи було встановлено доплати до основних тарифних ставок у розмірі
10% за стаж до 3-х років, у розмірі 15% – за стаж до 6-ти
років, у розмірі 20% – за стаж понад 6-ти років [8, с.31].
Цілком прагматичною у цьому сенсі виглядає і роль
партійних органів. Так, постановою бюро Донецького
обкому КП(б)У від 19 травня 1936 р., поряд з заснуванням перехідного стахановського прапору та анонсуванням вседонецького злету передовиків стахановського
руху, було прийнято рішення про проведення взаємних
перевірок між підприємствами стосовно виконання
договорів про соціалістичне змагання та організацію
міжреспубліканських перевірок у вугільній галузі між
Донбасом та Кузбасом [10, с.4]. Навіть, враховуючи
маніпулятивну практику інтерпретації цифрових показників в СРСР, не можна заперечувати той факт, що подібні перевірки, до яких, до речі, залучалися працівники
низової керівної ланки, дружини робітників та інженерно-технічних працівників, були потужним стимулом
для поліпшення виробничого процесу. У даному випадку, актуалізований сталінською владою гоголівський
«Ревізор» породжував не лише адміністративну істерію,
але й надихав на героїчні трудові звершення.
Новою культурною силою у житті стахановців
«Культпрацівник вугілля» називав жінок – численних
активісток, дружин господарників та інженерно-технічних працівників [7, с.7]. Останні, судячи з контенту
журналу, стали пліч-о-пліч з працівниками культурних
установ Донбасу і на безоплатній основі проводили різноманітну суспільно-корисну роботу: навчали грамоті
дорослих та дітей, займалися з ними музикою, образотворчим мистецтвом, очолювали гуртки за інтересами,
викладали іноземні мови, привчали оточуючих до побутової культури, прибираючи сміття і розбиваючи уквітчані клумби та палісадники [13, с.11]. Учасниця Всесоюзної наради дружин інженерно-технічних робітників
(ІТР), дружина начальника дільниці шахти Ільїча О.Д.
Бірюкова на сторінках журналу «Культпрацівник вугілля» розповідала про свою причетність до організації
робітничого контролю у магазинах кооперації [4, с.12]; її
подруга, дружина інженера цієї ж шахти А.І. Герцова
писала про свою невтомну роботу з дітьми, як-то: організація Постишевської дитячої кімнати, яку щодня відвідувало до 100 дітей, шефство над місцевою загальноосвітньою школою, контроль за дитячим харчуванням у
місцевому дитячому садочку, проведення уроків музики
по класу рояля у Шахтинському районному будинку
ІТР, організація дитячого спортивного майданчика та
збирання коштів на оздоровчу кампанію дітей [4, с.1415]; дружина гірничого інженера шахти Ільїча
М.І. Чушкова повідомляла про здійснюваний нею нагляд
за зразковим санітарним станом гуртожитків, квартир,
магазинів, ясел, про свою допомогу лікарні, стоматоло-
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гічному кабінетові та місцевому пологовому будинкові
[4, с.15-16]; секретар ради жінок ІТР шахти 12 Брянка
А.К. Ніколаєва розповідала про участь жіночого активу
в кампанії з ліквідації дорослої неписьменності, налагодженні роботи фабрики-кухні, організації хорової капели у клубі піонерів, гуртків музики (піаніно), співів та
балету у клубі ІТР [4, с.16-17]. Загалом, маючи, як правило, не селянське походження, а, як мінімум, різночинське чи, навіть, дворянське, освічене жіноцтво перших
радянських спеців своєю просвітницькою діяльністю
активізувало процес міксації суспільних станів, сприяло
утворенню з них постулатної для радянської ідеології
однорідної соціальної маси.
На сторінках журналу «Культпрацівник вугілля»
активно популяризовувалися різноманітні форми корисного для інтелектуального та фізичного здоров’я людини відпочинку. Так, серед командних змагань пропонувалися остаточно забуті сучасною молоддю піонербол,
нілібол, лімітбол, тренінгбол, уолбол, пиж (поп), котел,
італійська, російська та фут-лапта, а також гра під назвою «боротьба за прапор» [18, с.42-53]. Поширеними
масовими фізкультурними забавами були «горілки»,
«порожнє місце», «третій зайвий», «жгут», «салки по
колу», «спиці у колесі», «м’яч у повітрі», «цуценя на
ланчужці», «м’яч під ноги», «рятуй оточеного», «напад
на місто», «полювальники та качки», «захист фортеці»,
«індійський танок», «м’яч у таборі», «два табори», «виклик», «запрошення», «каланча», «кільця на мотузці» [5,
с.54-60]. У якості фізкультурних атракціонів журнал
радив облаштовувати на спортивних майданчиках дерев’яні циліндри, баланс-колоди, дерев’яні санчата «черепахи», що рухалися за допомогою роликів по коліям,
коней, що оберталися і примушували своїх вершників
утримуватися у сідлі, спіральболи зі стійками та
прив’язаними до них баскетбольними або футбольними
м’ячами [17, с.61-67]. Організатори масових рухливих
ігор пропонували проводити воєнізований та комічний
стіпль-чез – біг з перепонами, перший з яких передбачав
проходження 200-метрової для жінок та 400-метрової
для чоловіків ділянки з природними (канавами, пагорбами, ровами) та штучними (колоди для рівноваги,
забори, бар’єри, дротове загородження) перепонами, а
другий – складався з вправ по перенесенню яйця у ложці, подоланню брезентового мішка без дна, одночасному
перенесенню 5-ох футбольних м’ячів в руках одного
гравця, бігу у мішках тощо [16, с.67-71]. Серед інтелектуальних ігор, які популяризував журнал, були різноманітні шаради зі словами, зокрема, на швидкість скласти
список з 50-ти слів, що починаються з визначеної літери;
дати відповідь на 15 запитань словами, що починаються
з однакової літери; розплутати неправильно написані
слова типу ракинта – картина, кихенат – техника, некосир – керосин; класифікувати предмети, об’єднані за
певною ознакою; здійснити найкоротший шлях на вербальне об’єднання абсолютно різних за значенням слів
шляхом використання останнього складу попереднього
слова як початку слова наступного та багато інших [14,
с.26-31]. Завдяки редакції журналу «Культпрацівник
вугілля» набували популярності різноманітні літературні
ігри, зокрема, «літературний квартет», «літературне доміно», «літературне лото» тощо [15, с.21-24].

Вербальна підготовка, як складова стахановської
культури, доповнювалася вивченням мови есперанто,
яку у середині 30-х рр. минулого століття розглядали у
якості інтернаціонального об’єднання пролетаріїв світу
та як знаряддя «пропаганди та захисту СРСР» [20, с.14].
Як повідомлялося у досліджуваному нами часописі,
лише на кількох шахтах Постишевського району тогочасного Донбасу нараховувалося понад 1,5 тисячі есперантистів [20, с.13]. Що ж стосується традиційних європейських мов, то, на той момент, були поширеними гуртки
виключно німецької мови [6, с.27].
Серед розважальних жанрів «стахановського» культурного життя, безперечно, домінувала музика. На сторінках «Культпрацівника вугілля» постійно друкувалися
різноманітні нотні партитури та тексти пісень. Журнал
повідомляв про організацію комсомольського джазоркестру у місті Червоний Луч. Останній нараховував у
своєму складі 75(!) осіб [2, с.13]. Варто зазначити, що,
приділяючи увагу хоровим та музичним колективам,
органи радянської влади покладали на них обов’язок
здійснювати боротьбу «за більшовицьку українізацію»
[3, с.5]. За словами тогочасного начальника управління
мистецтв при Донецькому обласному відділі народної
освіти Т.А. Гак, батьківщина стахановського руху мала
гідно підсумувати проведений місячник української пісні та музики у Донбасі [3, с.5]. У ході його проведення
відбувалися вечори народної пісні, що складалися з
українських народних пісень, а саме: «За Сибіром сонце
сходить», «Стелися, барвінку» (в обробці М. Лисенка);
«Над річкою, бережком», «Ой, у полі криниченька»,
«Ой, устану я в понеділок» (в обробці М. Леонтовича);
«Коли б мати не була» (в обробці Л. Ревуцького); українських народних пісень «Коли б уже вечір», «Ой, у полі
вітер віє», «Ой, не світи, місяченьку», «В кінці греблі» [1,
с.15].
Популярними формами «стахановського» дозвілля,
виходячи зі змісту цитованого нами журналу, стали
шахтарські карнавали, виступи драматичних та танцювальних колективів, виставки полотен образотворчого
мистецтва. Українські шахтарі, піднімаючись з забоїв,
насолоджувалися мистецтвом не тільки власних самодіяльних колективів, але й столичних професіоналів. Донбас у 1936 р. відвідували солісти Київського театру
опери та балету Марія Литвиненко-Вольгемут та Іван
Паторжинський, про що свідчить уміщене у журналі
фото зі Щербинівського палацу культури [19, с.7].
Висновки. Слід зазначити, що культурна сфера стахановця поширювалася не лише на переможців соціалістичного змагання – у її орбіту, так чи інакше, потрапляло
усе робітництво. Останнє мусило надихатися прикладами
ударної праці і успішно засвоювати засади радянської
моральності. Таким чином, виховний потенціал стахановщини був колосальним і за допомогою, у тому числі,
періодичних видань типу «Культпрацівника вугілля»,
активно використовувався для фундалізації нового культурного життя як у Радянській Україні, так і усьому СРСР.
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STAKHANOV MOVEMENT: FUNDALIZATION OF A NEW CULTURAL LIFE
The presented article raises the problem of interwar development of Soviet Ukraine. The object of study, the author chose
the process carried out during the first five years of forced industrialization. The aim of the article was to analyze the
Stakhanov movement – one of the mechanisms in the rapid achievement of high industrial results in the USSR in general and
the USSR in particular. The primary source of intelligence was the regional magazine «Coal Worker», the content of which
has remained unexplored. The author came to the conclusion that the movement of the leaders of labor was not limited to the
sphere of production, but became the basis for the foundation of a new cultural life.
Key words: regional periodical, trade union magazine «Coal Worker», movement of leaders of labor, Stakhanov culture.
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БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ ЗА УЧАСТЮ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ПЕРШІ РОКИ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (2014–2016): ПЕРЕБІГ, ОСОБЛИВОСТІ
У статті охарактеризовано особливості участі військовослужбовців України у багатонаціональних
військових навчаннях, які проводилися у 2014–2016 рр. Відзначено, що окупація Кримського півострова
Російською Федерацією, завуальована поява російських військ на території Донецької та Луганської
областей, що ознаменувала початок т. зв. «гібридної війни», змушувала керівництво нашої держави
активізувати контакти із країнами-членами НАТО, а також значну увагу відвести багатонаціональним
навчанням, зокрема в рамках програми «Партнерство заради миру». Основна мета статті –
проаналізувати перебіг міжнародних військових навчань за участю Збройних Сил України, довести, що
під час військових навчань українські військові отримували унікальний досвід та знання, що допомагало їм
професійно виконувати свої службові обов‟язки у штатних підрозділах Збройних Сил України.
Ключові слова: НАТО, Україна, Партнерство заради миру, міжнародні військові навчання, Збройні
Сили України.
Постановка проблеми. Російська агресія у південно-східних регіонах України (2014 р.) актуалізувала
проблему якості практичної підготовки військовослужбовців ЗСУ, їх здатності протистояти військовим викликам, які постали перед Українською державою у ХХІ ст.
Саме завдяки військовим навчанням упродовж останніх
років вдалося значно покращити практичні навики військовослужбовців, обмінятися практичним досвідом із
зарубіжними колегами.
Участь військовослужбовців ЗСУ у багатонаціональних військових навчаннях в рамках програми «Партнерство заради миру» – одна із тематичних ніш української
історіографії, яка активно заповнюється в останні роки
цікавими, науково виваженими працями. Однак на сьогодні, чимало проблем досліджуваної теми потребують
прискіпливого дослідження з використанням сучасного
методологічного інструментарію.
Мета статті – проаналізувати перебіг міжнародних
військових навчань за участю Збройних Сил України,
довести, що під час військових навчань українські військові отримували унікальний досвід та знання, що допомагало їм професійно виконувати свої службові обов’язки у штатних підрозділах Збройних Сил України.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Указу
Президента України «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил
України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2014 році і
про допуск підрозділів збройних сил інших держав на
територію України у 2014 році для участі у багатонаціональних навчаннях» передбачалося допустити на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи
збройних сил іноземних держав, передусім США, Республіки Польща, Словацької Республіки, Румунії, Молдовії, Угорщини [1].
Зважаючи на російську агресію, у квітні 2014 р. між
Україною, Польщею та Литвою був підписаний Рамковий договір про створення спільної військової бригади,

яка повинна була б почати функціонувати до кінця
2016 р. [2]. Під час візиту Президента України П. Порошенка до Польщі, сторони домовилися прискорити
створення бригади, яка мала б почати функціонувати
вже в першому кварталі 2015 р. Представники польської
влади заявляли, що військові цієї бригади не братимуть
участі в бойових діях у східних областях України, а
тільки «допомагатимуть українській армії у приведенні
її у відповідність із західними стандартами» [2].
З-поміж масштабних міжнародних заходів, в яких
взяли участь військовослужбовці ЗСУ у 2014 р., варто
виокремити українсько-американські навчання за участю військових формувань інших держав «Репід Трайдент – 2014» [2]. Принагідно відзначимо, що у навчаннях, які тривали упродовж 15–26 вересня 2014 р. взяли
участь понад 1200 військовослужбовців із 15 країн
(України, Азербайджану, Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Великобританії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Іспанії та США), а також представників НАТО. США направили до України 200 військовослужбовців (173-я піхотна дивізія, яка базувалася в
Італії) [3].
Відповідно до Указу Президента України «Про План
проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та
їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами
України на 2015 рік і про допуск підрозділів збройних
сил інших держав на територію України у 2015 році для
участі у багатонаціональних навчаннях» у липні – жовтні 2015 р. передбачалося у рамках військового співробітництва допустити на територію України для участі у
багатонаціональних навчаннях «Сейбер Гардіан / Репід
Трайдент – 2015» підрозділи збройних сил США (до
1100 військовослужбовців з озброєнням і військовою
технікою, до 5 літаків, до 10 вертольотів) [4].
Практичний досвід введення бойових дій, здобутий
українськими військовими під час багатонаціональних
навчань, став додатковим аргументом для влади щодо
необхідності збільшення їх кількості та розширення гео-
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графії проведення. Згідно з інформацією речника Міністерства оборони України О. Чернобая, у 2016 р. планувалася участь підрозділів ЗСУ у 10 багатонаціональних
навчаннях (чотири міжнародні військові навчання – на
території України, шість – за її межами). Серед останніх –
багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ «Сейбер Гардіан – 2016» (Румунія); багатонаціональне тактичне навчання «Флеймінг Тандер –
2016» (Литва); багатонаціональне навчання «Світла
Лавина – 2016» (Румунія); багатонаціональне тактичне
навчання «Флеймінг Сворд – 2016» (Литва); багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ
«Регекс – 2016» (Боснія і Герцеговина); багатонаціональне командно-штабне навчання із залученням військ
«Анаконда – 2016» (Польща) [5].
Відповідно до Указу Президента України «Про План
проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та
їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами
України на 2016 рік і про допуск підрозділів збройних
сил інших держав на територію України у 2016 році для
участі у багатонаціональних навчаннях» [6] у 2016 р.
передбачалося допустити на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних
держав для участі у чотирьох багатонаціональних військових навчаннях [6].
Як і раніше, одним із наймасовіших серед них став
«Репід Трайдент – 2016» [7]. Основна мета заходу полягала у підготовці до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій [8]. Навчання
розпочалися 27 червня 2016 р. на полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області (тривали
до 8 липня). Участь у навчаннях взяли понад 1800 військовослужбовців із 14 країн світу. До військових маневрів була залучена бронетехніка і армійська авіація, проводилися також навчальні стрільби зі стрілецької зброї
[8]. Учасниками навчань використовували систему імітації тактичних дій Miles. Військовослужбовці констатували, що «кожне заняття передбачало використання
декількох одиниць військових автомобілів або бронемашин. Окрім вантажівок, використовувалися і БТР-80 і
БТР-3Е, бронеавтомобілі «Кугуар» та HMMWV. У кожного зразка техніки є особливості експлуатації і умови
безпечного використання. Ми звертаємо увагу учасників
навчання навіть на правила посадки та висадки з техніки. Адже усі учасники польової фази перебувають у
повному бойовому спорядженні зі зброєю», – відзначав
офіцер-інструктор майор Андрій Колесник [9].
Начальник Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант
Павло Ткачук зазначав, що «присутність на цих навчаннях військовослужбовців із понад десяти країн свідчить
про підтримку України на її шляху до свободи і демократії. Вони висловили впевненість у тому, що виконуючи різноманітні спільні завдання, військовослужбовці
13 країн отримали можливість навчати один одного та
обмінювалися знаннями і бойовим досвідом. Ці два
тижні навчання дали учасникам безцінний досвід та
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створили основу для продовження майбутньої міцної
співпраці» [10]. Додамо, що у навчаннях було задіяно
200 одиниць військових автомобілів і бойових броньованих машин, два вертольоти Мі-8. Американське командування в Європі виділило для проведення «Репід
Трайдент-2016» 2 мільйони 300 тисяч американських
доларів [11].
Важливою подією для військовослужбовців ЗСУ
стали багатонаціональні військові протитанкові навчання «Хантер – 2016» (Литва). Навчання відбувалися на
полігоні в Пабраде упродовж 9–20 травня за участю
1200 військовослужбовців з Канади, Німеччини, Латвії,
Литви, Польщі та США. Основне завдання заходу – тренування навичок знищення бронетехніки. Статус спостерігача на окреслених навчаннях було присвоєно представникам ЗСУ [12].
Багатонаціональні військові навчання «Комбайн
Резолв», які відбулися упродовж 25 серпня – 15 вересня
2016 р. у ФРН теж відбулися за участю представників
України. «Важливою складовою навчань стало відпрацювання завдань щодо недопущення жертв серед цивільного населення, об’єднання зусиль урядових, неурядових і міжнародних організацій за допомогою зведених
підрозділів цивільно-військового співробітництва, до
складу яких входили представники ВС Болгарії, України
та США», – відзначали військові аналітики [13]. Таким
чином, навчання були призначені для «підвищення партнерських відносин, гнучкості, сумісності та здатності
працювати разом всім союзникам по НАТО і партнерам
в Європі» [14].
Відзначимо, що наймасштабніші багатонаціональні
військові навчання у 2016 р. за участю українських військовослужбовців Сухопутних військ відбулися 7–
17 червня у Республіці Польща («Анаконда – 2016»)
[14]. У заході взяли участь понад 30 тис. військових з
17 країн НАТО (США, Великобританія, Канада, ФРН,
Іспанія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Хорватія, Албанія,
Болгарія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія,
Туреччина), чотирьох держав-учасників програми «Партнерство заради миру» (Швеція, Фінляндія, Македонія,
Україна) та самопроголошена республіка Косово. У навчаннях було задіяно понад 100 літаків і вертольотів,
12 кораблів і допоміжних суден [14]. Опосередковану
участь військовослужбовці ЗСУ взяли участь у багатонаціональних навчаннях «Айрон вульф – 2016» [14].
Також у 2016 р. на базі Центру бойової підготовки
сухопутних військ збройних сил Румунії у м. Чінку проведено багатонаціональні командно-штабні навчання із
залученням військ «Сейбер Гардіан – 2016». У заході
взяли участь підрозділи збройних сил Румунії, Болгарії
та України. Керівний склад та офіцери штабів багатонаціональних підрозділів рівня «батальйон-бригада» тренувалися спільно планувати та здійснювати управління в
ході операцій. Особовий склад підрозділів відпрацьовував тактичні елементи, спрямовані на виконання завдань
за призначенням з урахуванням досвіду протистояння
гібридним формам збройної агресії [15].
Висновки. У досліджуваний період військовики нашої держави неодноразово брали участь в українськоамериканському командно-штабному навчанні «Репід
Трайдент», (Україна), багатонаціональному навчанні
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«Спрінг Сторм» (Естонська Республіка), протитанковому тактичному навчанні «Хантер» (Литва), багатонаціональному навчанні батальйонного рівня «Комбайн
Резолв» (ФРН), батальйонному тактичному навчанні
«Айрон Вульф» (Литва), та ін. [16]. Чимало українських
військових, після проходження міжнародних навчань,
залучені до миротворчих операцій ООН (Косово, Республіка Сербія, Демократична Республіка Конго, Ліберія)
[16], що підвищує авторитет Збройних Сил надої держави.
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MULTINATIONAL MILITARY EXERCISES WITH THE PARTICIPATION
OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN THE FIRST YEARS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN
WAR (2014–2016): CONSECUTION, FEATURES
The peculiarities of the participation of Ukrainian servicemen in multinational military exercises, which were held in
2014–2016 are described in the article. It is noted that the occupation of the Crimean peninsula by the Russian Federation, the
covert appearance of Russian troops on the territory of Donetsk and Luhansk regions, which marked the beginning of the socalled “hybrid war”, forced the leadership of our state to intensify contacts with NATO member states, as well as to pay
considerable attention to multinational exercises, in particular within the framework of the Partnership for Peace program.
The main purpose of the article is to analyze the consecution of international military exercises with the participation of the
Armed Forces of Ukraine, to prove that the Ukrainian military men gained unique experience and knowledge during military
exercises, which helped them to execute their duties in regular units of the Armed Forces of Ukraine professionally.
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Scientific Journal Virtus, September # 46, 2020

174

Politology
UDC 325.14
Balun, Bora
PhD., balunbora@gmail.com
Turkey, Karabuk
Şişman, Yener
Assoc. Prof. Dr., Anadolu University, ysisman@anadolu.edu.tr
Turkey, Eskisehir

FOREIGN MIGRANTS
AND THEIR WORKING CONDITIONS:
A FIELD SURVEY
The phenomenon of migration, which emerges voluntarily or due to compelling reasons, continues to affect
migrant receiving and sending societies today in terms of socio-economical, cultural and political ways together
with their indirect and direct results as in the past. These effects emerging from dynamic structure of the
migration keep discussions about migration alive. Turkey, taking place on the important route of regular and
irregular migration and refugee and asylum seekers, keeps its position, with this feature, among the countries
where migration discussions are ongoing. Moreover, because the number of the migrants together with the mass
migrations from Syria has reached to remarkable amounts, together with this discussion fields related with the
social impacts of the migration have also expanded. Although different justifications expanding the dimension of
the discussion are presented, impacts emerged in the working life of the migrants constitute the most important
point of the discussion.
Migrants are involved in the labour markets for reasons such as insufficient benefits, crowded populations
and desire to continue their lives. However, either the criteria related with their work permits are heavy or the
places they work are mostly of hidden economy because of the factors caused by the structure of the labour
markets. The reality that migrants are working unofficially both prevents them from reaching the socioeconomical rights and affects the labour markets. In connection with this thought, it is thought that, by putting
the current working conditions of the migrant into the centre, their level of accessing to the social rights and in
which direction and how this affects their working lives can be examined.
The study conducted within this framework is realised by using a survey method with unofficially working
346 foreign migrants under international protection in Karabük province (Turkey) selected by convenience
sampling method and by using surveys. Descriptive statistical methods were used to analyse the data. As a
result of the study it is found out that foreign migrants are affected by the negative conditions of hidden
economy and they also affect the labour market.
Key words: Refugee, Asylum Seeker, Migrant Worker, Unregistered Employment.


Introduction. Throughout the history people
kept moving willingly or unwillingly with
different reasons from the places they live to other
places. This movement conceptualized with the term
migration has been related with the individual, society and
place, and has led to many different effects such as
economic, political and social. The effects emerged
examined the social structure together with their direct and
indirect results, and this has continued to become an area
that keeps up to date. (Yılmaz, 2014, pp. 1690–1692).
Turkey has experienced similar processes in both internal
and external migration both before and after Republic was
founded. For instance, USSR invasion of Afghanistan in
1979, regime change in Iran in the same period, Iran-Iraq
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war continued in 1980s, dissolution of the Soviet Union in
the 1990s, public movements called ―Arab Spring‖ starting
from 2010 and lastly Syrian civil war started in 2011 and
continued till today constitute an important aspect of this
issue (Şişman and Balun, 2020, pp. 63). However, Syrian
migration starting with the Arab Spring in 2011 takes the
first place among the migration events Turkey has faced
recently with the social and economical effects it has
created. Other migrations continuing from countries such as
Afghanistan, Pakistan, Iraq and Iran are seen as an important
part of the process and the problem. (Turkish Grand National
Assembly-Human Rights Inquiry Commission, 2018,
pp. 241-242).
When taking the present situation into consideration, the
number of those under temporary protection and those
requesting international protection is defined by millions.
Almost all these migrants are disseminated in the whole
country, they continue their lives in the cities where their
registration are made and could use some benefits in kind
and cash according to their legal status. However, they may
choose to work due to the reasons such as their crowded
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population and insufficient benefits and basic concerns such
as continuing their lives. Desire to take place in labour
market itself is not enough at this stage.
Migrants acting with the aim to work can face various
obstacles arising from the difficulty of application criteria
for work permits or socio-economic reasons such as
structural, widespread and intense unemployment and thus
competition in the labour market and the prevalence of
informal work. The wish to overcome these obstacles may
lead the migrants to different options; informal working can
be seen as an easy and short-cut solution as it does not
require formal permission and it is an easy way to enter the
sector. As a result of this, it can be stated that foreign
migrants and informality, which includes many negativities
with its socio-economic aspect, meet at the same point.
1. Method of the Study.
Quantitative research method is used in this study.
Independent variables in the study are demographic
characteristics of the migrants working unofficially and the
information about their labour and salary levels. Dependent
variables in this study are future migration plans of the
participants and working conditions in Turkey.
While preparing the research questions, sources like
books, theses, articles and reports have been scanned. It is
aimed to choose which questions should be included in the
study with the literature scanning. After preparing the
questions, statisticians and linguistics experts are asked
about their opinions. Questions were structured in
accordance with the feedback. In the following process pilot
implementation was started in order to determine the validity
and conformity of the questions. Pilot implementation was
realised with the 20 migrants working unofficially in
Karabük province. With the experience gained in the pilot
study conformity of the statistical analysis of the data was
controlled and repetitive or uncertain answers depending on
the nature of the question were re-arranged.
The population of the study consists of 3,876 foreign
migrants living in the province of Karabük. In order to
determine the population of the study the latest official
statistics published by Directorate General of Migration
Management on the date this study was carried out were
taken into consideration. An important condition to
determine the sample size is that it has the smallest amount
capable of representing the ground mass. In social sciences,
if the standard deviation/mistake of the average is smaller
than 0.05, it is stated that, the sample size, in other words,
5% of significance level will be sufficient. (Yazıcıoğlu and
Erdoğan, 2014, pp. 84-85-88). Hence, in the study, for the
5% deviation amount, sample size at the 95% accuracy level
(0.05 significance level) was taken as the base. Considering
the number of samples needed for the defined population size
according to α = 0.05 significance and ± 5% margin of error, it
is stated that the questionnaire is sufficient in the range of
333–357. (Yazıcıoğlu and Erdoğan, 2004, pp. 50). Within the
framework of the study, after the assessment of usable
surveys, those belonging to 346 persons were taken for the
assessment. Field work was conducted between the dates 1
January and 15 April 2019 and limited within these periods.
2. Research Findings.
2.1. Demographic Characteristics. Foreign migrants
participating in the study stated that 1,5% are Iranian, 32,6%
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are Afghan, 28,3% are Iraqi, 26,3% are Syrian and 1,1% are
Pakistani. 43 of the participants (12,4%) are women and 303
of them (87,5%) are men. When looking into the marital
status of the participants, 43,0% are single and 56,9% are
married. 62,4% of the migrants interviewed under the
research are between the age of 18–24. When considering
the age distribution by the groups, there are 63 people
(18,2%) between the age of 18–24, there are 153 people
(44,2%) between the age of 25–30, there are 52 people
(15,0%) between the age of 31–35, there are 36 people
(10,4%) between the age of 36–40, there are 18 people
(5,2%) between the age of 41–42, and 24 people (6,9%) at
the age of 46 and above.
When considering the education level of the foreign
migrants participating in the study, the largest group with
113 people (32,6%) consists of high school graduates. The
second is secondary school graduates with 71 people
(20,5%). As for the others, 53 of them (15,3%) are literate,
62 people are (17,9%) primary school graduate, 32 people
(9,2%) are university graduate, 11 people (3,1%) are with
two-year degree, and 4 people (1,1%) are with post-graduate
degree. 184 people participating in the study stated that they
had children. Considering the numerical distribution of this
group, 40 people (11,5%) have 1 child, 78 people (22,5%)
have 2 children, 43 people (12,4%) have 3 children. Those
with 4 or more children are 23 (6,6%). 75,3% of the
participants mentioning their children have 2 or more
children. Among the participants 11 people (3,1%) have
been in Turkey less than a year, 17 people (4,9%) have been
in Turkey for a year, and 87 people (25,1%) for 2 years, 83
people (23,9%) for 3 years, 56 people (16,1%) for 4 years,
53 people (15,3%) for 5 years, 28 people (8,0%) for 6 years
and 11 people (3,1%) for 7 or more years respectively.
When looking into the reasons why migrants moved
from their countries, 38,7% moved because of the
war/conflicts, 24,8% because of reasons such as threatening,
racism, cultural pressure etc., 17,3% for work, 10,4%
because of religious reasons and 8,6% because political
reasons (Table 1).
Table 1.
Demographic Characteristics
Characteristic
Frequency
%
Country
Iran
40
11,5
Afghanistan
113
32,6
Iraq
98
28,3
Syria
91
26,3
Pakistani
4
1,1
Sex
Women
43
12,4
Men
303
87,5
Age
18-24
63
18,2
25-30
153
44,2
31-35
52
15,0
36-40
36
10,4
41-45
18
5,2
46---24
6,9
Marital Status
Single
149
43,0
Married
197
56,9
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Education
Literate
53
15,3
Primary School
62
17,9
Secondary School
71
20,5
High School
113
32,6
Two-Year Degree
11
3,1
University Degree
32
9,2
Post-Graduate Degree
4
1,1
Number of Children
1
40
11,5
2
78
22,5
3
43
12,4
4 and over
23
6,6
Unanswered
162
46,8
Period of Residence
Under 1 Year
11
3,1
1 Year
17
4,9
2 Years
87
25,1
3 Years
83
23,9
4 Years
56
16,1
5 Years
53
15,3
6 Years
28
8,0
7 years and over
11
3,1
Cause of Migration
Politic
30
8,6
Religion
36
10,4
For Work
60
17,3
War/Conflicts
134
38,7
Other (threatening, racism,
86
24,8
cultural pressure etc.)
2.2. Life and Work Conditions in the Country of
Migration. In the countries where participants moved from
service sector is predominant. Hence, 67,9% of the participants
stated that they worked in the service sector, 18,2% in
agricultural sector, and 13,8% in industrial sector. 281 of the
participants declared their monthly income, those who didn’t
want to declare answered the questions with expressions
such as ―I am earning just enough to survive‖, ―I did not have a
regular income‖, ―My earning was not certain‖. When looking
at the profile of those who declared their income, 61
participants (21,7% of them) seemed to earn less than 120
Dollars a month, 132 participants (46,9% of those who
declared their income)120–400 Dollars a month, and 88
participants (31,3%) more than 400 Dollars a month. Among
the foreign migrants participating in the study 41,3% stated
that they wanted to leave and 45,0% to stay and 13,5% were
indecisive about going or staying. Although the number of
those who wanted to migrate was 143, the number of those
who wanted to move to another country or their origin country
was 175. The reason why this number is more is because
those indecisive 32 people answered the question about
where they intended to migrate. Moreover, those indecisive
32 people answered the question about moving to another or
their own country on the grounds that they feel closer to the
idea of migration in the previous question. 91,4% of those
who thought of leaving wanted to go to their countries and
8,5% of them wanted to go to another country. In addition,
with the addition of 32 people from the undecided (n = 47)
group to the question of where to migrate, the rates
regarding the choice of going – or- staying were revised as
50.7% to go, 45.0% to stay and 4.33% to be undecided.

When asked the participants if they tried leaving Turkey
and the reasons behind this, 34 participants (9,8%)
mentioned that they tried leaving before. And considering
the reasons why this group wanted to leave, 15 people
(44,1%) stated that current work conditions were inefficient,
18 people (52,9%) stated they experienced social and
cultural incapability and 1 participant (2,9%) stated that he
tried leaving because of personal reasons (Table 2).
Table 2.
Life and Work Conditions in the Country of Migration
Characteristic
Frequency
%
Working Style
Service Sector
235
67,9
Industrial Sector
48
13,8
Agricultural Sector
63
18,2
Income
Under 120 US Dollar
61
21,7
120-400 US Dollar
132
46,9
Over 400 us Dollar
88
31,3
Thought of Migration
Yes
143
41,3
No
156
45,0
Unstable
47
13,5
The place for migration
Another Country
15
8,5
Their Country
160
91,4
Tried Leaving Turkey
Yes
34
9,8
No
312
90,1
Cause of Leaving
İnefficient Work
15
44,1
Conditions
Social and Cultural
18
52,9
Incapability
personal reasons
1
2,9
2.3. Income and Life Conditions in Turkey. The
number of the participants who stated to have a regular job is
33 (9,5%). When looking into the working periods of those
with regular jobs, 11 people (33,3%) have been working for
less than a year, 18 people (54,5%) for 1 or 2 years, 4 people
(12,1%) for 2 or more years. When the sectors in which
foreign migrants participating in the study are examined;
87,5% are in the service sector where irregular and daily
work is intense, 8,9% are in agricultural sector, and 3,4% are
in the industrial sector. And as for the job ideas of the
participants, 58,3% stated that they could do anything,
23,9% stated that they wanted to work in jobs related to their
profession, 17.6% stated that they want to work in jobs
related to their education. As for the weekly working hours,
0,8% work twice a week, 3,7% work 4 days a week, 45,0%
work 5 days a week, 41,9% work 6 days a week, and 8,3%
work 7 days a week.
Daily working hours: 1,1% work 4 hours a day, 30,9%
work 8 hours a day, 64,1% work 12 hours a day. And 3,7%
stated that their working hours varied. 80,3% of the foreign
migrants participating in the study stated that they received
their wages daily, 0,2% received every fortnight and 11,8%
received monthly. When looking into the wages participants
received, it is understood that 136 people (39,3%) got 50
Lira or less daily. 19 people (5,4%) who stated that they
received weekly wages got 400 Lira or less. 24 people
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(6,9%) who stated that they received monthly salary got
2.000 Lira or less. Only 9 people in this group (2,6%)
received around minimum wage or a little higher (Table 3).
Table 3.
Income and Life Conditions in Turkey
Characteristic
Frequency
%
Having a Regular Job
Yes
33
9,5
No
316
90,4
Working Periods
Under 1 year
11
33,3
1-2 years
18
54,5
Over 2 years
4
12,1
Sector
Service
303
87,5
Industrial
12
3,4
Agricultural
31
8,9
The Job ideas
―Could Do Anything‖
202
58,3
―Jobs Related to Their Profession‖
83
23,9
―Jobs Related to Their Education‖
61
17,6
Weekly Working Hours
2 Days
3
0,8
4 Days
13
3,7
5 Days
156
45,0
6 Days
145
41,9
7 Days
29
8,3
Daily Working Hours
4 hours
4
1,1
8 hours
107
30,9
12 hours
22
64,1
Other
13
3,7
Time to Pay
Daily
278
80,3
Weekly
26
7,5
For 15 days
1
0,2
Monthly
41
11,8
Wages
50 Lira or Less (Daily)
136
39,3
400 Lira or Less (Weekly)
19
5,4
850 Lira or Less (For 15 days)
1
0,2
2.000 Lira or Less (Monthly)
24
6,9
Minimum Wage or a Little Higher
9
2,6
2.4. Work Conditions in Turkey. When how
participants define themselves according to their positions in
the current workplace was questioned, 86,7% of them were
workers, 12,7% were technical staff (those who stated that
they worked at the industrial sector as an operator, computer
repairers in the service industry, electrical and electronics
repairers defined themselves in this group), 0,5% were
defined in the ―other‖ category.
49,1% of the participants said they found the work
conditions as dangerous, dirty and noisy, 28,0% said
precautions in terms of occupational health and safety are
taken, though partially, in the work places. 22,8% said work
places were appropriate in terms of occupational health and
safety. When the level of occupational health and safety
inspection are examined, 47,6% stated that there weren’t any
kind of inspection related with the occupational health and
safety in their work places, 50,2% stated that they had no
information about the issue and 2,0% stated that inspections
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were realized. The number of those who expressed that they
were given training and information related to the job they
are doing is only 12 (3,4%).
214 people (61,8%) among the foreign migrants
participating in the study mentioned that they had met quite
a few problems in the work life in Turkey. When looking
into the nature of the problems stated, it can be said that they
are the problems arising from social rights such as salary,
holidays, health. (63,1%).
When the participants were asked if they knew where to
apply when they had problems in the work life, 24,2% said
that they knew. Although there were 214 people (61,8%)
who stated that they had problems in their works in Turkey,
only 21 participants (6,0%) said they had their complaints to
the official authorities. 13 people from 21 who complained
said they complained in-person and the other 8 said they
used other means (such as telephone or internet) (Table 4).
Table 4.
Work Conditions in Turkey
Characteristic
Frequency
%
Positions in the Current
Workplace
Worker
300
86,7
Technical Staff
44
12,7
Other
2
0,5
The Work Conditions
Dangerous, Dirty, Noisy
170
49,1
OHS is appropriate
79
22,8
OHS is partially
97
28,0
OHS Supervision
Implemented
7
2,0
Not Implemented
165
47,6
No Idea
174
50,2
Job Shadowing
Implemented
12
3,4
Not Implemented
334
96,5
Problems in the Current
Workplace
Yes
214
61,8
No
132
38,2
The Crux of the Problem
Related to Customer
17
6,5
Related to Other Employees
27
10,4
Related to Manager
22
8,5
Related to Workplace
26
10,0
Related to Social Rights
163
63,1
Knowing the Complaint Authority
I knew
84
24,2
I do not know
262
75,7
Complaints to the Official
Authorities
Yes
21
6,0
No
325
93,9
Application Method of Complaint
Personal
13
61,9
Other
8
38,0
Conclusions.
66,4% of the participants have been in Turkey for 3 years
or more.
Findings gained from the study show similar results on
the thoughts of the foreign immigrants about going or staying.
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When we look into the spatial conception of those who
want to migrate on where to migrate, it is seen that 91,4%
wanted to go back to their countries and 8,5% of them
wanted to go to another country.
Results of the study show that foreign immigrants change
jobs so frequently. Hence, this situation should be
considered together with the reality that foreign immigrants
do not have work permits. However, it is thought that social
and economical reasons arising from labour market and/or
immigrants themselves also have an impact on foreign
immigrants’ frequently changing jobs.
Foreign immigrants who participated in the study mostly
work in the service sector (87,5%); in irregular jobs such as
construction, load carriers and waitering.
Results of the study show that 2/3 of the participants
work for 12 hours a day.
278 of the foreign immigrants who participated in the
study (80,3%) receive their wages daily. When considering
87,5% of the participants work in the service sector, daily
payment of the wages is an expected result.
The rate of those who find their work environment
appropriate in terms of occupational health and safety is 22,8%.
165 people from the participants (47,6%) stated that no
inspections were made in terms of occupational health and
safety, 174 people (50,2%) mentioned they had no
information about the issue. Only 7 people (2,0%) said
inspections were conducted. In fact, the rate of the
participants answering the questions about OHS is quite low.
Besides, when considering almost all the participants consist

of those working in the irregular jobs in the service sector
with daily wages, it is expected that the rate of encountering
OHS inspections would be higher.
Only 12 people (3,4%) from the participants said that
they were given training and information related to the job
they were doing.
214 foreign immigrants participated in the study (61,8%)
mentioned that they encountered quite a few problems in the
work life in Turkey. When looking into the nature of the
problems stated, it can be said that the problems arising from
social rights such as salary, holidays, and health are the most
common. (%63,1) The rate of those who know where to
apply for complaints is 24,2%. Although there were 214
people (61,8%) who mentioned that they had problems in
their work life in Turkey, only 21 participants (6,0%) said
they had their complaints to the official authorities.
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YABANCI GÖÇMENLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI: KARABÜK ÖRNEĞI 
Gönüllü veya zorunlu nedenlerle ortaya çıkan göç olgusu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğrudan veya dolaylı
sonuçlarıyla göç alan ve göç veren toplumları sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi yönden etkilemeye devam etmektedir. Göçün
dinamik yapısından kaynaklanan bu etkiler ise göç konusundaki tartışmaları canlı tutmaktadır. Türkiye, düzenli ve düzensiz
göç ile mülteci ve sığınmacı göçlerinin önemli bir güzergâhında yer almakta ve bu özelliği ile göç tartışmalarının sürekliliği
kazandığı ülkeler arasındaki konumunu korumaktadır. Üstelik 2011 yılında Suriye‟den başlayan kitlesel göçlerle birlikte
göçmen sayısı dikkat çekici boyutlara ulaştığından, göçün toplumsal etkilerine dair tartışma alanı daha da genişlemiştir.
Tartışmanın boyutunu genişleten birbirinden farklı gerekçeler sunulmakla birlikte, göçmenlerin çalışma yaşamında ortaya
çıkardığı etkiler tartışmanın önemli bir noktasını oluşturmaktadır.
Göçmenler yararlanılan yardımların yetersiz görülmesi, nüfuslarının kalabalık olması ve yaşamlarını devam ettirme gibi
gerekçelerle işgücü piyasalarına dâhil olmaktadırlar. Fakat gerek çalışma izinlerine yönelik kriterlerin zorluğu, gerekse de
işgücü piyasalarının yapısından kaynaklanan faktörlerle çalışma yaşamına dâhil oldukları alan çoğunlukla kayıtdışı
olmaktadır. Göçmenlerin kayıtdışı çalışma gerçeği ise sosyo-ekonomik haklara erişimde sınırlamalara yol açtığı gibi, işgücü
piyasalarını da etkilemektedir. Bu düşünceyle bağlantılı olarak, göçmenlerin mevcut çalışma koşulları merkeze alınarak sosyal
haklara erişim düzeyleri ile çalışma yaşamını hangi yönde ve nasıl etkiledikleri noktasının incelenebileceği düşünülmüştür. Bu
çerçevede yürütülen çalışma, kolayda örnekleme tekniği ile seçilen ve Karabük ilinde kayıtdışı çalışan uluslararası koruma
altındaki 346 yabancı göçmenle, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik
yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancı göçmenlerin kayıtdışı çalışmanın olumsuz koşullarından etkilendikleri
gibi işgücü piyasalarını da etkiledikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Mülteci, Göçmen İşçi, Kayıtdışı Çalışma.
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ПОГЛЯДИ ЗАХІДНИХ МИСЛИТЕЛІВ СЕРЕДИНИ XIX СТОЛІТТЯ –
ОСНОВА РОЗВИТУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ІСТОРІЇ ПРАГМАТИЗМУ
МЕТОДУ РІШЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ
В статті дається поглиблений аналіз філософії прагматизму та її методології, що сприяє аналізу
економічних явищ (і політичних процесів) як діалектичної єдності, що досягаються досить складно.
Ключові слова: влада, прагматизм, еволюція.
Постановка проблеми. Прагматизм ( від грец. прагма – справа, дія) – філософська течія, що виникла в 70-х
роках XIX століття в США, основні ідеї якої висловив
Чарлз Пірс, а потім цю доктрину розробляли У. Джемс,
Дж. Дьюї, Дж. Г. Мід. Крім того, прагматизм запропонував новий тип філософського мислення, тобто філософія
має бути не роздумом про перші начала буття і пізнання,
а загальним методом рішення тих проблем, що постають
перед людьми в різних життєвих ситуаціях, які виникають у світі, і безперервно міняються. «Реконструкція у
філософії, здійснена прагматизмом, полягає в трактуванні процесу мислення і наукового пізнання лише як
засоби біологічного і психологічного задоволення –
стверджував Дж. Дьюї. Слід підкреслити: завдяки популяризації прагматизму Джемсом, він став впливовим
філософським напрямом. Отже, мета статті показати, що
від дії різних чинників: соціальних, політичних, правових залежить пізнавальний процес та велику роль відіграють знання, досвід, переконання, інтереси вічного.
Прагматизм тлумачить досвід не як певну пізнавальну процедуру, а як будь-які переживання людини.
Однак, на основі цього засновники прагматизму ведуть
мову про релігійний досвід.
Прагматизм відіграв значну роль у формуванні духовного обличчя ХХ століття, його трактують як засіб
посилення практицизму, людської поведінки, як передбачення на майбутнє, що сприяє виявленню історичних
прагматичних мотивів, які впливають на сучасне життя в
Україні.
Дуже яскраві прагматичні мотиви знаходимо в творчості таких мислителів Західної Європи як Г. Спенсер та
М. Вебер, погляди яких сприяють поглибленню теорії
прагматизму з різних питань.
Прагматичним мотивом у творчості Спенсера є теорія соціальної еволюції, що являє собою виведення
законів соціальної еволюції, а точніше – принципів соціального структурування, зростання та диференціації. Під
соціальною еволюцією Г. Спенсер розумів розвиток суспільства від простого до складного. Стадійна модель
розвитку суспільства, як твердив Г. Спенсер, постає у
вигляді, пов’язаних процесів зростання і диференціації,
які зумовлені збільшенням чисельності населення і процесом злиття менших соціальних мас у більші, поєднання первісно не поєднаних частин: «поєднання угруповань і знову з’єднання угруповувань» [1, C.13-14].
Спенсер підкреслював, що цей фундаментальний процес

притаманний як органічним, так і над органічним, тобто
соціальним утворенням. [1, C.13-14] Згідно з поглядами
Г. Спенсера, всесвіт розвивається по закону виживання
сильніших і саме з цього положення виникла концепція
еволюції, що стосується людини, суспільства, і називається соціальним дарвінізмом.
Ідеї Спенсера сприяли процвітанню духу індивідуалізму та вільного підприємництва – це дух ідей Г. Спенсера. Якщо проаналізувати творчість Г. Спенсера, то
можна стверджувати: влада підтримує такі системи –
людей, групи, які погано функціонують та ослабляють
суспільство, порушуючи закон виживання найсильніших,
завдяки якому суспільство станне досконалим. Ці ідеї
відповідали духу індивідуалізму, що панував в Америці,
а словосполучення «виживання сильніших» і «боротьба
за виживання» стали частиною національної свідомості
американського суспільства XIX століття, тобто США
стало живим поглинанням ідей Спенсера. Ці положення
вплинули на поглиблення проблем прагматизму в Україні.
Погляди Спенсера виявились співзвучними і з американським характером, його філософська система
вплинула на всі сфери пізнання [2, C.2-6].
За підсумками вивчення розвитку органічного світу
Спенсер раніше Дарвіна дійшов ідеї існування еволюції
в біологічному світі і сформував принципи природного
добору, боротьби за виживання у світі природи; він багато уваги приділяв взаємозв’язку природи і суспільства.
Базуючись на наукових фактах, Спенсер поширив ідею
еволюції на всі явища і процеси у природі і суспільстві –
космічні, хімічні, біологічні, соціальні, стверджуючи, що
психологія і культура також природні за походженням, а
тому все природне розвивається за законами природи, а
отже – еволюції. Суспільство в цілому, особливо українське, як форма природного буття, підпорядковується
також законам еволюції. Отже, методологічні основи
дослідження суспільства, його процесів в цілому і в
Україні – визначили те, що Г. Спенсер вважається основоположником еволюційної теорії як однієї з найпопулярніших теорій XIX століття.
Творчість Спенсера справила великий вплив на інтелектуальну атмосферу XIX століття; коли теоретичні
погляди багатьох вчених формувалися переважно під
впливом досягнень математичної і природничої освіченості, а це поглиблювало ідею еволюції, як головного
закону природи – всі ці процеси сприяли розвитку еволюційного українського суспільства.
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Спенсер вважав, що людська цивілізація в цілому
розвивається по висхідній лінії, але окремо узяті суспільства можуть не тільки прогресувати, і деградувати: «
Людство може піти прямо, тільки вичерпавши всі можливі шляхи» [3, C.24].
Як бачимо, прагматичними мотивами у Г. Спенсера
є: теорія еволюційного розвитку суспільств, аналіз соціальних інституцій, функціональний аналіз.
Спадщина Спенсера дуже розмаїта і тому до неї потрібно підходити критично.
Не більше прагматичних мотивів можна прослідкувати у творчості Макса Вебера. Тринадцятирічним школярем «під партою» перечитував твори Гете, цікавився
працями Спінози, Канта, Шопенгауера [4, C.2-3]. Багато
можна писати про шлях Вебера, але нам потрібні його
звершення на цьому шляху.
Прослідковуємо прагматичні мотиви у творчості
Вебера. Так, у першій половині XX століття – (період,
який багато політологів називає бумом дослідження
феномена лідерства), Вебер був серед тих дослідників,
хто запропонував оригінальні теорії лідерства.
У сучасній політологічній літературі існує декілька
підходів щодо типології політичного лідерства, оцінювання особистісних якостей і стилів поведінки лідерів,
більшість з яких спирається на типологію політичного
авторитету, розроблену М. Вебером, в основу якої покладено аналіз мотивації людей, готових визнати певного
політика за лідера й іти за ним; а у типології політичного
авторитету М. Вебер виділяє три типи лідерства – традиційне, легально-раціональне, харизматичне.
Зупинимось на проблемі харизматичного лідерства.
Заслугою М. Вебера є те, що він першим це визначення
увів у сферу політики, бо раніше харизматичними лідерами були представники релігій – Христос, Будда, Мойсей, Магомет та інші. М. Вебер сформулював основні
якісні характеристики харизматичного лідера і визначив
політичні умови, в яких він стає затребуваним та діє.
Згідно з веберівською концепцією, харизматичний політичний лідер має від природи видатні інтелектуальні,
організаторські та ораторські здібності, а його політична
діяльність може бути затребуваною в умовах гострих
кризових або революційних ситуацій. Політичними прототипами веберівського харизматичного лідера стали
В. Ленін і вождь Баварської радянської республіки
1918 року К. Ейснер, хоча бурхливий політичний період
перших десятиліть ХХ століття висунув на політичну
арену величезну кількість політиків, які залишили значний слід у світовій історії, хоча не зараховувалися до
харизма тиків. Автори концепцій типології політичного
лідерства зарахували до переліку харизматичних політиків Ф. Рузвельта, Й. Сталіна, У. Черчіля, А. Гітлера,
Б. Муссоліні, Мао Цзедуна, М. Ганді, Ш. де Голля,
М. Тетчер, М. Хрущова, Ф. Кастро та інших діячів, які
хоча б частково відповідали харизматичним стандартам [5, C.73-75].
Стала помітною згубна тенденція: деякі політологи
під впливом політичної публіцистики, до числа харизматичних лідерів зараховують всіх діячів, які досягли якихось вершин влади. Харизматичний лідер повинен користуватися релігійною довірою широких народних мас
або більшості суспільств, а вульгаризація веберівської

концепції зараховує до політичних лідерів пересічних
політиків, політичних авантюристів і демагогів, які досягають іноді владних вершин, а потім безславно йдуть у
політичне небуття [6, C.71-76].
На лідерстві Вебер не зупиняється і починає досліджувати «бюрократію». Макс Вебер не був першим, хто
використовував при дослідженні системи державного
управління термін «бюрократія», але саме він вивчив і
описав ті якості бюрократії, що висувають її як основну
рушійну силу. Він вважав, що «бюрократія» – це спеціально організована система державних інститутів і посад,
а також осіб, що професійно займаються управлінням.
Головну тезу М. Вебера можна сформулювати так:
«Складність породжує бюрократію».
М. Вебер вводить в науковий обіг поняття «ідеального типу» системи управління, характеризуючи бюрократію, як складний «передаточний механізм», який має
реалізовувати владні імпульси в процесі соціального
управління. М. Вебер також вважав, що сама управлінська діяльність є універсальною і не залежить від таких
характеристик держави, як форма правління і територіальний устрій, політичний режим, а тому ідеальний тип,
запропонований М. Вебером, володіє тими самими універсальними властивостями, що і державне управління
Висновки. Дослідник виділив сім ознак, які характеризують раціонально організовану систему бюрократичного управління, яка здатна ефективно реалізовувати
функції державного управління:
1. Система державного управління організується ієрархічно. Всі накази й команди, які йдуть зверху, є обов’язковими на «нижчих» рівнях державного управління.
2. Державне управління повинно здійснюватися на
професійному рівні, а не з міркувань бажання чи не бажання управляти.
3. Кожна установа має власну сферу компетенції.
4. Службовець не володіє установою, в якій працює.
5. Посадові особи, а також державні службовці вищого рангу не мають ні права, ні можливості приватизувати орган управління, де вони працюють.
6. Весь процес управління будується на письмових
приписах чи документах, що забезпечують точну й чітку
передачу інформації в структурі державного управління.
7. Державні службовці підкоряються дисципліні [7,
C.230-231].
Ці ознаки управління діють сьогодні у нашій державі.
Спадщина Герберта Спенсера і Макса Вебера багата і
корисна для нашого суспільства, тому що ми з гордістю
використовуємо теорію соціальної еволюції Спенсера,
поняття «лідерства» і «харизми» Вебера та ще багато
цікавих речей, які є заслугою саме цих «великих» людей.
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ОЦІНКА РІВНЯ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА З ПОЗИЦІЇ
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
Стаття присвячена питанню трансформації сфери послуг у сервісній економіці, зокрема
формуванню клієнтоорієнтованого сервісу на підприємствах ресторанного господарства. Наведено
аргументи необхідності та ефективності методу SERVQUAL для оцінки рівня сервісної діяльності
з позицій клієнтоорієнтованого підходу, оскільки високий рівень сервісної діяльності підприємства,
виконання усіх критеріїїв стандартів ресторанного сервісу не завджи означає формування саме
клієнтоорієнтованого сервісу. Досить часто підприємство не відслідковує клієнтський досвід, тому
вважає у нього все добре з рівнем сервісу, коли насправді це не так.
Даний метод полягає у визначенні різниці між «очікуваною» якістю сервісу та «сприйнятою» –
чим більше від‟ємне значення показника, тим більша незадоволеність споживача. Зазвичай,
споживач очікує максимальний рівень якості, що здатний задовільнити потреби, і навіть вразити, і
лише при наближенні значення до нуля можна говорити про формування клієнтоорієнтованого
сервісу.
Обгрунтовано, достовірність оцінки сервісу з позиції клієнтоорієнтованого підходу за п‟ятьма
критеріями: відчутність, надійність, впевненість, емпантність та чуйність. Розроблено
універсальну анкету опитування споживачів для усіх підприємств ресторанного господарства.
Сформовано рейтинг підприємств ресторанного господарства міста Хмельницького за рівнем
сервісної діяльності. Визначенно ваговий коєфіцієнт важливості критеріїв якості сервісної
діяльності: у дослідженні респодентів при виборі закладу найбільшу вагу має критерій надійності
підприємтсва, найменшу – емпатність.
Аналізуючи результати дослідження, можемо виділити:
1) наявність клієнтоорієнтованого сервісу не залежить від типу та класу підприємства;
2) очікуванний рівень сервісу відвідувачами майже завджи вищий за сприйнятий, це говорить
про відсутність у більшості закладів поняття про клієнтоорієнтований сервіс;
3) істотне значення для формування клієнтоорієнтованого сервісу має саме людський фактор,
оскільки персонал формує рівень якості сервісної діяльності за усіма п‟ятьма критеріями.
Ключові слова: сфера послуг, клієнтоорієнтований сервіс, підприємства ресторанного
господарства, сервісна діяльність, конкурентоздатність, метод SERVQUAL.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток такої галузі наукового знання як
сервісна діяльность, зумовив необхідність
пошуку рестораторами нових методів боротьби за клієнта, оскільки стратегії орієнтовані на якість продукції та
оптимальну ціну не дають бажаного результату. Плідною видається розробка методики оцінки рівня сервісної
діяльності підприємства ресторанного господарства саме
з позиції клієнтоорієнтованого підходу, яка дозволить
виокремити ті фактори сервісної складової ресторанного
продукту, які потребують покращення з метою формування клієнтоорієнтованого сервісу у забезпеченні стійкого конкурентноздатного статусу закладу. Це, у свою
чергу, викликає необхідність глибшого дослідження
критеріїв визначення задоволення споживачів наявним
ресторанним сервісом та розробки нової моделі конку-

рентноздатності сервісу на основі клієнтоорієнтованого
підходу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Характеристику окремих аспектів сфери послуг висвітлюють праці таких вчених як
Погожа Н.В. [9], Вачевський М.В. [6]. На думку Безрученкова Ю.В., сервісна діяльність є головною складовою
культури підприємства ресторанного господарства. Погляди більшості вчених сходяться на тому, що рівень сервісної діяльності є показником ефективної діяльності,
проте на сьогодні не існує чітких інструментів оцінки
ресторанного сервісу з позиції клієнтоорієнтованого
підходу.
Цілі статті. Аналіз результатів дослідження щодо
оцінки рівня сервісної діяльності підприємств ресторанного господарства міста Хмельницького з метою її пок-
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ращення шляхом впровадження клієнтоорієнтованого
сервісу.
Виклад основного матеріалу. Успішність діяльності
будь-якого закладу ресторанного господарства залежить
від багатьох факторів, починаючи від формування загальної візії ведення цього виду бізнесу та закінчуючи
контролем за тим, як практично це втілюється в життя.
Перехід до сервісної економіки надав нового, якісно
іншого змісту діяльності підприємств ресторанного господарства, що вплинуло на трансформацію їх базової
функції. Ефективна сервісна діяльність сучасних закладів більшою мірою сконцентрована на якості, її гасло
звучить «менше кількості і більше якості».
Саме тому предметом нашого дослідження стала сервісна діяльність закладів ресторанного господарства. На
початковому етапі дослідження ми дуже ретельно підійшли для обрання методики дослідження її якості і
виявили, що серед великої кількості різних технік та
інструментів найбільш часто використовуваними та
найбільш достовірними є: метод критичних випадків,
метод SERQUAL, метод SERVPERF, метод INDSERV,
метод Кано.
Ми обрали метод SERVQUAL, оскільки саме він
забезпечує найбільш достовірні результати при порівняння даних, отриманих під час оцінки декількох закладів ресторанного господарства. Цей метод був розроблений на базі концепції сервісної якості, створеної у
1985 році вченими Паразурманом, Беррі й Зайтхалмом
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[13]. Свою назву вона отримала від скорочення двох
англійських слів: SERV від service («сервіс») і QUAL від
quality («якість»). Дана методика є елементом Американської теорії маркетингу і грунтується на показнику
різниці між очікуваним сервісом споживача та сприйнятим. Модель SEVQUAL дозволяє оцінити не тільки рівень «сервісної переваги» (Measure of Service superiority,
MSS), але і рівень «адекватності сервісу» (Measure of
Service adequacy, MSA).
Метод включає набір з п’яти вимірів (категорій) сервісної діяльності:
1) Впевненість – знання і ввічливість сервісного персоналу, здатні викликати довіру.
2) Емпатія (співпереживання) – турбота, індивідуальна увага з боку сервісного провайдера до свого
клієнта.
3) Надійність – можливість надати обіцяний сервіс
надійно і точно.
4) Чуйність – бажання допомогти клієнту і забезпечити швидкий сервіс.
5) Відчутність – зовнішній вигляд складових сервісної діяльності: пристрої, обладнання, персонал, страви,
приміщення тощо.
Об’єктом дослідження ми обрали 13 об’єктів ресторанного господарства, що розташовані у різних мікрорайонах міста Хмельницького, з них: чотири належать до
ресторанів класу люкс та вищий, п’ять – ресторани класу
перший і ще чотири – кафе (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика підприємств ресторанного господарства, об’єктів дослідження
№ Тип підприємства
Назва
Особливості загальної концепції
власна ферма форелі, знаходяться на воді, повсякденне
ТОВ «Венеція»
та бенкетне обслуговування
ПП «Ресторація Шпігеля»
напрям – страви подільської кухні, страви з печі
Ресторани класу
1.
люкс та вищий
ПФ «Франко»
європейська кухня та лише банкетне обслуговування
напрям – страви з м’яса та сала, українська та
ТОВ «Мисливський курінь»
європейська кухня
ДП «Ріа-ОПТ»
банкетне обслуговування
ТОВ «Ресторан «Україна»
європейська кухня, обслуговування з преміум класу
Ресторани класу
2.
ТОВ «Ресторан Жовтневий»
банкетне обслуговування весіль та ювілеїв
перший
ПМФ «Горлиця»
італійська та європейська кухня
ТОВ «Оланд ЛТД»
банкети та харчування відвідувачів готелю
ПП «Юменс»
сімейне спрямування, укр, італ, та японська кухні
НВП «Меркурій»
банкетне обслуговування сімейних свят
3. Кафе
ПФ «Селена-Сервіс»
напрям – кондитерська з європейською кухнею
ТОВ «Театральне»
кафе європейської кухні, швидке харчування
Джерело: власне дослідження
В опитуванні взяли участь споживачі вище зазначених
вання було проведено у лютому-березні 2020 року та
підприємств ресторанного господарства, які принаймні
охопило загалом 640 споживачів. Переважна більшість
один раз до проведення опитування користувалися їх
респондентів (36–46%) це жінки віком від 25 до 39 років,
послугами і погодилися на співбесіду. У кожному із закпроте другою за величиною (2–38%) була група чоловіладів було проведено від 45 до 55 обстежень. Опитуків цієї ж вікової категорії (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика віку та статі респондентів
Кількість
Вік
Назва ПРГ
Жінки (%)
Чоловіки (%)
респондентів
(роки)
1
2
3
4
5
≤ 24
38
12,5
25-39
12,5
19
ТОВ «Венеція»
48
40-59
0
6
≥ 60
6
6
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ПП «Ресторація Шпігеля»

48

ПФ «Франко»

47

ТОВ «Мисливський курінь»

50

ДП «Ріа-ОПТ»

50

ТОВ «Ресторан «Україна»

47

ПМФ «Горлиця»

45

ТОВ «Ресторан Жовтневий»

49

ТОВ «Оланд ЛТД»

53

ПП «Юменс»

54

НВП «Меркурій»

55

ПФ «Селена-Сервіс»

49

ТОВ «Театральне»

45

Джерело: власне дослідження
Інструментом вимірювання була анкета в якій було
визначено п’ять категорій якості, такі як: відчутність,
впевненість, емпатія, чуйність та надійність.
1. Tangibles (відчутність або матеріальність) – все те,
що споживач може оцінити своїми органами чуття: це
інтер’єр та екстер’єр закладу, меблі, посуд, меню,
кулінарна продукція та напої, мікроклімат тощо, тобто
всі речі, що задіяні в процесі здійснення сервісної
діяльності.
2. Assurance (впевненість) – знання та навички персоналу закладу ресторанного господарства, їх компетентність і ввічливість, здатність викликати довіру і
впевненість споживача.

≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60
≤ 24
25-39
40-59
≥ 60

38
12,5
4
0
37
10
5
4
20
28
8
2
3
49
5
2
12
31
4
2
3
39
10
2
2
36
16
2
22
30
8
2
3
44
5
2
2
41
4
2
13
39
10
2
7
36
16
2

24
16,5
3
2
33
5
5
2
16
16
10
0
12
26
3
0
12
33
6
0
7
20
7
2
0
34
6
4
14
16
8
0
2
41
3
0
2
43
5
1
7
20
7
2
7
24
6
4

3. Empathy (співпереживання, співчуття) – особливе
відношення до окремого клієнта, врахування споживчих
запитів і намагання зрозуміти його індивідуальні
потреби, демонстрація щирого бажання їх задоволення
шляхом грамотного якісного сервісу.
4. Responsiveness (чуйність) – готовність допомогти
споживачеві і забезпечити швидке обслуговування. Це
як легко і швидко, на думку відвідувачів, персонал підприємства реагує на прохання та побажання своїх
клієнтів.
5. Reliability (надійність) – здатність надавати ресторанний продукт надійно та безпечно, гарантія відпо-
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відного заявленого рівня якості, відповідність діючим
стандартам, своєчасність.
Категоріям було призначено 22 твердження та
пропозиція – оцінити очікувану та сприйняту якість

№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

сервісної діяльності закладу за 5-бальною шкалою
оцінювання, де: 5 – «відмінно»; 4 – «добре»; 3 – «задовільно»; 2 – «не задовільно»; 1 – «зовсім погано»
(табл. 3.).
Таблиця 3
Анкета опитування споживачів ПРГ м. Хмельницького щодо очікуваної
та сприйнятої якості ресторанного сервісу
Очікувана
Сприйнята
Виміри
Критерії
100б
якість, бали
якість, бали
2
3
4
5
6
Асортимент страв
Зовнішній вигляд персоналу
Санітарний стан приміщень
Візуальна привабливість
Tangibles
закладу (екстер’єр, інтер’єр)
Фірмовий стиль в інтер’єрі,
посуді, меблях, уніформі
персоналу
Якість пропонованих страв
Рівень професійної підготовки
персоналу
Допомога під час здійснення
Reliability
замовлення
Досконалість закладу
Залучення персоналу в
діяльність закладу

11.
12.

Responsiveness

13.
14.
15.
16.
17.

Assurance

Виконання прохань за першою
вимогою
Час реалізації замовлення
Час очікування обслуговування
Вміння завоювати довіру
клієнта
Особиста культура персоналу
Чесність
Знання технології приготування
страв
Відчуття безпеки та надійності

18.
19.
20.
21.
22.

Empathy

Ввічливість та привітність
персоналу
Комунікабельність персоналу
Розуміння потреб клієнта
Індивідуальний підхід до
клієнта

Джерело: власна розробка
У колонці «очікувана якість» респонденти зазначали
свої очікування від якості сервісної діяльності ПРГ, тоді
як у колонці «сприйнята якість» зазначали бали за задоволеність отриманим сервісом у конкретному закладі.
Чим більша різниця між сприйняттям та очікуванням
послуги, тим більше незадоволеність клієнта. Наступною частиною анкети був запис, який надав демографічну
інформацію. В останній колонці споживачі визначали
відносну важливість категорій (матеріальні елементи,
надійність, швидкість обробки замовлень, впевненість та
емпатія), розділивши між ними 100 балів, що дозволило
нам сформувати ваговий коефіцієнт важливості вимірів
якості сервісної діяльності.

Наступним етапом був аналіз даних. Цей етап складався з таких підпунктів як:
1. Розрахунок різниці між сприйняттям отриманого
сервісу в ПРГ та очікуванням для кожного респондента
за кожним із 22 тверджень окремо для певного закладу
за формулою:
SQ= P-E,
де SQ – рівень сервісу;
Р – показник сприйнятого сервісу;
Е – показник очікуваного сервісу.
2. Визначення ваги для кожного з п’яти вимірів якості шляхом обчислення середньої суми балів кожного
респондента – для всіх підприємств разом (табл.4).
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Таблиця 4
Визначення вагового коефіцієнта важливості критеріїв якості сервісної діяльності
№
Категорії
Коефіцієнт
Tangibles – зовнішній вигляд, стан приміщень, меблі, посуд, меню, достатня кількість
1
0,77
персоналу, кулінарна продукція та напої
Assurance – наявність досвідченного персоналу, їх компетентність, вічливість, що
2
0,60
вселяє довіру і впевненість
Empathy- забезпечення відвідувачів турботою і індивідуальна увага зі сторони
3
0,54
персоналу
Responsiveness – явне бажання допомогти гостям і забезпечити своєчасне
4
0,65
обслуговування
Reliability – здатність закладу надати відповідну ресторанну послугу відносно потреб
5
0,85
і побажань споживача згідно наявних стандартів
Джерело: власне дослідження
Як випливає з розрахунків для респондентів на сьоперсоналізоване обслуговування зі коефіцієнтом 0,54
годні найважливішим (0,85) є надійність, тобто здатність
виявилося найменш важливим аспектом послуг у ПРГ
закладу виконати обіцяну послугу надійно та належним
для опитуваної групи респондентів.
чином Друге місце по важливості (0,77) займає відчут3. Розрахунок середньої суми різниць для кожного з
ність (матеріальність) послуги, тобто зовнішній вигляд,
п’яти вимірів якості для кожного закладу та визначення
стан приміщень, меблі, посуд, меню, достатня кількість
середньозваженої SQ для кожної з п’яти категорій якоперсоналу, кулінарна продукція та напої тощо. Майже
сті, де С – середній показник SQ; СЗ – середньозважений
однакові показники (0,65 та 0,60) отримали категорії
показник SQ (табл.5).
впевненість та чуйність. А ось емпатія тобто турбота,
Таблиця 5
Результати SERVQUAL для ресторанів класу люкс та вищий
ПП «Ресторація
ТОВ «Мисливський
ТОВ «Венеція»
ПФ «Франко»
Шпігеля»
курінь»
Категорії
С
СЗ
С
СЗ
С
СЗ
С
СЗ
Tangibles (відчутність)
- 0,35
- 0,27
- 0,68
- 0,52
-0,64
-0,49
-0,68
-0,52
Assurance (впевненість)
-0,34
-0,2
-0,41
-0,25
-0,39
-0,23
-0,66
-0,4
Empathy (співпереживання,
- 0,20
- 0,1
- 0,69
- 0,37
-0,60
-0,32
-0,93
-0,50
співчуття)
Responsiveness (чуйність)
-0,38
-0,25
-0,81
-0,53
-0,79
-0,5
-1,08
-0,7
Reliability (надійність)
-0,18
-0,15
-0,49
-0,42
-0,44
-0,37
-0,93
-0,79
Загальна оцінка ПРГ,
-0,19
-0,42
-0,38
-0,58
значення SQ
Джерело: власне дослідження
Отримані результати серед ресторанів класу «люкс»
У сегменті ресторани класу «перший» найкращим
та «вищий» дозволяють стверджувати, що найбільш яківиявилося ТОВ «Ресторан «Україна» (-0,48), а найбільш
сною сервісна діяльність є у ТОВ «Венеція», який отрине виправдало сподівання споживачів та отримало наймав (-0,19) бали, варто зазначити, що це найкращий
нижчі оцінки ПМФ «Горлиця» (-0,87), хоча дуже блипоказник серед усіх закладів. Найнижча оцінка серед
зько біля нього розташувалося ДП «Ріо-ОПТ» з показзакладів даного сегменту у ТОВ «Мисливський курінь»
ником (-0,82), що лише на (-0,05) бали менше (табл. 6).
– (-0,58) бали.
Таблиця 6
Результати SERVQUAL для ресторанів класу «перший»
ТОВ «Ресторан ТОВ «Ресторан
ТОВ «Оланд
Критерії SERVQUAL
ДП «Ріа-ОПТ»
ПМФ «Горлиця»
«Україна»
«Жовтневий»
ЛТД»
Категорії
С
СЗ
С
СЗ
С
СЗ
С
СЗ
С
СЗ
Tangibles (матеріальність)
-1,10
-0,85
-0,83
-0,63
-1,02
-0,78
-1,23
-0,94
-0,64
-0,49
Assurance (впевненість)
-1,05
-0,63
-0,58
-0,34
-1,08
-0,64
-1,13
-0,67
-0,82
-0,49
Empathy (співпереживання,
-1,52
-0,82
-0,77
-0,41
-1,24
-0,66
-1,58
-0,85
-0,80
-0,43
співчуття)
Responsiveness (чуйність)
-1,23
-0,80
-0,59
-0,38
-0,72
-0,46
-1,28
-0,83
-1,35
0,88
Reliability (надійність)
-1,18
-1
-0,77
-0,65
-1,24
-1,05
-1,26
-1,07
-0,80
0,68
Загальна оцінка ПРГ,
-0,82
-0,48
-0,72
-0,87
-0,59
значення SQ
Джерело: власне дослідження
У сегменті «кафе» найкращі показники отримало ПФ «Селена» (-0,35), найгірші – ТОВ «Театральне» (-0,76)
(табл. 7).
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Таблиця 7

Результати SERVQUAL для кафе
НВП
ПФ «СеленаПП «Юменс»
«Меркурій»
Сервіс»
С
СЗ
С
СЗ
С
СЗ

Критерії
ТОВ
SERVQUAL
«Театральне»
Категорії
С
СЗ
Tangibles
-0,55
-0,42
- 0,60
-0,46
-0,37
-0,28
-0,77
-0,59
(матеріальність)
Assurance
-0,58
-0,34
-0,65
-0,39
-0,59
-0,35
-1,13
-0,68
(впевненість)
Empathy
(співпереживання,
- 0,69
-0,37
- 0,73
-0,39
-0,69
-0,37
-1,58
-0,85
співчуття)
Responsiveness
-0,81
-0,52
-0,97
-0,63
-0,63
-0,41
-1,28
-0,83
(чуйність)
Reliability (надійність)
-0,49
-0,42
-0,77
-0,65
-0,41
-0,34
-0,99
-0,84
Загальна оцінка ПРГ,
-0,41
-0,50
-0,35
0,76
значення SQ
Джерело: власне дослідження
Аналіз отриманих результатів показав, що майже за
отримана послуга майже ніколи не перевищує їх, гарним
усіма 22 критеріями очікування споживачів були вищирезультатом є наближення до рівня очікування, тобто до
ми ніж рівень отриманої послуги, а тому майже усі покаоцінки 0.
зники різниці від’ємні. Але отриманий результат не вкаЗаключним етапом дослідження було обрахувати
зує на дуже низький рівень сервісної діяльності.
середньозважені показники по кожній категорії та зроВід’ємне значення оцінок випливає з принципу викорисбити рейтинг закладів, щоб оцінити їх конкурентоздаттання методу SERVQUAL. Найчастіше очікування споність з позиції надання сервісної діяльності (табл. 8).
живачів є максимальними, тому на практиці фактично
Таблиця 8
Загальний рейтинг сервісної діяльності ПРГ м. Хмельницького
з позиції клієнтоорієнтованого підходу
№ з/п
Загальний бал
ТОВ «Венеція»
1.
-0,19
ПФ «Селена+
2.
-0,35
Сервіс»
ПФ «Франко»
3.
-0,38
ПП «Юменс»
4.
-0,41
ПП «Ресторація Шпігеля»
5.
-0,42
ТОВ «Ресторан «Україна»
6.
-0,48
НВП «Меркурій»
7.
-0,50
ТОВ «Мисливський курінь»
8.
-0,58
ТОВ «Оланд ЛТД»
9.
-0,59
ТОВ «Ресторан «Жовтневий»
10.
-0,72
ТОВ «Театральне»
11.
-0,76
ДП «Ріа-ОПТ»
12.
-0,82
ПМФ
«Горлиця»
13.
-0,87
Джерело: власне дослідження
Отже, за результатами проведеного дослідження, ми
оцінити конкурентоздатність сервісної діяльності заклавиявили, що серед ПРГ м. Хмельницького найбільш
ду у порівнянні з іншими ПРГ.
високі показники конкурентоздатності сервісної діяльЗа результатами проведеного нами дослідження
ності з позиції клієнтоорієнтованого підхходу у ТОВ
щодо оцінки рівня конкурентоздатності сервісної діяль«Венеція», а найменш конкурентоздатною виявилась
ності підприємств ресторанного господарства міста
сервісна діяльність ПМФ «Горлиця».
Хмельницького ми зробили наступні висновки:
Таким чином запропонована методика оцінки рівня
1. Очікування респондентів значною мірою перевисервісної діяльності підприємства ресторанного госпощили рівень сервісної діяльності, яку надають підприємдарства дозволяє самостійно проводити оцінку якості
ства ресторанного господарства м. Хмельницького. Це
сервісу на предмет клієнтоорієнтованості, поглиблено
говорить про відсутність у більшості закладів поняття
вивчати нові потреби і запити своїх споживачів а також
про клієнтоорієнтований сервіс.
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2. Для споживачів ресторанних послуг найбільше
значення має надійність обслуговування, а найнижче –
емпатія.
3. Серед досліджуваних ПРГ найкращими виявилося
ТОВ» Венеція», найгіршим – ПМФ «Горлиця», які належать до категорії «ресторан». При чому, друге місце, на
думку респондентів, належить ПФ «Селена» (категорія
«кафе»), що дозволяє зробити висновок про те, що рівень клієнтоорієнтованого сервісу закладу ніяк не залежить від його типу та класу.
4. Низькі оцінки якості сервісу повинні бути сигналом для вжиття заходів для підвищення його якості.
5. Істотний вплив на якість сервісної діяльності у закладах ПРГ має людський фактор, оскільки якість ресторанного сервісу напряму залежить від професіоналізму, практичних навиків та компетентності персоналу.
Тому оцінюючи загальну конкурентоспроможність сервісної діяльність ПРГ, слід велику увагу приділити цій
складовій і формувати ефективну кадрову політику.
Виявлена під час проведення дослідження досить висока вимогливість очікуваної якості сервісу вимагає від
управлінського персоналу впровадження змін у процес
здійснення сервісної діяльності з метою підвищення
його якості. Оскільки використана нами методика дозволяє проаналізувати слабкі сторони сервісної діяльності ПРГ за усіма 22 критеріями, з чого можемо зробити
висновок, що впровадження клієнтоорієнтованого сервісу значно покращить ситуацію та підвищить кункурентоздатність закладів ресторанного господарства.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SERVICE ACTIVITY OF RESTAURANT ENTERPRISES FROM THE
POSITION OF CUSTOMER-ORIENTED APPROACН
The article is devoted to the issue of service sector transformation in the service economy, in particular the formation of
customer-oriented service in the restaurant industry. Arguments of necessity and efficiency of the SERVQUAL method for an
estimation of service activity level from the client-oriented approach are resulted as high level of service activity of the
enterprise, performance of all criteria of restaurant service standards does not always mean the formation of client-oriented
service. The company does not track customer experience quite often, so it considers everything good with the level of service,
when in fact it is not.
This method is to determine the difference between the «expected» quality of service and the «perceived» one. The greater
the negative value of the indicator, the greater is the consumer dissatisfaction. Usually, the consumer expects the maximum
level of quality that can meet the needs and even impress, and only when approaching the value to zero we can talk about the
formation of customer-oriented service.
The validity of the evaluation of the service from the standpoint of a customer-oriented approach is justified by five
criteria: sensitivity, reliability, confidence, empathy and sensitivity. A universal consumer survey questionnaire has been
developed for all restaurant enterprises.
The rating of restaurant enterprises of the city of Khmelnytskyi according to the level of service activity is formed. The
weighting factor of importance of criteria of quality of service activity is defined: in research of respondents at a choice of
establishment the criterion of reliability of the enterprise has the greatest weight, the least has the empathy.
Analyzing the results of the study, we can identify:
1) the availability of customer-oriented service does not depend on the type and class of enterprise;
2) the expected level of service by visitors is almost always higher than perceived, which indicates the lack of the concept of
customer-oriented service in most institutions;
3) the human factor is essential for the formation of customer-oriented service, as the staff forms the level of quality of
service activities according to all five criteria.
Key words: sphere of services, customer-oriented service, restaurant enterprises, service activity, competitiveness,
SERVQUAL method.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БОРОТЬБИ З ДЕТІНІЗАЦІЄЮ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ОСТАННІХ РОКІВ
Дана стаття присвячена дослідженню трудових відносин та заробітних плат на українських
підприємствах. В зв‟язку з відкриттям європейського ринку актуальним питанням для українських
підприємств залишається питання детінізації заробітної плати як одного із найважливіших напрямів на
шляху до розвитку вітчизняної економіки в цілому. У статті проаналізовані форми незадекларованої праці,
оцінено негативні наслідки не офіційного працевлаштування для кожної із сторін-учасників таких відносин,
перелічено штрафи за порушення трудового законодавства та проаналізовано діяльність Державної
служби України з питань праці в останні роки.
Ключові слова: заробітна плата, зайнятість, трудове законодавство, трудовий договір, штрафи.
Актуальність обраної теми. Високий рівень тіньової
економіки є однією з перешкод для успішної європейської інтеграції України. Основним фактором появи такої
економіки є незадекларовані (формально не зареєстровані) робочі місця, за якими оплата праці офіційно не
фіксується, щоб уникнути оподаткування. Сьогодні в
Україні проблема легалізації розрахунків з оплати праці
залишається не вирішеною. Вважаємо, що одним із
пріоритетних напрямів роботи державних органів є питання виходу підприємств України з детінізації заробітної плати та офіційного працевлаштування працівників.
Таким чином, усі господарюючі суб’єкти повинні виконувати нормативно-законодавчу базу в розрізі розрахунків заробітної плати та нести відповідальність за умисне
порушення та ухилення від сплати податків з неї. В сучасних умовах господарювання питання детінізації та
легалізації заробітної плати є актуальним, так само як і
питання боротьби з виплатою «сірої» заробітної плати,
питання реалізації гарантій оплати праці та організації
заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.
Метою написання статті є з’ясування ролі, впливу та
результатів діяльності державних виконавчих органів в
питаннях детінізації заробітної плати та легалізації трудових відносин.
Аналіз попередніх досліджень. Тіньова економіка та
тіньова заробітна плата є предметом наукових досліджень В. Базилевича, А. Базилюк, Н. Бокун, З. Варналія,
М. Гільтмана, Е. Гонтмахера, І. Кляшкіна, Д. Макарова,
Ю. Харазішвілі, Є. Шестакової, Ф. Шнайдера, Є. Ясіна й
інших. Питання легалізації заробітної плати за допомогою інструментів державного регулювання висвітлюються у працях Н. Волгіна, Р. Капелюшнікова, В. Роіка
та інших. Проблеми захисту трудових прав працівників
досліджували у своїх працях В. Бурак, І. Ваганова,
Н. Гетьманцева, А. Замченко, Т. Маркіна, П. Пилипенко,
Р. Харчук, Н. Хуторян, І. Шемелинець, В. Щербина та
інші. В Україні теоретичні проблеми оплати праці вивчались у працях Д. Богині, Є. Капустіна, Ю. Кокіна,
А. Колота, Н. Кузнєцової, Е. Лібанової, В. Онікієнка,

Л. Ржаніциної, С. Струміліна, Т. Чащіної, Р. Яковлєва й
інших. Проте остаточно не з’ясовано роль «тіньової»
заробітної плати в національній економіці та її гранично
допустимі масштаби.
Виклад основного матеріалу. Очевидно, що рівень
життя та соціальних гарантій громадян України залежить від розміру заробітних плат. Через виплату тіньової заробітної плати державний бюджет щороку втрачає
мільярди несплачених податків. Розмір заробітної плати
працівників безпосередньо впливає на утримання податку доходів фізичних осіб – основного джерела наповнення місцевого бюджету. Від величини грошових потоків, отриманих від сплати податків, у тому числі і з
зарплати, залежить утримання місцевої інфраструктури,
а саме: фінансування медичних установ, закладів освіти
та культури, виплати заробітної плати, стипендій та забезпечення благоустрою населених пунктів тощо [1].
Крім того, виплата «сірої» заробітної плати та використання найманої робочої сили без реєстрації працевлаштування – порушення конституційних прав громадян.
Згідно норм діючого законодавства, роботодавці зобов’язані щомісяця в повному обсязі або пропорційно до
відпрацьованого часу нараховувати працівникам заробітну плату в розмірі не менше мінімальної заробітної
плати. Слід зазначити, що за недотримання вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та
адміністративну відповідальність. В умовах сьогодення
за належним захистом трудових прав працівників, знаходження шляхів з виведення детінізації заробітної
плати та проведення легалізації трудових відносин проводить Державна служба України з питань праці.
За даними Державної служби України з питань праці,
більше 20% працездатного населення України повністю
або частково не вступають в юридичні трудові відносини з роботодавцем. Вважаємо, що незадекларована
праця – це не законна оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог
законодавства. Під час проведеного дослідження нами
було з’ясовано, що форми незадекларованої праці, які
існують в Україні можуть бути наступні (таблиця 1) [2].
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Таблиця 1
Форми незадекларованої праці в Україні
№
Форма
Сутність
Праця на зареєстрованому підприємстві чи на фізичну особу1
Неофіційна зайнятість в офіційному секторі
підприємця без укладання трудового договору
2
Зайнятість у неофіційному секторі
Праця на незареєстрованих роботодавців
Приховування відпрацьованого часу та
Укладено трудовий договір, проте частина зарплати виплачується
3
частини зарплати
« у конверті»
Замість трудового договору укладено цивільно-правову угоду як
4
Замасковане працевлаштування
фізична особа або фізична особа-підприємець
Існує офіційне місце роботи й додатково виконується робота,
5
Незадеклароване сумісництво
непередбачена трудовим договором
Слід зазначити, що неоформлені трудові відносини
теристика офіційно працевлаштованого працівника та
погано для всіх. Наймані працівники, тобто ті, хто прапрацівника з неоформленим трудовим договором навецюють за трудовими договорами, і отримують офіційну
дена в таблиці 2 [2].
заробітну плату мають ряд переваг. Порівняльна харакТаблиця 2
Порівняльна характеристика офіційно працевлаштованого працівника
та працівника з неоформленим трудовим договором
Працівник з трудовим договором
Працівник без трудового договору
Гідні та безпечні умови праці
Погані умови праці
Оплата лікарняних листів, страхові виплати в разі
Немає компенсації у разі хвороби чи нещасного випадку
непрацездатності; для працюючих жінок виплата допомоги
по вагітності та пологах
Оплачувані та неоплачувані відпустки, регулярна виплата
Немає соціальних гарантій: тобто оплачувана відпустка,
заробітної плати, не нижче мінімальної, захист від
можливість навчатись, нормований робочий день – відсутні
необгрунтованих штрафів, можливість навчатися та
підвищувати кваліфікацію
Офіційний страховий стаж, який необхідний для
Відсутній офіційний страховий стаж
нарахування пенсії
Захист від незаконного звільнення
Майже неможливо захистити себе у разі конфлікту, відмови
в оплаті праці чи незаконного звільнення
Від неоформлених належним чином трудових
– виникнення перешкод в процесі отримання кредивідносин страждають не лише працівники, а інші стотів та розширенні діяльності;
рони. Зокрема, виділяють такі негативні наслідки неофі– закритий доступ до іноземних ринків;
ційного працевлаштування для роботодавця:
– штрафи та адміністративна відповідальність за ви– недобросовісна конкуренція на ринку;
явлені порушення.
– низький рівень продуктивності праці, через відсутІнформація щодо штрафів, які будуть застосовані у
ність мотивації у працівників;
разі виявлення порушення трудового законодавства,
– плинність кадрів;
починаючи з вересня 2020, наведено у таблиці 3 [3].
– зіпсований імідж;
Таблиця 3
Штрафи за порушення трудового законодавства
№
Порушення
Розрахунок
Сума, грн
1
Неоформлення працівника та «сіра» зарплата
10 мінімальних заробітних плат
50000
2
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного
10 мінімальних заробітних плат
50000
виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві
3
Недопущення до проведення перевірки:
3.1 з питань додержання законодавства про працю
3 мінімальні заробітні плати
15000
3.2 з питань виявлення неоформлених працівників та «сірої» зарплати
16 мінімальних заробітних плат
80000
4
5

Порушення строків виплати зарплати
Виплата зарплати без нарахування та сплати ЄСВ і податків

3 мінімальні заробітні плати
10 мінімальних заробітних плат

15000
50000
10000

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці
2 мінімальні заробітні плати
Недотримання гарантій та пільг мобілізованим працівникам та
4 мінімальні заробітні плати
20000
строковикам
8
Інші порушення трудового законодавства, щодо яких не має окремого 1 мінімальна заробітна плата
5000
види штрафу
Наслідки незадекларованої праці для держави:
– нестача коштів для надання державних послуг,
– скорочення надходжень до державного бюджету та
сплати пенсій, оплати листків непрацездатності;
фондів соціального страхування;
– зменшення іноземних інвестицій;
6
7
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– необхідність підвищення податків
– не можливо справедливо оцінити реальну ситуацію
на ринку праці.
Працівники багатьох вітчизняних підприємствах досить часто зіштовхуються з проблемою затримки, часткової або повної невиплати заробітної плати. Основними
причинами виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати на економічно-активних підприємствах є:
1. на підприємствах державної форми власності:
– відсутність державного фінансування (державного
замовлення);
– неповні розрахунки між постачальниками та споживачами,
– міжгалузеві цінові диспропорції;
– несвоєчасний та неповний розрахунок замовника за
виконані роботи;
– скорочення обсягів виробництва,
– зменшення замовлень на товари та послуги;
2. на підприємствах комунальної форми власності:
– відсутність коштів місцевого бюджету;
– не проведення розрахунків контрагентами;

60000

– складнощі з реалізацією продукції;
– переорієнтація ринків збуту;
3. на підприємствах приватної власності:
– відсутність (блокування) господарської діяльності;
– дебіторська заборгованість [2].
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір оплати праці за виконану працівником
місячну (годинну) норму праці [3]. Мінімальна заробітна
плата – це державна соціальна гарантія, обов’язкова для
впровадження по всій Україні для всіх роботодавців за
будь-якою системою заробітної плати. Розмір винагороди працівника, нарахованої за повністю відпрацьований місяць, не може бути нижчим за розмір мінімальної
заробітної плати, затвердженої на конкретний період.
На сайті Державної служби України з питань праці
опубліковані звіти за підсумками роботи служби у 2017–
2018 роках. Під час проведення контролю за дотриманням роботодавцями розміру мінімальної заробітної
плати було виявлено ряд порушень. Статистичні дані по
виплаті заробітної плати нижче мінімальної зарплати у
2017–2018 роках наведені на рисунку 1 [2].
Встановлення неповного робочого часу
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Рис.1. Статистичні дані по виплаті заробітної плати нижче мінімальної зарплати у 2017–2018 рр.
Проаналізувавши наведену на рисунку інформацію
жок. На рисунку 2 узагальнено результати проведених
випливає, що у 2018 році у порівнянні з 2017 було виявперевірок та виявлених порушень [2]. У 2018 році у полено менше на 23 660 працівників, яким виплачувалась
рівнянні з 2017 було виявлено на 2413 менше порушень
заробітна плата, нижче розміру мінімальної заробітної
з питань оплати праці. На противагу попередній ділянці
плати встановленої на початок звітного року.
обліку, порушень щодо укладення та розірвання трудоПри перевірці дотримання законодавства про працю
вих договорів у 2018 році було зафіксовано більше на
Державною службою України з питань праці було вста2463. У 2018 році скоротилась кількість порушень щодо
новлено, що найбільшу кількість порушень у 2017–
робочого часу та часу відпочинку працівників на
2018 роках виявлено по таких ділянках: оплата праці,
1325 випадків, та щодо правил ведення трудових книукладення та розірвання трудових договорів, робочий
жок – на 142 випадки.
час та час відпочинку, правила ведення трудових книКількість порушень
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Рис.2. Найбільша кількість виявлених порушень трудового законодавства за ділянками обліку
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Проаналізувавши вищенаведену інформацію, можна
зробити висновки, що кількість порушень щодо оформлення трудових відносин, відповідно до норм чинного
законодавства, та виплати заробітної плати скорочується. Така позитивна динаміка свідчить про те, що
Державна служба України з питань праці працює належним чином, а прийняті нею заходи щодо детінізації заробітної плати є ефективними. вдосконалення податкової культури всіх учасників податкових відносин,
зміцнення довіри населення бізнес для державних установ, а також повне наповнення бюджету виконання державою своїх функцій – це важливий крок для підвищення конкурентоспроможності української економіки
на світовому рівні.
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THE EFFICIENCY OF COMBATING OF SALARY DETINIZATION
IN UKRAINE AND THE RESULTS OF RECENT YEARS
This article is devoted to the research of labor relations and salaries in the Ukrainian enterprises. In connection with the
opening of the European market, the issue of detinization of salaries as one of the most important directions on the way to the
development of the domestic economy as a whole remains a topical issue for Ukrainian enterprises. In the article provided
information about the forms of undeclared labor, evaluated the negative results of informal labor for each of the parties
involved in such relations, fixed the penalty for violations of labor legislation and analyzed the activities of the State Labor
Service of Ukraine in recent years.
Key words: salary, employment, labor legislation, employment contract, penalty.

Scientific Journal Virtus, September # 46, 2020

194
УДК 378:316.46

Гурман О.М.,
к.пед.н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, olenagurman77@gmail.com
Комарницький І.М.,
проф., д.е.н., професор кафедри маркетингу та менеджменту
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту,
xktei.nauka1@ukr.net
Україна, м. Хмельницький

ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОГО БІЗНЕС-ПРОЄКТУ: ВІД ЯКОСТЕЙ ДО
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Зростання вимог суспільства до підготовки менеджерів, які відповідали б європейському та світовому
рівню професійної компетентності учасників ринку праці, недостатність готовності випускників до
ефективного виконання професійних завдань на засадах ефективної взаємодії, командної роботи,
лідерства та стрімке зростання ролі знань про лідерство, у менеджменті призвели до необхідності
оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту з акцентуванням на
формування їхньої лідерської компетентності. Таким чином, метою статті є обґрунтування формування
лідерської компетентності у майбутніх фахівців з менеджменту. Для досягнення мети використано такі
методи дослідження: теоретичні – термінологічний аналіз спеціальної літератури (для визначення
основних понять), аналіз літератури з лідерства, опис, пояснення, синтез, порівняння й зіставлення,
індукція і дедукція, аналогія (для характеристик стану опрацювання проблеми в науковій літературі,
нормативно-правових документах у сфері освіти, галузевих стандартах, дисертаціях, електронних
ресурсах); емпіричні –контент-аналіз (для вивчення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з
менеджменту). Автором розкрито поняття компетентності, обґрунтовано формування лідерської
компетентності у майбутніх фахівців з менеджменту та наведено необхідний мінімальний рівень
лідерської компетентності сучасного фахівця-менеджера при реалізації бізнес-плану на основі типології
стилів управління І. Адізеса.
Ключові слова: майбутні фахівці з менеджменту, лідер, лідерська компетентність, стиль управління,
лідерство, менеджмент, бізнес-проєкт.

Постановка проблеми. Перехід сучасної
освіти, зорієнтованої на результат, – це спроба
трансформувати традиційну систему навчання
в систему, яка задовольняє сучасні потреби ринку праці,
шляхом підготовки компетентних фахівців. Така підготовка передбачає чітке усвідомлення організаторами
навчально-виховного процесу, які компетентності потрібно сформувати у студентів, щоб дати їм можливість
ефективно використовувати свої знання та вміння на
практиці на конкретному робочому місці. Відповідно,
процес навчання професійним дисциплінам у закладах
вищої освіти базується на закономірностях компетентнісного підходу, який передбачає сформованість у студентів конкретних компетентностей.
Швидкозмінні динамічні перетворення, які відбуваються в суспільно-політичній, соціальній, економічній
та освітній галузях України зумовили проблему формування лідерської компетентності студентів-менеджерів.
Терміновість цього питання пов’язана і з ефективною
імплементацією оновленої законодавчо-нормативної
бази освітнього простору України – Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(2013 р.), Стратегія інноваційного розвитку України на
2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів
(2009 р.), Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.),
Закон України «Про захист економічної конкуренції»
(2001 р.), що певною мірою залежить від комплексного

вирішення завдань стосовно побудови цілей, організаційно-структурних, змістових і технологічних компонентів освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців у
закладах вищої освіти (далі – ЗВО), у тому числі й майбутніх фахівців з менеджменту.
Наведені вище документи визначають одним із пріоритетних завдань української вищої освіти –здійснення
якісної професійної підготовки компетентних менеджерів, формування управлінців нової генерації, здатних
мислити і діяти системно, у тому числі в кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності.
Актуалізація проблеми підготовки майбутніх фахівців посилена прийняттям в Україні Національної рамки
кваліфікацій (2011 р.), новою редакцією зі змінами та
доповненнями та Ратифікацією Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом (2014 р.). Суттєве значення мають міжнародні ініціативи та стратегії, де наголошено на
важливості лідерської компетентності менеджерів: «Визначення та вибір ключових компетенцій» (DeSeCo)
(2005 р.), «Кваліфікації керівного персоналу» (Executive
Core Qualification) (2012 р.), «Концепція інноваційного
лідерства» (Innovation Leadership Management) (2013 р.),
глобальна програма розвитку майбутніх лідерів (Hilti
Outperformer) (2018 р.) та ін.
Входження України до європейського освітнього
простору вимагають модернізації української системи
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вищої освіти, впровадження в освітню практику нової
управлінської парадигми, заснованої на лідерстві, особливо, в тих ЗВО, які здійснюють підготовку майбутніх
фахівців з менеджменту, що в свою чергу зумовлює пошук нових освітніх парадигм та концепцій, принципів та
підходів до організації освітнього процесу, які ефективніше сприятимуть формуванню майбутнього фахівця –
лідера.
Внесок у розробку компетентнісного підходу в підготовці фахівців внесли такі науковці, як О. Акулова,
В. Адольф, А. Маркова [1], які зазначили, що компетентнісний підхід, на відміну від традиційного, розглядається не як кількість засвоєної інформації, а як здатність
особистості діяти в різних, в тому числі нестандартних
ситуаціях.
Феномен лідерства, проблеми прояву лідерських якостей досліджували українські (Д. Алфімов [2], О. Нестуля [3], С. Нестуля [4] та ін.) і зарубіжні науковці
(О. Балашов [5], К. Бланшар [6], Ф. Фідлер [7], І. Адізес
[8] та ін.).
Проблема лідерської компетентності менеджерів висвітлювалася у дослідженнях таких учених, як С. Козловська [9], Ю. Петрова [10], В. Лугова, О. Єрмоленко [11].
Метою статті є розкриття поняття компетентностей
та обґрунтування формування лідерської компетентності
у майбутніх фахівців з менеджменту.
Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних освітніх програм свідчить, що професійна підготовка майбутніх фахівців з менеджменту здійснюється на засадах
компетентнісного підходу – нового концептуального
орієнтиру, який забезпечує поступову переорієнтацію
системи вищої освіти у ЗВО з прямого надання знань та
формування умінь і навичок на створення умов для оволодіння певними компетенціями, формування компетентних фахівців, які здатні застосовувати свої знання в
умовах, що змінюються, компетентність яких полягала б
в умінні включатися у постійну самоосвіту впродовж
усього життя.
У науковій літературі не існує єдиного погляду на
сутність поняття «компетентність». Так, учені Г. Євтушенко, Л. Вітренко під професійною компетентністю
менеджера пропонують розуміти особистісні можливості, які дозволяють самостійно та ефективно реалізовувати цілі управлінського процесу [12, с.71].
Українські науковці С. Гончаренко та Н. Ничкало
зазначають, що компетентність – це сукупність знань і
умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію [13,
с.78]. Продовжуючи думку вчених, В. Луговий стверджує, що компетентність є комплексом знань, умінь,
навичок, системи цінностей та таких відносин, які передбачають ефективне створення ціннісно-змістових і
мотиваційних результатів діяльності фахівця [14].
Експерти Організації економічного співробітництва
та розвитку (Organizationfor Economic Cooperationand
Development) пояснюють компетентність як спроможність успішно відповідати на потреби або успішно виконувати завдання [15].
Експерти Міжнародного департаменту стандартів
для навчання, досягнення та освіти (International Board of
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номінують компетентності як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або
роботу. На думку експертів, це поняття включає в себе
набір знань, навичок та відносин, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, спрямовані на набуття певних
стандартів у галузі професії або виду діяльності. З метою полегшення процесу оцінювання компетентностей,
експерти пропонують виділити з цього поняття такі показники, як набуті знання, вміння, навички та навчальні
досягнення [16].
Зважаючи на наведені трактування терміну «компетентність», автор розглядає компетентності як здатність
майбутніх фахівців з менеджменту застосовувати
знання, уміння, навички, здібності, що забезпечує активне використовування навчальних досягнень у нових
ситуаціях.
На підставі аналізу працьвищезазначених вчених, з
урахуванням реалій сучасного бізнес-середовища, потреб ринку праці, виявлено вимоги до професійних компетенцій сучасного менеджера:
1. базові професійні компетенції (володіння достатнім професійним інструментарієм у конкретній предметній області відповідно до сфери діяльності компанії,
фірми, організації);
2. спеціальні професійні компетенції у сфері інформаційних технологій і систем (ІТ &С);
3. комунікаційні компетенції (компетенції ділового
спілкування та міжособистісних взаємовідносин, лінгвістичні і соціальні компетенції, компетенції емоційного
інтелекту, лідерство тощо) [17].
З урахуванням вище зазначеного, українські дослідники О. Яценко, С. Нестуля деталізували необхідний
мінімальний рівень професійної компетентності сучасного фахівця-менеджера:
– базові компетентності (професійні, ситуативні,
інтелектуальні, соціальні);
– елементарні компетентності ІТ& С-грамотності
(компетентності в сфері Інтернету та телекомунікацій,
робота з оргтехнікою та сучасним програмним забезпеченням, навички роботи як мінімум, в одній автоматизованій інформаційно-аналітичній системі ERP-класу тощо);
– ключові комунікаційні компетентності (базові
навички CRM-технологій, вільне володіння хоча б однією іноземною мовою, спілкування та робота в команді
тощо);
– індивідуальні особистісні характеристики (комунікабельність, адаптивність, працелюбство, лідерські
риси тощо) [18, 19].
Актуальним пріоритетом українського сьогодення
постає формування менеджерів для галузей управління
підприємствами, лідерів-професіоналів, готових і здатних свою управлінську діяльність усвідомлювати й здійснювати як процес щоденного служіння українському
суспільству, країні, державі [20]. Це, безумовно, актуалізує пошук шляхів і механізмів мотивації менеджерів до
досягнення й задоволення потреб вищого рівня (суспільного визнання, самореалізації), що виводить управління на його вищий еволюційний рівень – лідерство
(рис.1).
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Рис.1. Від менеджменту до лідерства – зміна ціннісних орієнтирів
в управлінні людськими ресурсами
Джерело: створено авторами на основі даних [21].
Реформаційні процеси, які відбуваються в українській економіці, стануть результативними за умови головної ролі у їхній реалізації ефективних менеджерів, лідерів. Отже, потребує переосмислення процес професійної
підготовки майбутніх фахівців-менеджерів в ЗВО, який
має бути спрямований на формування у них лідерської
компетентності.
У контексті освітнього менеджменту науковці
М. Гиря, В. Марченко, Ю. Коломійченко, Т. Кудрявцева
та О. Хвисюк зазначають поняття «лідерська компетентність» як здатність ефективно здійснювати професійну
діяльність, швидко оволодівати інноваційними освітніми
технологіями, ефективно застосовувати їх у реальній
освітній практиці, при цьому виконувати ролі керівника,
організатора, наставника, ментора, супервізора, консультанта, дослідника, доповідача [20].
На думку ученої Н. Мараховської, лідерська компетентність менеджера – це сукупність сформованих лідерських якостей (мотивів, знань, лідерських умінь і стійкої
лідерської позиції) та практичного досвіду лідерства [23].
Дослідницька позиція автора визначається тим, що
бути фахівцем з менеджменту означає володіти в першу
чергу, лідерською компетентністю, тобто здатністю за-

стосовувати лідерські уміння та знання для успішної
діяльності підприємства. І початок формування цієї
компетентності, безперечно, варто розпочинати ще на
етапі професійної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту у закладах вищої освіти.
З урахуванням вищезазначеного, автором наведено,
як приклад, необхідний рівень лідерської компетентності сучасного фахівця-лідера для результативності
підприємства.
На рисунку 2, на основі типології стилів управління
І. Адізеса (код РАЕІ [8]),представлено необхідні майбутнім фахівцям сучасні навички та фахові компетентності, зокрема лідерська компетентність, для успішної реалізації бізнес-плану підприємства (на прикладі студентської кав’ярні).
Отже, кожний етапбізнес-планувідповідає певному
типу лідера(згідно коду PAEІ – типологія стилів управління), що характеризуються відповіднимисучасними
навичками (soft та hardskills) та фаховими компетентностями, які необхідні дляефективної реалізації цих етапів,
що в майбутньому призведе до конкурентоспроможності
підприємства (в даному випадку кав’ярні).
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Рис.2. Необхідні лідерські компетентності майбутнім фахівцям з менеджменту для реалізації бізнес-плану
підприємства (на прикладі студентської кав‟ярні «Loft»)
Джерело: створено автором на основі даних [8]
Висновки. Таким чином, підготовка майбутнього
умовах трансформації всієїсистеми вищої освіти. І саме
фахівця з менеджменту до професійноїдіяльності пооднією з таких вимог є впровадження лідерської управвинна базуватися на процесах перетворення та адаптулінської парадигми, яка передбачає орієнтацію освітнього
вання до європейських вимог та національних очікувань в
процесу на формування лідерської компетентності.
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EMERGENCY OF LEADERSHIP POTENTIAL OF FUTURE MANAGERS IN THE PROCESS
OF STUDENTS’ BUSINESS PROJECT REPORTING: FROM QUALITY TO COMPETENCE
The growing demands of society to train managers who would meet the European and global level of professional
competence of labor market participants, lack of readiness of graduates to effectively perform professional tasks on the basis
of effective interaction, teamwork, leadership and rapid growth of leadership knowledge in management have led to updating
the content of professional training of future management specialists with an emphasis on the formation of their leadership
competence. Thus, the purpose of the article is to substantiate the formation of leadership competence in future management
professionals. To achieve this goal, the following research methods were used: theoretical – terminological analysis of special
literature (to define basic concepts), analysis of leadership literature, description, explanation, synthesis, comparison and
comparison, induction and deduction, analogy (for characteristics of the problem in the scientific literature, legal documents
in the field of education, industry standards, dissertations, electronic resources); empirical – content analysis (to study the
content of professional training of future management professionals). The author reveals the concept of competence,
substantiates the formation of leadership competence in future management professionals and gives the required minimum
level of leadership competence of a modern specialist manager in the implementation of a business plan based on the typology
of management styles I. Adizes.
Key words: future management specialists, leader, leadership competence, management style, leadership, management,
business project.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті представлено аналіз систем управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж
України та закордонних роздрібних торговельних мереж. Показано вплив економічної глобалізації на
системи управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж «Епіцентр К», «Фокстрот.
Техніка для дому», «Comfi». Розглянуто переваги навчання, що забезпечується корпоративним навчальним
підрозділом, у контексті адаптації програм навчання під окрему роздрібну торговельну мережу. Окреслено
методи розвитку персоналу, які використовуються в управлінні персоналом роздрібних торговельних мереж.
Ключові слова: розвиток персоналу, навчання, корпоративний навчальний підрозділ, глобалізація,
роздрібна торговельна мережа.
Постановка проблеми. Вітчизняна роздрібна торгівля перебуває на етапі постійних змін, що диктуються
економічною глобалізацією. Загальносвітові тенденції
змушують роздрібні торговельні мережі шукати більш
ефективні підходи до розвитку персоналу, який є найважливішим ресурсом підприємства в умовах сучасності.
Автоматизація, діджиталізація торговельних процесів,
зміни смаків і запитів споживачів щодо якості послуг
диктують постійне підвищення вимог до компетентності
персоналу, який є носієм стандартів обслуговування.
Вітчизняним роздрібним торговельним мережам необхідно неухильно слідувати за динамічними змінами як
на ринку товарів та послуг, так і в управлінні персоналом, щоб вибудувати цілісну систему безперервного
розвитку персоналу, яка буде здатною гнучко адаптуватися до вимог майбутнього.
Мета роботи – проаналізувати системи управління
розвитком персоналу в роздрібних торговельних мережах з позиції впливу економічної глобалізації.
Виклад основного матеріалу. В умовах економічної
глобалізації персонал роздрібних торговельних мереж є
основним стратегічним фактором успішного розвитку.
Пов’язано це із тим, що в умовах насиченості ринків
унікальних товарів стає менше, умови конкуренції в роздрібній торгівлі жорсткішають і єдиним способом збільшити прибутки роздрібної торговельної мережі є побудова міцних відносин зі споживачами [9]. Важливим
аспектом в побудові таких відносин є якість обслуговування, що в роздрібній торгівлі залежить від компетентності персоналу, до якої висуваються значні вимоги [3].
Швидкі темпи змін, в яких функціонують роздрібні
торговельні мережі, спонукають керівництво забезпечувати безперервний розвиток персоналу, з метою оновлення знань, умінь і навичок, що забезпечують компетентність.
Як показують дослідження міжнародної консалтингової та аудиторської компанії Deloitte, 90% роздрібних
покупок у світі традиційно здійснюється за безпосередньої фізичної взаємодії споживача і продавця. З метою
формування унікального споживчого досвіду, роздрібні

торговельні мережі мають підвищувати якість обслуговування споживачів і залученість їх до розвитку бренду [4].
Торговельний персонал, який постійно взаємодіє зі
споживачами, має вирішальний вплив на формування їх
лояльності до підприємства та його іміджу в зовнішньому середовищі, тому і вимоги до компетентності персоналу дуже високі. За таких умов для вітчизняних
роздрібних торговельних мереж постає надзвичайно
актуальне завдання: побудова ефективної системиуправління розвитком персоналу, яка б не лише давала можливість швидко адаптуватися персоналу до змін ринкових умов, а й створювала умови для безперервного
удосконалення професійних і загальних компетентностей персоналу [4].
Інвестуючи в розвиток персоналу, керівництву роздрібної торговельної мережі необхідно сформувати культуру, яка підтримує безперервне навчання і стимулює
розвиток у працівників нових навичок. Ця тенденція
спонукає вітчизняні роздрібні торговельні мережі вибудовувати цілісну систему навчання у власних корпоративних навчальних підрозділах.
За визначенням О. Харчишиної корпоративний навчальний підрозділ є освітнім центром, покликаний виконувати навчальну, консалтингову, адаптаційну, контролюючу і комерційну функції [11]. Це допомагає забезпечити системний підхід у розвитку персоналу і сприяє
набуттю персоналом роздрібної торговельної мережі саме
тих знань, вмінь і навичок, що необхідні для підвищення
ефективності її функціонування, конкурентоспроможності
та забезпечення сталого інноваційного розвитку.
Варто зазначити, що першими корпоративними навчальними підрозділами стали корпоративні університети
в США, які створювалися як підрозділи великих компаній. Наразі більшість великих закордонних роздрібних
торговельних мереж, які багато років функціонують на
ринку, створюють корпоративні навчальні підрозділи, що
забезпечує ефективність системиуправління розвитком
персоналу. Серед таких торговельних мереж – Walmart
(США), Metro Cash&Carry (MetroGroup, Німеччина),
Lewiatan (Польща) (табл. 1).
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Таблиця 1
Корпоративні навчальні підрозділи у закордонних торговельних мережах
Країна
Назва
Назва
Кількість
Методи і програми навчання, що
походження,
Кількість корпоративного
торговельної
торговельних
використовуються навчальним
рік
працівників
навчального
мережі
об’єктів
підрозділом
заснування
підрозділу
Тренінги, семінари, навчання на
США,
Більше
Тренінгова
Walmart
2,2 млн. осіб
робочому місці, технології
1962
11700 магазинів
академія
віртуальної реальності (VR)
Більше
Навчальна
Тренінги, семінари, вебінари,
Metro
Німеччина,
Понад
2200 торговельних
академія «Дім
електронне навчання, онлайн-курси
Cash&Carry 1964
255 тис.осіб
центрів
навчання»
(лекції, вікторини)
Онлайн-платформа, семінари і треПольща,
Більше
Понад
Навчальний
Lewiatan
нінги по обслуговуванню споживачів,
1994
3200 магазинів
25 тис.осіб
центр
активних продажах, мотивації
До прикладу, у найбільшого рітейлера світу Walmart
боту працівників, проте вона інвестує у сучасні технології
створено 200 тренінгових академій («training academies»),
навчання, таким чином підтримуючи своїх франчайзі
в яких проходять навчання працівники навколишніх
вести свій бізнес. Основним інструментом, який викоримагазинів, починаючи від директора відділу і до касира
стовується для навчання персоналу є онлайн-платформа
супермаркету. Поряд із навчанням для працівників оргаLewiatan Education Center (CEL), створеній для надання
нізована психологічна підготовка. Мережа активно
можливості команді постійно удосконалювати навички і
використовує технології віртуальної реальності (VR),
підвищувати професійні компетенції. На цій платформі
для чого закупила 17 тисяч VR-хедсетів Oculus Go. Навпрацівники мережі мають можливість пройти близько
чальні модулі, частіше за все, сфокусовані на розвитку у
400 000 сертифікованих курсів [8].
працівників навичок обслуговування споживачів, емпатії,
Загальносвітові тенденції щодо створення корпораправильного використання інноваційних технологій [2].
тивних навчальних підрозділів є актуальними і для
Навчальна академія «Дім навчання», яка функціонує
українських роздрібних торговельних мереж. Корпорав німецькій мережі «Metro Cash&Carry», пропонує пративні навчальні підрозділи вітчизняних роздрібних торцівникам широкий спектр тренінгів, семінарів, вебінарів,
говельних мереж з метою удосконалення рівня їх профеелектронне навчання, онлайн-курси, які включають лексійних і загальних компетентностей, розробляють не
ції, дискусійні групи, вікторини. Залежно від навичок
лише програми навчання, але й програми адаптації нопрацівників і вимог до роботи, навчання може включати
воприйнятих працівників, створюють умови для інтегяк розвиток функціональних навичок, так і розвиток
рації отриманих працівниками знань із цінностями комособистісних та лідерських якостей [7].
панії, і таким чином сприяють лояльності і залученості
У польської роздрібної торговельної мережі «Lewiatan»,
персоналу до бізнес-процесів. Дані щодо корпоративних
що є найбільшою мережею франшиз у Польші, функціонує
навчальних підрозділів роздрібних торговельних мереж
Навчальний центр, в якому щороку навчаються більше
«Епіцентр К», «Фокстрот. Техніка для дому», «Comfi»
18000 працівників мережі. Хоч мережа не наймає на роподано в табл. 2.
Таблиця 2
Корпоративні навчальні підрозділи у вітчизняних торговельних мережах
Назва
Назва торговельної
Кількість
Кількість
Методи і програми навчання, що
корпоративного
мережі, рік відкриття торговельних працівниккі
використовуються навчальним
навчального
першого магазину
об’єктів
в
підрозділом
підрозділу
Майстер-класи і вебінари від
Департамент
«Епіцентр К»,
Понад
постачальників, внутрішні тренінги,
59
навчання і розвитку
2003
25 тис.осіб
семінари, воркшопи, наставництво,
персоналу
електронне навчання
Майстер-класи і вебінари від
«Фокстрот. Техніка для
Понад
постачальників, внутрішні тренінги,
дому»,
162
Навчальний центр
4,5 тис.осіб
семінари, воркшопи, наставництво,
1994
електронне навчання, конференція
Майстер-класи і вебінари від
«Comfy»,
Понад
Корпоративний
постачальників, внутрішні тренінги,
95
2005
4 тис.осіб
університет
семінари, воркшопи, наставництво,
електронне навчання
Створення корпоративних навчальних підрозділів в
В компанії «Епіцентр К» організацією навчання пермережі дає можливість сфокусуватися на внутрішніх
соналу мережі займається Департамент навчання і розпрограмах навчання персоналу. Розглянемо детальніше
витку персоналу. Щорічно в роздрібній торговельній
системи управління розвитком персоналу вітчизняних
мережі проходить близько 50 тис.навчань за різними
роздрібних торговельних мереж відповідно до табл.2.
товарами від постачальників, внутрішні тренінги, семі-
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нари, воркшопи. Системний підхід у розвитку персоналу
мережі «Епіцентр К» базується на застосуванні компетентісного підходу, який полягає у застосуванні моделей
компетентності для всіх категорій персоналу, починаючи з етапу відбору персоналу [6].
Навчальний центр ГК «Фокстрот», до якої входить
мережа» Фокстрот. Техніка для дому», дотримується двох
стратегій навчання: одна спрямована на високопрофесійне навчання менеджерів мережі і провідних фахівців;
друга – на стандартизовану підготовку продавців-консультантів та інших працівників. Для дистанційного навчання працівників у ГК «Фокстрот» впроваджено автоматизовану систему навчання «Електронний університет
SmartNet», слухачами якого щороку є близько
3000 працівників [10].

Роздрібна торговельна мережа «Comfi» відкрила у
своїй структурі Корпоративний університет, що забезпечує навчання персоналу, а також допомагає впроваджувати корпоративні стандарти компанії. В мережі створено Віртуальну базу знань Klowledge Hub, де є онлайнплатформа «Comfy Wiki», «віртуальна вітрина» та мобільний додаток. Продавці мають можливість швидко
одержати необхідну інформацію за допомогою смартфону або комп’ютера. Крім інформації про товари, база
містить навчальні відео курси, вебінари, покрокові
інструкції процесів супермаркету, календар акцій
тощо [5].
Слід зазначити, що найчастіше у вітчизняних торговельних мережахдля навчання персоналу використовують різноманітні тренінги (табл. 3).
Таблиця 3
Дані щодо тренінгів, які проводяться для персоналу вітчизняних роздрібних торговельних мереж
Мережа
Назва тренінгу
Категорії персоналу
Тренінги по комунікації зі споживачами, поведінці в конфліктній ситуації,
Торговельно-оперативний
взаємодії в торговельному залі, ефективних продажах тощо.
персонал
Навчальні тренінги від вендорів.
Епіцентр К
Тренінги по управлінню командою, прийняттю рішень, оперативному
Управлінський персонал
управлінню тощо.
Тренінги у трьох ключових напрямках:
– знання товару;
Торговельно-оперативний
– вміння продавати (активні продажі, ефективна презентація тощо);
Фокстрот.
персонал
– розвиток менеджерських навиків (тайм-менеджмент, управління
Техніка для
командою, управління якістю).
дому
Тренінги для адміністративного персоналу (управління командою,
Управлінський персонал
прийняття рішень, управління конфліктами)
Тематичні онлайн-конференції з тренером (управління конфліктами,
Торговельно-оперативний
ефективні продажі, ефективна презентація, тайм-менеджмент тощо).
персонал
Comfy
Персональна робота з тренером. Навчальні тренінги від вендорів. Тренінги
Управлінський персонал
у «Школі менеджерів».
Аналіз інформації про досліджувані роздрібні торгонішнім навчанням, адже програми підготовки і перепідвельні мережі показав, що вони позиціонують себе як
готовки персоналу, адаптовані до потреб мережі і пракомпанії, спрямовані на професійний і кар’єрний розвицівників. Принципи, на які зорієнтовано навчання,
ток працівників. Навчання, організоване корпоративним
зображено на рис.1.
навчальним підрозділом, має суттєву перевагу над зов-

Рис.1. Принципи, яких дотримуються тренери корпоративних навчальних підрозділів [1]
Отже, тренери повністю розділяють корпоративні
для різних поколінь і категорій персоналу, ана тренінгах
цінності роздрібної торговельної мережі, зорієнтовані на
і семінарах «транслюють ідеологічні установки» роздріконсалтинговий досвід, адаптують програми тренінгів
бної торговельної мережі.
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Висновки. З метою забезпечення безперервного розвитку персоналу в кожній із вітчизняних роздрібних
торговельних мереж, які стали об’єктами нашого дослідження, створено корпоративні навчальні підрозділи. Ці
підрозділи стали своєрідними освітніми центрами, що
сприяють формуваннюу працівників саме тих компетентностей, які необхідні для підвищення якості обслуговування споживачів, ефективності і конкурентоспроможності роздрібної торговельної мережі.
Для ефективної організації навчання у кожній із досліджуваних роздрібних торговельних мереж створено
корпоративний навчальний підрозділ, основними функціями, якого є:
1. участь у відборі наставників і забезпечення їх навчання;
2. розроблення навчальних програм;
3. проведення
навчальних
заходів
(тренінгів,
семінарів, воркшопів тощо);
4. наповнення актуальним контентом корпоративної
онлайн-платформи.
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ANALYSIS OF RETAIL DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEMS OF RETAIL TRADE NETWORKS IN
THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION
The article highlights the analysis of personnel development management systems of retail trade networks of Ukraine and foreign
retail trade networks. The influence of economic globalization on the management systems of personnel development of retail trade
networks “Epicenter K”, “Foxtrot. Home appliances”, “Comfi” is shown. The advantages of training provided by the corporate
training unit in the context of adaptation of training programs to a separate retail network are considered. The methods of personnel
development used in personnel management of retail trade networks are outlined.
Key words: personnel development, training, corporate training unit, globalization, retail trade network.
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ БІЗНЕСУ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
У статті представлено різні теоретичні підходи до трактування суті соціального інвестування.
Розкрито сутнісні відмінності видів соціального інвестування. Визначено значну увагу до соціального
імпакт-інвестування зі сторони ООН та ОБСЄ, що обумовлено поєднанням економічної та соціальної
ефективності такого інвестування.
Дослідження існуючої практики розвитку інвестицій соціального впливу уможливило визначення
особливостей соціальних імпакт-інвестицій, переваг та недоліків їх впровадження.
Досліджено зарубіжну практику щодо цільового спрямування та напрямків розвитку бізнесового
імпакт-інвестування в окремих європейських країнах, зокрема у Великобританії, Німеччині,
Люксембургу, Нідерландах.
Проаналізовано вітчизняну практику запровадження бізнес-проектів, реалізованих шляхом
соціального інвестування. Визначено низку особливостей соціально спрямованого інвестування в
Україні щодо суб‟єктів, розміру інвестицій, участі держави та місцевих органів влади. Виявлено, що
українська держава не сформувала законодавче поле для соціального імпакт-інвестування та не
приймає участі у стимулюванні його розвитку.
Ключові слова: бізнес, соціальне інвестування, імпакт-інвестування бізнесу.
Постановка проблеми. Важливу роль у розвитку сучасної економічної системи відіграє
соціальне інвестування бізнесу, яке фактично є компонентою загального інвестиційного процесу і відіграє
суттєву роль у макро- та мікроекономічних процесах.
Фактично соціальне інвестування розглядають з де
більшого як меценатство, однак з виникненням імпактінвестицій стало зрозумілим, що вкладання грошей у
соціальні проекти може мати і економічний ефект.
Мета роботи – проаналізувати теоретичні підходи до
№
ПІБ
1 Новікова Р.А. [1]

2

Ломовцева О.О. [2]

3

Бондаренко А.В.,
Омельянович Л.О.
[3, с.201]
Богуславська С.І.
[4, с.292]
Шихвердієва А.П.,
Серяков А.В. [5, с.122]

4
5

соціального інвестування, особливо закцентуватись на
соціальних імпакт-інвестиціях, та вивчити зарубіжну і
вітчизняну практику їх впровадження.
Виклад основного матеріалу. Проблеми соціального інвестування досліджували такі вчені як Базилюк В., Богуславська С., Бондаренко А., Краплич Р.,
Лавров В., Ломовцева О., Омельянович Л., Новікова Р.,
Серяков А., Шихвердієва А., Яневич Н. та ін. Узагальнену характеристику поглядів теоретиків на суть соціального інвестування подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «соціальне інвестування»
Суть поняття «соціальне інвестування»
різновид інвестицій, об’єктом вкладень для яких виступає соціальна сфера, а метою їх
реалізації є отримання не лише економічного ефекту (максимізації прибутку), а й
забезпечення соціального ефекту (створення користі суспільству), що стає пріоритетним
завданням
вкладення матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших активів, що здійснюються
державою, підприємствами, громадськими організаціями, індивідуальними інвесторами в
соціальну сферу економіки, а також в програми розвитку персоналу, підтримки місцевої
громади, поліпшення екології та ін., в результаті яких відбувається трансформація вкладень в
соціальний капітал, який отримує риси суспільного блага і виражається в зміцненні
суспільних відносин, поліпшення суспільного життя і якості діяльності окремих осіб.
це спосіб реалізації корпоративної соціальної відповідальності за допомогою цільових
програм, які відповідають потребам основних груп зацікавлених осіб – споживачів,
персоналу, місцевих громад
вкладення капіталу в усіх його формах у різні об’єкти соціальної сфери з метою отримання
соціального та економічного ефекту
вкладення, корисний ефект від яких поширюється як на суспільство, так і на компанію
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вкладення матеріальних, нематеріальних та фінансових активів у об’єкти соціальної сфери,
що компенсуватимуться зростанням потоку доходів у майбутньому та отриманим
позитивним соціальним ефектом і, в остаточному результаті, забезпечать покращення якості
життя населення
7 Лавров В. [7]
вкладення в об’єкти соціальної сфери з метою отримання доходу та підвищення рівня і якості
життя людей шляхом задоволення їх матеріальних, духовних або соціальних потреб
8 Базилюк В.Г. [8]
залучення фінансування для організацій, які забезпечують соціальні потреби,
передбачає одночасне отримання як соціального ефекту (більш широких соціальних,
екологічних і
суспільних цілей), так й фінансових результатів (прибутків)
9 Краплич Р. [9]
вкладення фінансового капіталу, які забезпечують отримувачу можливість довготривалого
виконання проекту чи програми, результат якого відбивається у розвитку місцевості, захисті
інтересів та забезпеченні головних потреб цільових груп населення, постійній опіці
суспільних інституцій і постійному покращенні добробуту
Складено за джерелами [1-9].
Погляди теоретиків та практиків до визначення сутнабір пріоритетів, які визначено інвестором для досягності поняття соціальне інвестування є достатньо різнонення поставленої мети. Цей принцип передбачає перед
плановими. Одні науковці розглядають соціальні інвесусім обов’язковість визначення стратегії, місії, мети та
тиції як одну з форм вкладень в соціальну сферу, інші як
критеріїв ефективності соціального інвестування та безпрояв соціальної відповідальності бізнесу, а деякі, як
посередньо об’єкту інвестиційних вкладень.
одну з форм інвестування розвитку людського капіталу.
2. Вимірність (accountable) – соціальні інвестори неВ найбільш загальному вигляді можна сказати, що під
суть відповідальність за заплановані та незаплановані
соціальним інвестуванням мають на увазі вкладення екорезультати їх фінансування та дотримання концепції
номічних ресурсів для досягнення певних соціальних цілей .
прозорості та самооцінки.
Всі суб’єкти соціального інвестування (інвестори)
3. Поважність (respectful) – впровадження проектів
підпорядковані в своїй діяльності окремим принципам
соціального інвестування у відповідності до місцевих
розробки та впровадження інвестиційних проектів. Деякі
традицій, менталітету, релігії та пріоритетам окремих
з них визначені на світовому рівні ООН в рамках Глобагруп та особистостей.
льної Програми (2000) досягнення цілей розвитку тися4. Етичність (ethical) – соціальне інвестування почоліття, що забезпечують поєднання внутрішніх операвинно відповідати існуючим законам та нормам, як вітцій компаній із дотриманням прав людини, норм безпеки
чизняним так і міжнародним.
праці, збереження навколишнього середовища та бороВеликого значення соціальному інвестуванню надає
тьби з корупцією. До принципів соціального інвестувай ОБСЄ. У звіті ОБСЄ за 2015 рік «Побудова доказової
ння (Principles for Social Investment) ООН відносить [10]:
бази» розмежовано благодійність, соціальні та звичайні
1. Цілеспрямованість (purposeful) – в основу соціальінвестиції, а також виокремлено певні різновиди соціаного інвестування повинно бути покладено обмежений
льних інвестицій (див. табл. 2).
Таблиця 2
Порівняння форм соціального та традиційного інвестування
Соціальні
імпакт
Традиційна
Стабільне та
Венчурна
Соціальні
інвестиції
Традиційні
філантропія
відповідальне
філантропія
інвестиції
(Інвестиції
інвестиції
(благодійність)
інвестування
соціального
впливу)
Вирішення
Вирішення
Інвестиції з
Інвестиції з
Адаптувати
Фокус
суспільних
суспільних
акцентом на
метою
екологічні соціальні обмежений або
викликів
проблем за
соціальні та
досягнення
та управлінські
не враховує
шляхом
допомогою
екологічні
соціальних та
практики для
екологічні,
Фокус
надання грантів венчурного
результати та
екологічних
підвищення цінності соціальні та
капіталу
деяка очікувана
результатів, а
чи пом’якшення
управлінські
фінансова віддача також фінансової практики з метою
практики
віддачі
захисту цінності
Лише соціальна Фокус на
Соціальна віддача Соціальна
Фокус на ставці
Лише ставка
соціальній
і ставка фінансо- віддача і ставка
фінансового ринку
фінансового
Очікувана віддача
віддачі
вого ринку нижче фінансового
ринку
віддача
ринку
ринку
соціальний → соціальний та економічний → економічний
Ефект
Складено за [11]
Наведені ОБСЄ форми інвестування різняться
суто економічного ефекту. Палітра ефективності концебагатьма ознаками, однак вони тією чи іншою мірою,
нтрується на соціальній у благодійних організацій, соціпрямо або опосередковано спрямовані на вирішення
альне інвестування передбачає отримання соціального та
соціальних проблем. При цьому вони передбачають
економічного ефекту і для традиційного інвестування
отримання соціального або соціально-економічного або
основним стає економічний ефект.
6

Яневич Н.Я. [6]
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Особливої уваги потребує вивчення соціальних
імпакт-інвестицій (інвестицій соціального впливу), які
ОБСЄ визначає як надання фінансів організаціям, що
задовольняють соціальні потреби, з явним очікуванням
вимірного соціального та фінансового прибутку [11].
Термін «social impact investment» («інвестиції соціального впливу», «соціально впливові інвестиції»), був вперше запропонований благодійним фондом Rockefeller
Foundation в 2007 році, коли він виступив з ініціативою
залучення капіталу приватних інвесторів до фінансування соціальних підприємств. Як явище соціальне імпактінвестування знаходиться на межі перетину бізнес-методів,
фінансових технологій і соціального підприємництва. Це
не класичний бізнес, але і не благодійність у чистому
вигляді, через те, що інвестор, зберігає за собою право
власності на ресурси, і розраховує на отримання певного
фінансового зиску, або, як мінімум, на окупність
проекту [12].
Одна з основних експертних організацій в галузі
імпакт-інвестування Global Impact Investing Network
(GIIN) визначає вищевказаний термін як «інвестиції в
компанії, організації та фонди з метою досягнення як
фінансової вигоди, так і змін у сфері захисту довкілля
та/або в соціальній сфері» [13]. У 2019 році GIIN запропонувала чотири основні характеристики інвестицій соціального впливу: 1) навмисність; 2) очікування повернення; 3) діапазон очікувань повернення та класи
активів; 4) вимірювання соціального впливу.
Отже на відміну від інших соціальних інвестицій, які
перед усім передбачають отримання соціальних вигід,
інвестиції соціального впливу характеризуються двома
видами ефектів – соціальним та економічним. Оскільки
ринок соціальних імпакт-інвестицій зростає, для інвесторів з’являється все більше можливостей спрямувати
свої гроші на соціальні та екологічні рішення, одночасно
отримуючи фінансову віддачу.

GIIN в 2019 році провела опитування інвесторів
щодо результативності соціально-впливових інвестицій
[14]. За даними опитування в соціальне імпакт-інвестування станом на 2019 рік по всьому світу було вкладено
502 млрд. дол. США, при цьому на 2017 рік на ця цифра
становила 114 млрд. дол. США, а у звіті за 2014 рік
фігурувала цифра в 77 млрд. дол. США. Таким чином
ринок соціально спрямованих інвестицій зростає приблизно на 17% в рік. Половина опитаних говорять про те,
що їх фонди і компанії з кожним роком нарощують
обсяг інвестицій в соціальну сферу.
Опитування виявило, що інвестори мають різні очікування щодо вигід, при цьому більшість прагне підвищення конкурентоспроможності із одночасним отриманням ринкової ставки на вкладені кошти. Однак деякі
інвестори передбачають отримання віддачі нижче ринкової, за умови досягнення стратегічних та інших конкретних (з де більшого соціальних) цілей. Результати
опитування показують диференціацію цільової фінансової віддачі соціальних імпакт-інвестицій: 64% інвесторів
йдуть на коригування ризику при поверненні ринкової
ставки; 20% отримали дохід нижчий середнього по ринку, але близький до нього; 16% мали дохідність нижчу
ринкової, однак зберегли капітал. При цьому 76% респондентів отримали фінансову прибутковість на рівні
очікувань, 15% – понад очікувань, 9% – нижчу. Що стосується очікувань з приводу соціального впливу, то 79%
респондентів підтвердили успішність інвестицій за даним критерієм, у 20% – прибутковість перевищила їх
очікування. При цьому учасники опитування повідомили, що показники їх портфеля відповідали або перевищували очікування як в соціальному, екологічному,
так і в фінансовому плані.
Дослідження існуючої практики розвитку інвестицій
соціального впливу дали можливість провести певні узагальнення (див. табл. 3).
Таблиця 3
Переваги та недоліки інвестицій соціального впливу
Переваги
Недоліки
Практичне обґрунтування соціального імпакт інвестування як
елементу приватного, а не суто суспільного блага, що може
Імпакт-інвестування може призвести до збільшення
зосереджуватися й на досягненні фінансової прибутковості
операційних витрат у порівнянні з аналогічними
Поєднання соціального та економічного ефекту одночасно
інвестиціями в бізнес або венчурні організаційні форми
стимулює додаткові потоки капіталу в економіку країн, що
діяльності
розвиваються, та сприяє розвитку приватного сектору бізнес
активності
Надання широких можливостей для інвесторів у просуванні та
вирішенні соціальних і екологічних задач за рахунок інвестицій, Вимірювання результативності імпакт-інвестування все
які здатні забезпечувати фінансові прибутки
ще залишається невирішеним питанням. Хоча деякі
Імпакт-інвестиції можуть конкурувати з традиційними
організації виробляють схеми сертифікації впливу з
інвестиціями, а часом навіть перевершувати їх за рівнем
незалежною перевіркою третьої сторони, і такі критерії
прибутковості
існують у деяких секторах (наприклад, органічні
продукти харчування чи конкурента торгівля), досі не
Нарощування масштабів інвестування для подолання
існує прийнятого стандарту визначення ефективності
соціальних викликів, яке традиційно здійснює держава, через
таких інвестицій
розширення можливостей щодо залучення різних форм
вкладення капіталу з різними вимогами щодо повернення
Оптимізація структури державного та приватного інвестування, Відсутність надійних досліджень та доказів фінансової
що сприятиме посиленню державно-приватного партнерства
стійкості. Достовірних даних щодо ризику та повернення
Зміцнення підприємств та організацій соціального сектора за
інвестицій є ще не багато, розширення бази даних може
рахунок розширення доступу до повного спектру інвестування, допомогти як існуючим, так і майбутнім інвесторам, щоб
доступного традиційному бізнесу
краще визначити стратегії, які найкращим чином
відповідають плановим соціальним, екологічним та
Стимулювання створення соціальних інновацій та зростання
фінансовим критеріям
інноваційних підприємств, а отже й економічного зростання
Складено за [15].
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Світова практика переконливо ілюструє швидкий
розвиток соціального імпакт-інвестування. За оцінками
фахівців, середній розмір однієї імпакт-інвестиції в соціальне підприємство в європейському регіоні складає
200 000 євро на рік. У 2011 р. ЄС було розроблено та
запроваджено Ініціативу соціального бізнесу (The Social
Business Initiative) [16], яка реалізовується у тісній співпраці із зацікавленими сторонами у країнах ЄС і визна-
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чає заходи щодо зміцнення та поліпшення ситуації на
місцях для соціальних підприємств. Для Ініціативи соціального бізнесу було визначено низку пріоритетів, які
групуються навколо трьох напрямів: полегшення доступу до фінансування для соціальних підприємств; покращення наочності соціального підприємництва; створення сприятливого правового середовища для соціальних підприємств.
Таблиця 4
Зарубіжний досвід соціального імпакт-інвестування
Країна
Суть
Impact Base – інформаційна платформа в проблематиці соціального інвестування, яка діє як пошукова,
онлайнова база даних інвестиційних фондів та продуктів, призначених для соціально спрямованих
інвесторів. Дозволяє інвесторам досліджувати можливості реалізації імпакт-інвестицій за класом
ЄС
активів, сферами впливу та географічними цілями. На сьогодні інтернет-платформа налічує
4551 активних абонентів та демонструє наступний розподіл сфер імпакт-інвестицій: доступ до базових
послуг – 19,1%, доступ до фінансів – 20,6%, зелені технології та екологічні ринки – 14%, сталі активи –
11,3%, сталі споживчі продукти – 10%, зайнятість – 15,6%, інші – 9,3%.
Створено платформу The European Impact Investing Luxembourg для розвитку соціального імпактЛюксембург
інвестування для широких нововведень фінансового сектору
В 2012 році за підтримки уряду і чотирьох великих банків був створений інвестиційний фонд Big
Society Capital з метою розвитку британського ринку «інвестицій, що сприяють соціальним
перетворенням».
З 2016 року реалізується державна Стратегія «Соціальні інвестиції: сила для соціальних змін», яка
Великобританія
визначає п’ятирічні орієнтири для державної політики розвитку соціальних інвестицій.
Великобританія стала платформою для тестування інноваційної форми партнерства держави і
приватного сектора при вирішенні соціальних завдань – бондів соціального впливу (Social Impact Bond,
SIB).
Починаючи з 2010 року стрімко розвиваються імпакт-фонди. Наприклад, FMO Privium Impact Fund
надає позики проектам, які будуть реалізовані в країнах, що розвиваються і мають бути спрямовані на
створення робочих місць і скорочення викидів парникових газів.
Нідерланди
Oikocredit, один з найстаріших інвестиційних інститутів, що інвестує в соціально спрямовані проекти.
Він охоплює 57000 інвесторів, 674 партнерів з більш як 20 країн і володіє понад 1344 млн. євро активів
у 33 країнах світу.
З початку 2000-х років банки та фінансові інституції розробляють спеціальні програми для імпактвкладів.
Два основні фонди займаються імпакт-інвестуванням: Ananda Impact Ventures та Bonventure, які
вкладають кошти у такі сфери: освіту, інклюзію, медичні послуги тощо. Німеччина уже восьмий рік
Німеччина
поспіль проводиться день імпакт-інвестування.
Створена спілка Impact Investing, яка об´єднує 19 провідних організацій у сфері соціального
інвестування та сталого розвитку. 14 німецьких спеціалізованих банків з орієнтацією на стійкість
досягнули зростання близько 8% на рік, 2018 року вони розпоряджалися вкладами клієнтів у розмірі
38,6 млрд євро.
Складено за джерелами [8, 16-18].
Варто відзначити, що і в Україні вже запрацювали
тор ідей для розвитку міста; краудфандінгові платформи
проекти, реалізовані шляхом соціального інвестування,
«Мой Город» та «На старте», на яких громадяни вже
найбільш відомим та успішними з яких є:
проінвестували десятки проектів з розвитку міста та
– стартапи, які використовують відкриті дані, ствозапуску стартапів;
рюють платформи, щоб контролювати витрати з місце– соціальне підприємництво. У Івано-Франківську діє
вого бюджету, стан забруднення річок, закупівлю ліків
ресторан Urban Space 100, який профінансували
тощо. Наприклад, українська платформа EcoInfo ство100 людей у рівних долях. Прибуток цього ресторану
рена для моніторингу стану повітря в місці перебування,
спрямовуєтеся на підтримку некомерційних проектів з
проект Znaydeno направлений на аналіз та контроль
розвитку міста, і за 3 роки вдалося фінансово підтримати
вирубки лісів;
більше 70 проектів. Успішний досвід був впроваджений
– онлайн-платформа iLearn розроблена для надання
у Києві, де відкрився ресторан Urban Space 500 та в
учням безкоштовного доступу до матеріалів для підгоОдесі за схожою моделлю створено простір «4 сіті»;
товки до екзаменів;
– IT інновації теж створюють значний вплив на роз– ініціативи для підтримки розвитку міст, вирішення
виток спільнот в Україні. Серед impact інвестицій у
їх соціально-економічних проблем, зокрема в Одесі:
цьому напрямі можна відмітити Open Data Incubator
Impact Hub Odesa – антикафе та коворкінг став для міста
1991 (Київ), який допомагає створенню стартапів для
ключовим майданчиком для обговорення та планування
роботи з відкритими даними. Заробляючи як коворкінг,
місцевих ініціатив і перетворився у своєрідний інкубавін одночасно виступає і як безкоштовний майданчик
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для планування та запуску технологічних громадстких
ініціатив.
– культурні проекти, які орієнтовані на культуру,
просвіту і розвиток громади і, одночасно, приносять
прибуток за рахунок ефективної реалізації. Зокрема
музичні фестивалі у Львові, такі як Art-Jazz (Волинь),
LvivMozArt (Львів), Urban Music Hall (Одеса), Опера в
мініатюрі (Кам’янець-Подільський) та ін.
Зважаючи на те, що розвиток соціального імпактінвестування в нашій країні має незначний досвід, варто
відзначити його найбільш примітні особливості:
 основними інвесторами виступають переважно
окремі особи, тоді як у світі серйозні позиції у цій сфері
займають великі компанії, банки та інвестиційні фонди;
 більшість імпакт-інвестицій формуються за рахунок невеликих внесків, у світовій практиці мінімальні
внески є великими;
 вітчизняні імпакт-інвестиційні проекти є колективними, у світі більшість таких проектів інвестується
індивідуальними вкладниками (фізичними або юридичними особами);
 значна частка проектів з соціального імпактінвестування в Україні зосереджуються на вирішенні
місцевих проблем та на створенні майданчиків для
співпраці та генерації нових проектів;
 українські імпакт-інвестори значну увагу приділяють співпраці з місцевими органами влади і спільним
проектам: почасти це викликано потребою стабільного
та безпечного розвитку бізнесу в умовах не дуже
сприятливого інвестиційного клімату;
 частка фінансових послуг серед соціально спрямованих інвестиційних проектів є незначною, хоча у
світі це один з основних напрямків імпакт-інвестування;
 більшість таких проектів зосереджена у великих
містах;
 держава не сформувала законодавче поле для
соціального імпакт-інвестування та не приймає участі у
стимулюванні його розвитку, хоча цей сектор ділової
активності реалізує проекти, які зменшують тиск на
державний бюджет.
Таким чином варто узагальнити, що в розвитку
соціального імпакт-інвестування зацікавлені і держава, і
бізнес, і окремі громадяни, і суспільство в цілому. Зокрема:
• держава отримує новий інноваційний спосіб більш
ефективного використання державних ресурсів, а також
мобілізації приватного капіталу для вирішення соціальних і екологічних завдань. Цей новий підхід дозволяє
розширювати державно-приватне партнерство і використовувати бізнес-моделі, засновані на ринкових механізмах з потенціалом для більш ефективного соціального
впливу;
• некомерційний сектор, що орієнтований на реалізацію соціально ефективних проектів, отримує доступ до
відповідних фінансів;
• бізнес має можливість реалізувати ефективний
шлях розвитку соціальної відповідальності, підвищення
ділової репутації та іміджу, лояльності, скорочення соціальних ризиків;
• інвестори мають можливість поєднати економічні
та соціальні цілі та використовувати свої гроші таким

чином, щоб забезпечити фінансову віддачу, а також
принести користь суспільству;
• громади, окремі громадяни і суспільство в цілому
отримують більше соціально орієнтованих проектів,
мають можливість отримати більше рішень соціальних
та екологічних проблем.
Висновки. Отже соціальне імпакт-інвестування заслуговує значної уваги зі сторони науковців щодо його
теоретичного дослідження, вивчення світового досвіду
впровадження; зі сторони інвесторів для застосування
дієвого механізму фінансування проектів із економічною, соціальною та екологічною ефективністю, а також
зі сторони держави щодо підтримки новітнього інструменту вирішення нагальних соціальних проблем.
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SOCIAL BUSINESS INVESTMENTS: THEORY AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION
The article presents various theoretical approaches to the interpretation of the essence of social investment. The essential
differences in types of social investments are revealed. Significant attention to social impact investment by the UN and the
OSCE has been identified, due to the combination of economic and social efficiency of such investment.
The study of the existing practice of social impact investment development made it possible to determine the features of
social impact investments, the advantages, and disadvantages of its implementation.
The foreign practice on the target direction and development of business impact investment in some European countries, in
particular in Great Britain, Germany, Luxembourg, the Netherlands, is investigated.
The domestic practice of business project implementation through social investment is analyzed. Socially oriented
investment features in Ukraine are discussed. It is emphasized that the Ukrainian state has not a legislative framework for
social impact investment yet and does not participate in stimulating its development.
Key words: business, social investing, impact investment of business.
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ПАМ’ЯТЬ ПОКОЛІНЬ: ЛЮБОВ, ПОВАГА, ВІРА
(Бабенко Г. Гори, гори, моя «Звѐздочка»!: документально-художня повість.
Мелітополь: Видівнийчий дім Мелітопольської міської типографії, 2020. 490 с.)
Останнім часом не часто зустрічаєш книги, які за жанровим означенням поєднують у собі
документалістику та художність. Однак, Геннадій Бабенко узяв на себе сміливість закарбувати у пам’яті
життя та діяльність своєї матері Ади Григорівни Бабенко, окресливши своєму виданню жанр
документально-художньої повісті. Рецензоване видання присвячене 90-річчю з дня народження відмінника
народної освіти Ади Григорівни Бабенко.
Геннадій Бабенко на сторінках документально-художньої повісті «Гори, гори моя «Звездочка»
представив нариси, листи та спогади своїх рідних, знайомих, колег. Його потужний внесок в скарбницю
літератури полягає у тому, що він вдало поєднав документи, художній текст із поетичними рядками,
газетним матеріалом, піснями, які присвячені найріднішій для нього людині – мамі.
Розпочинається книга подякою, де автор згадує людей, які є для нього небайдужими. Вони свого
часу допомогли йому по життю та крок за кроком підтримують його. За композиційною будовою
документально-художня повість містить у собі 5 частин, кожна з яких складається з різної кількості
розділів. Так, наприклад, перша частина уміщує у собі 20 розділів. В одному з розділів автор подає читачам
історію вибору життєвого шляху Адою Григорівною: «Она на пороге взрослой жизни. Пора выбирать свою
дорогу. Когда-то родители пророчили маленькой Адочке карьеру врача, но она выбрала педагогику».
Мабуть, постійне живе спілкування з дітьми дошкільного віку дозволили головній героїні книги обрати
саме такий шлях життя, про який вона ніколи не жалкувала. Зі сторінок книги ми дізнаємося про те, що Ада
Григорівна була постійно в оточенні колег, друзів, рідних, вихованців, дітей, онуків. Займаючи
адміністративні посади, вона змогла реалізувати себе як керівник, адміністратор, людина, за якою йшов
колектив.
Друга частина має в своїй основі слово автора та 9 нарисів від різних людей на адресу Ади
Григорівни Бабенко. Автором підписано кожен нарис тим іменем, хто саме їх написав на адресу Ади
Григорівни, а також вказана дата написання (наприклад, Світлана Миколаївна Срібняк – провідний логопед
дитячого садка № 99 «Зірочка» з 1987 по 1997 рр., голова профсоюзного комітету ДУЗ, 05.01.2018 р.).
У нарисах цієї частини документально-художньої повісті «Гори, гори моя «Звездочка» лунають спогади
про знайомство з Адою Григорівною, про її наполегливу працю, про любов до дітей та оточуючих.
Третя частина повісті заснована на спогадах дітей, онуків та знайомих людей Ади Григорівни.
Геннадій Бабенко із теплом у серці згадує родину, гарне виховання, яке давали батьки, коли він із братом
був маленький: «Мы с братом получали хорошее воспитание и не могли подвести родителей ни в вопросах
учебы, ни в вопросах поведения в быту. В нашей интеллигентной семье к нам с братом относились как к
равноправным еѐ членам». Зі спогадів сина, можна пересвідчитись у тому, що Ада Григорівна –
«талановита леді педагогіки…, яка була самодостатньою людиною». Потужною у цій частині є есеїстика.
Четверта частина книги уміщує епістолярій, який вражає своєю відкритістю, реалістичністю,
правдивістю. У книзі вміщені фрагменти та повні листи від сина Геннадія з різних місць перебування на
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службі, від сина Ігоря, листи від онучки Тетяни. Усі листи сповнені мотивом пам’яті, категоріями добра,
вдячності, поваги та взаєморозуміння, наприклад: «Мамочка! Я тоже очень за тобой соскучился. Дни
сейчас летят как часы. Каждый день прихожу домой, вижу твой портрет, и очень хочется тебя увидеть,
с нетерпением жду отпуска. Считал, что твоя любовь всегда должна принадлежать только нам двоим,
твоим детям, мне и Генуле» (лист сина Ігоря від 25.11.1975 р.), «Спасибо тебе за твоѐ надѐжное плечо, за
твоѐ участие во всех делах» (лист Геннадія від 28.03.2004 р.), «…ещѐ раз хочу тебя поблагодарить за всѐ: за
твоѐ тепло, поддержку и опору. Береги себя» (лист Олени та Геннадія від 30.03.2005 р.). Подібних звернень
від рідних на адресу Ади Григорівни дуже багато. Читаючи такі листи, занурюєшся в атмосферу
швидкоплинності життя та розумієш, що треба цінувати кожну мить, поважати один одного та прагнути до
щастя своєї родини.
П’ята частина документально-художньої повісті «Гори, гори моя «Звездочка» Г. Бабенка
представлена віршами та піснями, які адресовані Аді Григорівні Бабенко. Вказані не лише слова пісень, а й
ноти, за допомогою яких можна досить швидко відтворити мелодію та накласти на неї текст. Слід
акцентувати увагу на тому, що представлена книга повністю ілюстрована фотографіями, де можна
прослідкувати життєтворче становлення Ади Григорівни.
У додатках до книги міститься епітафія, післямова та перелік людей, які згадуються у виданні. Автор
книги уміло подав фотографії, розподіливши їх на два головних блоки: сімейний архів та блок фотографій,
де Ада Григорівна у колі друзів, колег. Цінним є блок ксерокопій документів, що засвідчують нагороди,
заслужені звання Ади Григорівни, а також різноманітні копії витягів, дипломів, атестатів, характеристик,
почесних грамот.
Пісня Л. Суховій «Звѐздочка плывет», яка вміщена у книзі Г. Бабенка «Гори, гори моя «Звездочка»,
ще раз підтверджує той факт, що Адою Григорівною пишались, з нею було цікаво та приємно: «Звездочка
плывет в небе пусть/ Освещая всем детям путь/ Нежность излучая, буд-то бы вещая:/«Вами, знайте, я
горжусь». У листі Геннадія Бабенка від 19.05.19 р., який уміщений в книзі, лунають слова: «Еѐ звездочка
во Млечном пути будет светить вечно». Дійсно, документально-художня повість «Гори, гори моя
«Звездочка» ще раз підтверджує любов сина до матері, матері до дітей, акцентує увагу на вічних цінностях
людини: цінувати, берегти, любити, поважати та пам’ятати.
Документально-художня повість «Гори, гори моя «Звездочка» Геннадія Бабенка є цілком логічною та
аргументованою, оскільки автором у кінці книги подано список архівних, літературних видань та
електронних ресурсів. За допомогою іменного покажчика, який уміщений у книзі, можна досить швидко
віднайти потрібне для читача прізвище.
Життєтворчий літопис, який створив Геннадій Бабенко може стати у нагоді не лише тим, хто був
знайомий із Адою Григорівною Бабенко. Таке видання буде корисним здобувачам освіти, людям, які
цікавляться дошкільною освітою, історією рідного краю, через те, що дійсно, Ада Григорівна Бабенко –
відома особистість та заслуговує на повагу, увагу та пошану.
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