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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 49th issue of our journal. In this issue we 

propose you 46 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 

promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 

revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 

implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 

development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 

modern science.  

One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 

conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 

Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 

"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 

Information Space: National and International Aspects". About 4,400 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Borders” was signed. The cooperation of canadian 

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

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

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

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

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

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

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

Ukraine. 

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

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

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

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

and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles 

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

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

II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and / 

or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the 

reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars 

believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing. 

The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant 

areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other. 

III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the 

completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered 

on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about 

printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

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

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

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

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

productive.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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Постановка проблеми. Свобода – це філософська 

категорія, що характеризує сутність людського буття і 

яка проявляється у здатності особистості слідувати свої-

ми уявленнями і бажаннями. Свобода особистості – це 

історична і соціальна необхідність, а також критерій 

рівня розвитку суспільства. Обмеження свободи особис-

тості, тотальний контроль, як правило, завдає шкоди, як 

особистості, так і суспільству.  

Дослідження проблем свободи є надзвичайно актуа-

льною проблемою для сучасного філософського знання. 

Це дає суспільству знання про його сучасний стан й пер-

спективи його подальшого розвитку.  

Проблема свободи розглядалася в численних пра-

цях західноєвропейських філософів ХІХ–ХХ століть:  

Ж.-П. Сартр, Е. Фромм, М. Хайдеггер, К. Ясперс, З. Фрейд, 

А. Шопенгауер, І. Берлін, О. Вельмар, Ф. Ніцше та інші. 

Серед вітчизняних дослідників І. Бичко, К. Новікова, 

Л. Ніколаєва, Б. Грушин, В. Паркін, В. Андрущенко, 

М. Михальченко, С. Кримський та інші.  

В європейській культурі поняття свободи відображає 

таке ставлення особистості до своїх дій, коли вона є ви-

значальною причиною природних, соціальних, міжосо-

бистісних факторів розвитку суспільства. Особливістю 

свободи при її характеристиці є також врахування істо-

ричного контексту. Розуміння свободи залежить від кон-

кретного соціально-політичного досвіду народу, країни, 

часу. 

Семантично, слово «свобода» в найзагальнішому се-

нсі означає відсутність обмежень і примусу, а в співвід-

несеності та узгодженні з ідеєю волі – можливість чини-

ти так, як самому хочеться.  

Мета статті – дослідити наповнення понять негати-

вна свобода та позитивна свобода в ретроспективі. 

Виклад основного матеріалу. Філософи Стародав-

нього світу уявлення про свободу співвідносили з ідеєю 

долі, призначення, обранності. В етиці стоїцизму вільна 

людина силою розуму і волі протистоїть долі та тому, 

що їй не підвладне. Початкове уявлення про свободу 

людини як істоти соціальної пов‟язане з законами та 

відповідальністю за їх виконання і покаранням за їх по-

рушення. У розвинених монотеїстичних релігіях уяв-

лення про свободу пов‟язане з благодаттю. Ці уявлення 

про свободу узагальнюються в філософами у відомому 

завдяки Т. Гоббсу, Б. Спінозі та Г.В.Ф. Гегелю уявленні 

про свободу як пізнану необхідність. Так усвідомлення 

свободи полягає в осягненні, розумінні, відчутті об‟єк-

тивних меж можливості діяти та прикладенні зусиль для 

розширення цих меж. Свобода, отже, не тільки у відсут-

ності обмежень, але і в оснащеності, що дозволяє людині 

компенсувати наявні обмеження; з розвитком досвіду, 

знань і техніки вона збільшується, тому «Знання – сила» 

(Ф. Бекон). Обмеження свободи особистості можуть бути 

незалежними від неї, а можуть бути приховані в ній самій і 

обумовлюватися не тільки незнанням і невмінням, а й 

страхами (Епікур, С. Кьеркегор), зокрема страхом самої 

свободи (Е. Фромм), пристрастями-афектами (Р. Декарт, 

Спіноза); І. Кант розглядав свободу як незалежність волі 

від примусу з боку чуттєвості. Одним з джерел обмежень 

може бути влада. Тиск влади, який чиниться на людину, 

проявляється у формі політичного і правового насиль-

ства [2, c.491-530]. 

Детермінізм, заперечуючи свободу, передбачає ви-

знання того, що і знання об‟єктивних умов, і розуміння 

правильного і належного суть своєрідна форма передба-

чень рішень і дій, що і ситуація вибору обмежена дани-

ми набором можливостей, а те, що проявляється в якості 

самостійного воління, є насправді результатом поперед-

нього (і не завжди усвідомлюваного) досвіду індивіда. З 

детерміністській точки зору, навіть якщо визнати, що 

людська воля вільна по відношенню до каузальної зале-

жності природи, вона не вільна по відношенню до мора-

льного зобов‟язання. Свобода виявляється ілюзією, яка 

В статті досліджується проблема свободи, яка дає суспільству знання про його сучасний стан й 

перспективи його подальшого розвитку. Духовний і соціальний досвід розвитку людства показав, що 

рівність можлива тільки як рівність у свободі. Мета статті – дослідити наповнення понять негативна 

свобода та позитивна свобода в ретроспективі. Свобода – це дія людини, котра реалізує вимогу 

об‟єктивної необхідності за власною волею, згідно власними потребами і бажаннями. Межі свободи 

кожної людини зумовлені не лише соціально-історично, а й передусім нею самою. Початкове уявлення про 

свободу людини як істоти соціальної пов‟язане з законами та відповідальністю за їх виконання і 

покаранням за їх порушення. У класичній філософії свобода – це характеристика дії, вчинку. Розрізнення 

негативної і позитивної свободи виявляємо і в концепції свободи волі Аврелія Августина.  

Ключові слова: свобода, свобода індивіда, позитивна і негативна свобода, суспільні цінності. 
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неначе надає людині можливість не керуватися ніякими 

правилами. Нарешті, якщо вільним вважати особистість, 

яка при наявності всіх умов, необхідних для вчинку, 

нібито може не зробити це, – значить впадати в проти-

річчя [7, c.43]. Або умови для виконання якогось дії дос-

татні, і не потрібно більше нічого для її здійснення 

(в т.ч. того, що називають «свободою»), або вони недос-

татні, але тоді необґрунтовано пояснювати свободою 

суб‟єкта ту ситуацію, коли дія не виконується (Гоббс). 

Формально свобода людини виявляється у свободі ви-

бору (лат. Liberum arbitrium); але вибір реальний при 

наявності альтернатив, також доступних пізнанню. Про-

блема свободи як довільність (ἑκούσιον) була поставлена 

Аристотелем в зв‟язку з природою чесноти («Нікома-

хова етика», III). Будь-які дії, вчинені проти волі (під 

чиїмось тиском) або через незнання (коли не передба-

чені наслідки). Але і вільні дії не завжди добровільні. 

Серед вільних вчинків Аристотель виділяє навмисні 

(передбачувані), які здійснюються свідомо, за вибором. 

Свідома дія – це те, що скоєно тільки за бажанням, тому 

що людям властиво бажати нездійсненного; вибір зале-

жить від людини, а саме засобів досягнення мети і спо-

собів їх використання. Свобода, таким чином, це не про-

сто воля до дії, але дії, направлені на вище благо [2, 

c.491-530].  

У класичній філософії свобода – це характеристика 

дії, вчинку здійсненого:  

а) з усвідомленням об‟єктивних обмежень,  

б) за для власного бажання,  

в) за умови можливості вибору,  

г) в результаті правильного (схвалюваного) рішення:  

Завдяки розуму людина здатна здійснювати свій ви-

бір, відхиляючись від зла і схиляючись до добра. При 

характеристиці свободи як дії з усвідомленням об‟єктив-

них обмежень закладена важлива проблема піднесення 

свободи від свавілля до творчості. В свавіллі і творчості 

вона виявляється по-різному – як свобода негативна і 

позитивна. Ця різниця була вперше проявлена в ранньо-

християнському розумінні свободи як відданості Хрис-

ту – неявно опозиційному античної ідеї незалежності 

мудреця від зовнішніх речей і обставин. Апостол Павло 

проголошує покликання людини до свободи, яка реалі-

зується через благодать. Розрізнення негативної і пози-

тивної свободи виявляємо і в концепції свободи волі 

Аврелія Августина. Людина вільна у виборі не грішити, 

не піддаватися спокусам і прагнень. Людина може бути 

врятованою виключно завдяки благодаті. Проте від її 

власного вибору залежить, прийняти гріх або утримати-

ся від гріха і тим самим зберегти себе для Бога. Важли-

вим моментом у вченні Августина було те, що він ствер-

джував не тільки можливість незалежності людини від 

плотського, але і спрямованість її до Бога як вищої ду-

ховної досконалості. У негативному за формою визна-

ченні свободи Аврелій Августина розуміє не свавілля, а 

як самообмеження. Позиція Августина в його роботах в 

цьому питанні визначила розуміння проблеми свободи в 

середньовічній філософській думці аж до Фоми Аквін-

ського, який, сприйнявши арістотелівский принцип 

інтелектуально суверенного діяння індивіда, підпоряд-

кував волю розуму: людина суверенна при здійсненні 

розумно обраного принципу дії. У полеміці з томізмом, 

Дунс Скот стверджував пріоритет волі над розумом (як у 

Бога, так і у людини) і відповідно автономію особи, яка 

вільно обирає принципи дії. По суті, пізніше цей підхід 

отримав розвиток в гуманізмі Відродження: свобода 

розумілася як можливість безперешкодного всебічного 

розвитку особистості [2, c.491-530]. 

Розглядаючи відмінності негативної і позитивної 

свободи, Кант саме в позитивній свободі вбачав дійсну 

людяність і цінність. В етичному плані позитивна сво-

бода і постає як добра воля. Вона підпорядкована мора-

льному закону. Вирішуючи проблему співвідношення 

свободи і необхідності, Кант показав у третій антиномії 

чистого розуму, що свобода вибору підноситься над 

причинністю природи. Людина вільна як істота, що на-

лежить до ноуменальний світу цілей, які осягаються 

розумом, і, одночасно, не вільна як істота, що належить 

до феноменального світу фізичної причинності. Мора-

льна свобода виявляється не в ставленні до необхідності, 

а в тому, як особистість приймає рішення, як вона діє. 

Таку ідею можна простежити у І. Канта. Зокрема в пере-

ході від першого практичного принципу категоричного 

імперативу до другого і в знятті цього переходу в тре-

тьому принципі. Ідея відмінності між негативною і пози-

тивною свободою була розвинена також Ф.В.І. Шел-

лінгом. Він в полеміці зі Спінозою доводив, що навіть 

філософія, система якої ґрунтується на понятті свободи, 

яка основою всього сущого вбачає свободу, здатна 

тільки на формальне поняття свободи [6, c.570-578]. За 

Шеллінгом, активне, проявлене і дійсності поняття сво-

боди, полягає в тому, що свобода є здатність робити 

вибір на основі розрізнення добра і зла. У європейській 

філософії Нового часу багато в чому під впливом теорій 

природного права і в руслі ідей лібералізму (Г. Гроцій, 

Гоббс, Дж. Локк) [3, c.421] складається поняття свободи 

як політико-правової автономії громадянина. В роботах 

тогочасних мислителів свобода протиставляється роз-

бещеності і безмежності самостійного воління. Одна 

справа, коли воля виявляє себе як самість, само-воліє, а 

інше – як своє-воліє. В першому випадку вона засвідчує 

себе як те, що може бути непідзвітним, некерованим, 

нездоланним, у другому – як таке, що не підкоряється 

порядку. Свобода, розуміння якої обмежено уявленням 

про особисту незалежність, проявляє себе в безвідпові-

дальності, байдужості, егоїзмі, з наслідком анархічного 

бунтарства – скасуванням всякого закону, що стоїть над 

індивідом, а в перспективі і тиранією, тобто возведенням 

волі одного в ранг закону для інших. Аналіз великої 

кількості досліджень поняття свободи, вказує на діапа-

зон смислів і ціннісних статусів цього концепту:  

а) від «свобода – це те, що добре для того, хто нею 

володіє» до « свобода – це те, що добре для всіх «;  

б) від «свобода – це прояв непідзвітності самовіль-

ного індивіда» до «свобода – це прояв гарантованої са-

мостійності особистості як члена спільноти». 

При розгляді автономії особистості як громадянської 

незалежності свобода виявляється негативно – як «сво-

бода від». Соціальна і політико-правова проблема забез-

печення громадянської автономії індивіда як члена 

суспільства в принципі вирішувалися в Європі буржуа-

зними революціями 17–19 ст. Результатом революцій 

стало затвердження правового громадського порядку, а в 
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США – в результаті скасування рабовласництва. У ХХ 

столітті аналогічні проблеми вирішувалися і вирішу-

ються в процесі перетворення різноманітних товариств з 

тоталітарними та авторитарними режимами в суспільс-

тва правові, товариств закритого типу – в «відкриті сус-

пільства» (А. Бергсон, К. Поппер). Але позитивне вирі-

шення проблеми цивільного розкріпачення людини 

завжди залежало не стільки від рішучості, з якою лама-

лася машина гноблення, скільки від послідовності у 

встановленні верховенства права – суспільної дисцип-

ліни, в рамках якої не тільки державні та громадські ін-

ститути гарантують свободу громадян (а свобода людей 

як громадян закріплена в системі прав як політичних 

свобод), але і самі громадяни гарантують свободу один 

одного справним дотриманням своїх громадянських 

обов‟язків. А ствердження формальних свобод поза ат-

мосферою і духу свободи, поза відповідного соціально-

правового порядку веде до розуміння свободи як анархії 

і торжества свавільної сили. Нездатність індивіда зрозу-

міти сутність свободи і включитися в нього може вести 

до «втечі від свободи» (Фромм). Отже, автономія вира-

жається в:  

а) незалежності соціальній, тобто свободі від патер-

налістської опіки і тим більше диктату з будь-чиєї сто-

рони, і з боку держави також;  

б) діях на підставі норм і принципів, які люди визна-

ють як раціональні і прийнятні, тобто що відповідають 

їх уявленням про благо;  

в) можливості впливати на формування цих норм і 

принципів, дія яких гарантується громадськими і держа-

вними інститутами.  

Автономна воля виявляється як вільна через прибор-

кання свавілля. У сфері права вона проявляється через 

підпорядкування особистої волі загальній, яка виража-

ється в громадській дисципліні. У сфері моралі це – 

узгодження особистої волі з обов‟язком. Розуміння сво-

боди як самовладання виробляється в рамках морально-

правового погляду на світ: кожен, прагнучи до досяг-

нення особистих цілей, повинен залишатися в рамках 

легітимності, тобто в рамках визнаних і практичного 

прийнятих норм. У психологічному плані автономія ви-

ражається в тому, що індивід діє в упевненості, що інші 

визнають його свободу і з поваги не перешкоджають їй, 

а також в тому, що він стверджує свою впевненість в 

діях, які демонструють повагу до свободи інших. У мо-

ралі максима «свобода однієї людини обмежена свобо-

дою іншого» переосмислюється як особисте завдання і 

отримує сувору форму імперативу: людина повинна об-

межувати власне свавілля, підпорядковуючи його дот-

римання прав інших, не дозволяючи собі несправедли-

вості по відношенню до інших і сприяючи їх благу [4. 

c.89-192]. Такий шлях морального вдосконалення як 

шлях звільнення: від здобуття незалежності і здатності 

проявляти себе непідзвітну до здатності бажань, самос-

тійно обмежувати себе в своїх примхах і, далі, до віль-

ного самовизначення себе в належному – до добра [1]. 

Так, при всій своїй цінності свобода в моралі не висту-

пає найвищою цінністю (Ф. Ніцше, М.А. Бердяєв, 

Ж.П. Сартр). 

У посткласичній філософії відбулася відома зміна 

теоретичних установок у вирішенні проблеми свободи. 

По-перше, в класичній філософії свобода розумна, дія-

льна; так, в філософії Канта вона являє собою один з 

постулатів практичного розуму. У 2-й половині ХІХ ст. 

філософська думка (Ніцше, Ф.М. Достоєвський), а на 

рубежі ХІХ–ХХ ст. і психологія (Т. Рібо, З. Фрейд) при-

ходить до розуміння неспроможності раціоналістичних 

уявлень про людину. Посткласична філософія помітно 

надає перевагу переконанню про те, що розум етично 

нейтральний (раніше ці ідеї висловлювалися вже Б. Пас-

калем і представниками сентименталізму етичного – 

в полеміці з інтелектуалістською етикою). Зокрема, в ін-

туїтивізмі А. Бергсона свобода бачиться як первинний, 

принципово невизначений позитивний факт свідомості. 

Свобода проявляється в тимчасовому потоці духовного 

життя як активність творчого Я. В посткласичній філо-

софії складається розуміння того, що можливість розуму 

впливати на пристрасті (афекти) в значній мірі опосере-

дкована дією волі, ірраціонального уявлення та натх-

нення як важливого моменту одухотворення. Свобода як 

така вже більше не обмежується вибором між даними 

можливостями, але уявляється виходом з кола обов‟яз-

кових моментів і творчим проривом до нового (за допо-

могою імпровізації, раціонального планування або 

чистої уяви). В історії філософії знаходимо позиції, коли 

при вичерпаності можливостей і завершеності творчості 

свобода може проявлятися в самовизначенні до смерті 

(А. Камю). Інколи свавілля розглядається як неодмінний 

вихідний пункт самої свободи. Звільнення та контроль 

починається з самообмеження. У негативній «свободі», в 

«свободі від» ще немає свободи позитивного рішення, 

зверненого до дії творчої, корисної, високої. В схожому 

ключі розмірковував Сартр про моральну дію як вільну – 

«автентичну» і відповідальну, тобто виконану відпові-

дно до завдань, що висуваються конкретною ситуацією 

дії. При цьому в позитивній свободі, в «свободі для» 

цілком зберігається життєва енергія свободи у вигляді 

налаштованості на самостійність, самоствердження, тво-

рення себе зовні. Свобода самоцінна і в своєму втіленні 

в свавіллі, але свобода-свавілля повинна «сублімува-

тися» (Н. Гартман, Б.П. Вишеславцев): Я, яке заволоділо 

«Воно», має підкоритися над-Я, надсвідомості; проте 

справжня свобода досягається при сублімації самого 

надсвідого – підпорядкуванні особистості надособистим 

цінностям (С.А. Левицький). Як наслідок людина вияв-

ляється здатною до довільної самодетермінації в ідеаль-

ній сфері цінностей. Останні більше не уявляються 

незмінними сутностями (Ніцше), тому людина розгляда-

ється вільною і щодо світу цінностей (Гартман). Як 

вважав М. Бердяєв, «людина не є незворушною щодо 

істини» – визнавати чи не визнавати різні істини – з 

цього складається свобода особистості. Більш того, Бог 

«поклав» людину вільною щодо добра і зла; тому сво-

бода трагічна (Бердяєв, К. Ясперс) [1]. У цій споконвіч-

ній свободі – джерело як гріховності людини, так і її 

творчості: людина у свідомому і творчому зусиллі запо-

бігає від зла і визначається по відношенню до добра. 

Про це йшлося і в класичній філософії: внутрішня сво-

бода, тобто добровільне і свідоме надання переваги 

людиною добру над злом, є головні і важлива умова 

досконалості, або повного добра (В.С. Соловйов). Однак 

питання, яке ставилися і далі (Л. Шестов, Бердяєв, Ви-
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шеславцев), полягає в наступному: чи можлива свобода 

в добрі, тобто здійснення вибору між злом і добром на 

користь добра? 

Висновки. Досліджено, що розрізнення негативної і 

позитивної свободи виявляємо прерше в концепції сво-

боди волі Аврелія Августина. Також у названому аспекті 

розглядав відмінності негативної і позитивної свободи 

Кант. Саме в позитивній свободі вбачав дійсну людя-

ність і цінність. В етичному плані позитивна свобода і 

постає як добра воля. Вона підпорядкована моральному 

закону.  

Показано, що у європейській філософії Нового часу 

багато в чому під впливом теорій природного права і в 

руслі ідей лібералізму (Г. Гроцій, Гоббс, Дж. Локк) 

складається поняття свободи як політико-правової авто-

номії громадянина. При розгляді автономії особистості 

як громадянської незалежності свобода виявляється не-

гативно – як «свобода від». Але позитивне вирішення 

проблеми цивільного розкріпачення людини завжди 

залежало не стільки від рішучості, з якою ламалася 

машина гноблення, скільки від послідовності у встанов-

ленні верховенства права – суспільної дисципліни, в 

рамках якої не тільки державні та громадські інститути 

гарантують свободу громадян, але і самі громадяни га-

рантують свободу один одного дотриманням своїх гро-

мадянських обов‟язків. 

Виявлено, у посткласичній філософії відбулася певна 

зміна теоретичних установок у вирішенні проблеми сво-

боди. Представники філософської думки приходить до 

розуміння неспроможності раціоналістичних уявлень 

про людину. Свобода проявляється в тимчасовому по-

тоці духовного життя як активність творчого Я. У нега-

тивній «свободі», в «свободі від» ще немає свободи по-

зитивного рішення, зверненого до дії творчої, корисної, 

високої. При цьому в позитивній свободі, в «свободі 

для» цілком зберігається життєва енергія свободи у ви-

гляді налаштованості на самостійність, самостверджен-

ня, творення себе зовні. 
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TWO UNDERSTANDINGS OF FREEDOM: POSITIVE AND NEGATIVE  

(RETROSPECTIVE REVIEW OF THE PROBLEM) 

The article examines the problem of freedom, which gives society knowledge about its current state and prospects for its 

further development. The spiritual and social experience of human development has shown that equality is possible only as 

equality in freedom. The purpose of the article is to explore the content of the concepts of negative freedom and positive 

freedom in retrospect. Freedom is the action of a person who realizes the requirement of objective necessity of his own free 

will, according to his own needs and desires. The limits of freedom of each person are determined not only socio-historically, 

but also primarily by herself. The initial idea of human freedom as a social being is associated with laws and responsibility for 

their implementation and punishment for their violation. In classical philosophy, freedom is a characteristic of action, deed. 

We distinguish between negative and positive freedom in the concept of free will of Aurelius Augustine.  
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Постановка проблеми. Українське суспільство, 

як і весь світ, знаходиться в стані політичних, економіч-

них, соціокультурних ризиків, криз та загроз. Воно про-

сувається до світової спільноти, реагуючи певним чином 

відносно традиційних та новітніх норм, цінностей, стан-

дартів, правил співжиття тощо в системі «індивід-

соціум». З цієї точки зору проблема реалізації суспіль-

них та індивідуальних потреб розгортається сьогодні як 

концептуальна в сенсі вияву фундаментальних соціо-

психологічних концептів: а) воля; б) співвідношення 

раціоналізму та ірраціоналізму; в) свобода й відповіда-

льність. Ці потреби та концепти реалізуються в дії, яка є 

виявом волі.  

Соціально-філософські доктрини та політологічні 

моделі розглядають цей процес як концептуальний в 

сенсі рушіїв, факторів та чинників суспільного поступу з 

часів Модерну, Просвітництва та позитивізму, психоа-

налізу, біхевіоризму, аналітичної філософії, екзистенціа-

лізму зразка XIX століття. Глобальні зрушення, які сталися 

в XX столітті, призвели до докорінного переосмислення 

цих концептів. Тепер ці доктрини стали надбанням 

Постмодерну з його пильною увагою до глибинних про-

цесів соціо-психологічного характеру. Це викликало 

комплекс постмодерного оцінювання політичних та еко-

номічних процесів. Жорстке керування ними тепер є 

анахронізмом. На зміну тоталітарним методам суспіль-

ного державного управління прийшли новітні методоло-

гії та технології.  

Проблема волюнтаризму в дії – політичній, економі-

чній – сьогодні є каменем спотикання та засобом мані-

пулювання з боку лібертаріанських і патерналістських 

концепцій та тих, хто їх впроваджує. Примус як вияв 

волі з боку влади, держави, інших чинників впливу сьо-

годні є фокусом гуманітарних студій – політологічних, 

економіко-логічних та філософських. Розуміння обме-

ження волюнтаризму об‟єктивними законами як у нав-

колишній природі, так і в суспільстві, стверджував Люд-

вік фон Мізес (1881–1973)
1
. Дослідник основним прин-

ципом і висхідним пунктом формування економічної 

стратегії держави вважав індивіда з його потребами й 

засобами їх задоволення. Він піддав гострій критиці по-

літику державного інтервенціонізму в наукових працях 

«Лібералізм», «Критика інтервенціонізму», розвинувши 

тезу: найбільш раціональною й зваженою державною 

політикою може бути лише лібералізм, надання цілкови-

тої свободи суб‟єктам ринкових відносин, оскільки аб-

солютними основами цивілізації є розподіл праці, при-

ватна власність і вільний обмін ресурсами.  

На нашу думку, це є початок неолібералізму ліберта-

ріанства. Касс Санстейн та Річард Талер розгорнули 

його як лібертаріанський патерналізм. У частині співвід-

ношення його з патерналізмом – стійкою та обґрунтова-

ною системою втручання в наміри діяльності індивіда, 

якраз і розгортається наша проблема: «м‟який примус» 

як концепт, форма і т.п. суспільно-індивідної дії.  

Поняття «Soft coercion» є вивідним від «Coersion», 

яке в англійській мові застосовується як: «…1. the act of 

coersing; exercise of force to obtain compliance. 2. Force or 

the power to use force in gaining compliance. 3. Government 

by force…» [41, c.286]. Прикметник «Soft» є надбанням, 

на нашу думку, демократичного суспільства з елемен-

тами лібералізму, який певним чином вуалює «примус» 

в інтересах правлячої верхівки, абсолютно всіх структур, 

причетних до влади. «М‟який» патерналізм»
2
 означає 

знаходження мотивації завадити індивіду здійснити 

вимушені дії (як правило, ірраціонального характеру), 

                                                         
1 Людвік фон Мізес. Людська діяльність: Трактат по економіч-

ній теорії; Теорія і історія: Інтерпретація соціально-еконо-
мічної еволюції; Економічна криза та її причини (англ. The 

Causes of the Economic Crisis початкова назва англ. On the 

Manipulation of Money and Credit, 1978).  
2 Eisenstadt S.N. Patrons, clients and friends: interpersonal 
relations and the structure of trust in society / S.N. Eisenstadt, 
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У статті розглядається проблема співвідношення лібертаріанства й патерналізму у фокусі «м‟якого 

примусу». Це співвідношення пропонується розглянути як розвиток соціально-філософського мислення 

стосовно вирішення глобального історичного конфлікту в межах процесу реалізації суспільних та 

індивідуальних потреб. Лібертаріанство та патерналізм оцінюються як два підходи, які мають 

вирішальне значення для розвитку сучасного суспільства в усіх його аспектах: політичному, 

економічному, соціокультурному. «М‟який примус» у цьому аспекті є контрапунктом бачення їхнього 

співвідношення. Ідеться про соціально-філософські концепти: воля, співвідношення раціо- й ірраціо в 

суспільній і соціальній поведінці як реалізація політико-економічної епістемології та вияви свободи та 

відповідальності в системі суспільно-соціальних стосунків. 

Ключові слова: «м‟який примус», соціальна філософія, лібертаріанство, лібертаріанський 

патерналізм, патерналізм. 
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які можуть бути шкідливими для нього або завадити їх 

здійсненню пролонговано, доки не буде досліджено, чи 

той хтось діє добровільно. Отут виникає колізія суспіль-

ного ґатунку в царині застосування примусу як акту зов-

нішньої волі по відношенню до особистості. Відомий 

приклад цієї форми патерналізму описав Джон Стюарт 

Мілль
3
: якщо «…людина намагається перейти міст, 

який уважається небезпечним, і не вдається її про це 

попередити, хтось інший має право зупинити цю лю-

дину, оскільки можна припустити, що вона не бажала 

наражати себе на таку небезпеку…»
4
 [17; 36, c.233].  

Жорсткий патерналізм оцінює дію як такий вольовий 

акт суспільства, соціуму, що насамперед сприяє втру-

чанню на користь добробуту, щастя, інтересам та цінно-

стям індивіда тощо. Якщо людина обирає субоптималь-

ний альтернативний варіант, жорсткий патерналіст може 

законно втрутитися, щоб забезпечити їй найкращий із 

можливих результат. Для сильного патерналіста має 

значення легітимність втручання (сили влади) в хід подій. 

Слабкий патерналіст вважає втручання легітимним, 

якщо воно здійснюється задля того, щоб бути певним у 

тому, що особа обере відповідні для досягнення власних 

цілей засоби. У тому випадку, коли особа надає власній 

безпеці важливіше за почуття свободи значення, патер-

наліст допоможе індивіду порадою та дією. А в тому 

випадку, коли для особи важливішим є відчуття свободи, 

ніж власної безпеки, то патерналіст дозволить їй вияви-

ти свою свободу, але з певними пересторогами.  

У суспільно-соціальному сенсі широкий патерналіст 

має повне відношення до всіх джерел та ресурсів патер-

налістського втручання, незалежно від того, чи йдеться 

про державну владу, релігійні спільноти, інших осіб або 

їхніх спільнот. Вузький патерналіст, зокрема, зосере-

джується на втручаннях із боку державних органів, бю-

рократії й т. п. Соціальний патерналізм виходить із соці-

ального середовища індивіда (членів сім‟ї, релігійної 

спільноти й т. п.), а не від соціальних органів (ресурсів, 

джерел і т.п. державної влади). Тобто роль «м‟якого» 

                                                         
3
 Про свободу та інші есе / Пер. з англ. – К: Видавництво 

Соломії Павличко Основи, 2001. – 463 с.; Ф. Кирилюк. Мілль 

Джон Стюарт // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець 

(голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське 

видавництво, 2011. – с.454; Мілль, Джон Стюарт // Філософсь-
кий енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. редкол.) 

та ін. – Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди 

НАН України: Абрис, 2002. – С. 384. – 742 с.; Історія еконо-

мічних вчень. За редакцією В.В. Кириленка / Навчальний 
посібник – Тернопіль: Економічна думка, 2007.; Мілль // 

Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко 

(відп. ред.) [та ін.]. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Ба-

жана, 2001. – Т. 3: К – М. – С. 704.  
4 Ф. Кирилюк. Мілль Джон Стюарт // Політична енциклопедія. 

Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та 

ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011; Мілль, Джон 

Стюарт // Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шин-
карук (гол. редкол.) та ін. – Київ: Інститут філософії імені 

Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. – С. 384. – 

742 с.; Історія економічних вчень. За редакцією В.В. Кири-

ленка / Навчальний посібник – Тернопіль: Економічна думка, 
2007; LIBRIS – 2012; Мілль // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / 

ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Українсь-

ка енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2001. – Т. 3: К – М. – С. 704. 

примусу в цьому напрямі відіграють певні соціальні ко-

лективи, де ірраціональні мотиви впливу переважають. 

На нашу думку, чинники моральної поведінки, заснова-

ної на первинній соціалізації, освіті, просвіті, вихованні, 

широкому спектрі культури – політичній, економічній, 

соціально-вжитковій виконують місію цієї форми при-

мусу. Ідеалом у цьому сенсі є соціальна держава, яка має 

у своєму арсеналі вищезгадані чинники та ресурси. 

Отже, патерналістське втручання в дію засновується з 

огляду на саму людину, на стан її самоідентифікації та 

самокультури. Якщо ж втручання здійснюється з огляду 

на благополуччя інших (людей), то йдеться вже не про 

патерналізм, а про звичайний примус. Отут якраз й спів-

відносяться лібетаріанство та патерналізм – на межі 

втручання у свободу волі індивіда. З точки зору філосо-

фії цей процес є виявом співвідношення волі (раціональ-

ної й ірраціональної) та суспільних результатів дії.  

Лібертаріанський патерналізм Річарда Талера й Касса 

Санстейна започатковано в роботах: «Лібертаріанський 

патерналізм» (2003) і «Лібертаріанський патерналізм – 

не оксюморон» (2003). Більш детально ця теорія описана 

в книзі «Поштовх ліктем» (Nudge, 2008). Для вирішення 

проблеми вибору Талер і Санстейн вводять термін 

Nudge (з англійської – «поштовх ліктем»). «М‟який» 

спосіб вплинути на вибір індивіда як «м‟який примус» – 

без використання заборон та наказів – дослідники назва-

ли лібертаріанським патерналізмом. При цьому треба 

мати на увазі, що в культурі та філософській думці США 

поняття «патерналізм» заперечує «американську мрію» 

як таку, що ґрунтується, виключно на свободі, вірі інди-

віда в себе та свої сили й мінімальну залежність від дер-

жави та державних інститутів. Ще треба мати на увазі, 

що лібертаріанство виникло як спроба відродити лібера-

лізм у межах етатистського консенсусу, що неминуче 

призвело до виходу за його межі. Сьогодні в лібертарі-

анстві існують дві течії: «анархо-капіталізм», що запере-

чує необхідність держави та «монархізм», який вважає 

за можливе та корисне існування обмеженої мінімальної 

держави
5
. 

Використовуючи термін «лібертаріанський» для від-

тінювання, «пом`якшення», Касс Санстейн та р. Талер 

прагнуть розширити його застосування, але залишити 

можливості для індивіда щодо свободи вибору.  

За словами Мілтона Фрідмана
6
, «…лібертаріанські 

патерналісти наполягають на тому, що люди повинні 

                                                         
5
 Башлаков С. Лібертаріанська перспектива. Від посткомунізму 

до вільного суспільства / С. Башлаков, В. Золоторьов, В. Хох-

лов. – Київ: Ніка-Центр, 2019. – 336. С. 14.  
6https://archive.org/details/openmind_ep494; http://www.legacy.co

m/obituaries/sfgate/obituary.aspx?pid=173292483; http://www.theg
uardian.com/business/2006/nov/16/usnews.internationalnews; 

Brooklyn College Firsts: Marshall and Rhodes // The New York 

Times / D. Baquet – Manhattan, NYC: The New York Times 

Company, A.G. Sulzberger, 1991. – Johan Van Overtveldt (2009); 
The Chicago School: How the University of Chicago Assembled 

the Thinkers Who Revolutionized Economics and Business. Agate 

Publishing; Milton Friedman. Commanding Heights. PBS.; Mark 

Skousen (2009). The Making of Modern Economics: The Lives and 
Ideas of the Great Thinkers. M.E. Shar-pe. с. 407; Edward Nelson. 

«Friedman's Monetary Economics in Practice»;  Milton Friedman. 

Encyclopedia Britannica;  «Capitalism and Friedman» (editorial). 
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мати свободу вибору…» [34, c.13]
7
. Основне завдання 

для Талера та Санстейна – розробка інструментів 

впливу, які б, з одного боку, не обмежували свободу 

вибору, а з іншого, підвищували ефективність, безпеку 

людей. Лібертаріанський патерналізм є відносно слабким, 

м‟яким і ненав‟язливим типом: вибір не блокується, не 

приховується, не обтяжується. Патерналістський склад-

ник у виявах волі та свободи визнає намагання архі-

текторів вибору. За Талером та Санстейном, це особи, 

які відповідають за організацію контексту, у межах якого 

люди приймають рішення впливати на поведінку людей 

так, щоб оздоровити їх, подовжити, поліпшити життя. 

«М‟який примус» обережний у намаганні спрямувати 

людей поліпшити стан існування. З цього приводу Свен-

дсен зазначає, що в ліберальній традиції завжди є анти-

патерналісти, незважаючи на розуміння феномену, люди 

в своїх діях рідко керуються раціональними доводами, 

скоріше надають волю емоціям
8
. На думку Гайєка

9
, 

послідовника Л. фон Мізеса,; «…усі політичні теорії за 

вихідний пункт беруть припущення значної необізна-

ності більшості людей; при цьому, ті, хто виступає за 

справжню свободу, відрізняються від інших тим, що до 

необізнаних вони включають і себе, і наймудріших…» [8; 

20; 21; 30; 20, c.14]. Зі свого боку Людвіг фон Мізес 

критикував Ф. Гайєка за відхилення від раціоналізму, 

оскільки той застосовував переважно емпіричний підхід, 

враховуючи ірраціональну поведінку індивідів. Ф. Гайєк 

підтримував думку ліберальних класиків Адама Сміта та 

Джона Локка стосовно того, що економічний порядок є 
результатом людської діяльності (принцип невидимої руки).  

Фокус нашої проблеми сконцентрований на розу-

мінні особистістю XXI століття її причетності до участі 

у вирішенні проблем сучасності на світовому, регіона-

льному та місцевому рівнях. Ступінь розвитку індивіда 

                                                                                                
The Wall Street Journal. November 17, 2006; Віталій Абліцов 

«Галактика „Україна“. Українська діаспора: видатні постаті» – 

К.: КИТ, 2007. – 436 с.  
7 THE PROBLEM OF LIMITATION OF FREEDOM OF CHOICE 

IN LIBERTARIAN PATERNALISM. July 2019. Philosophical 

Horizons. DOI: 10.33989/2075-1443.2019.41.172956. Project: The 
Genesis and Evolution of Libertarian Paternalism. Authors: Sergii 

Bezrukov. Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University. 
8 Svendsen, G., Svendsen, G. L. H. (Eds) (2008). Handbook Of 

Social Capital The Troika of Sociology, Political Science and 
Economics. Cheltenham: Edward Elgar; Свендсен, 2016, c. 239. 
9 Фрідріх А. Гайек. Право, законодавство і свобода. Нове 

визначення ліберальних принципів справедливості і політичної 

економії. Переклад з англійської: В. Дмитрук. Київ: Аквілон-
Прес, 2000. 448 стор.; Фрідріх А. Хайєк. Право, законодавство 

та свобода. Нове викладення широких принципів справед-

ливості та політичної економії. В 3 томах. Київ: Сфера, 1999–

2000.; Т. 1. Правила та порядок. Переклад з англійської: 
Н. Комарова. 1999. 196 с.; Т. 2. Міраж соціальної справедли-

вості. Переклад з англійської: Н. Комарова. 1999. 200 с.; Т. 3. 

Політичний устрій вільного народу. Переклад з англійської: 

Т. Комарова. 2000. 252 с.; Фрідріх А. Гаєк. Конституція сво-
боди. Переклад з англійської: Мирослава Олійник та Андрій 

Королишин. Львів: Літопис, 2002. 556 с. ; Фрідріх А. Гаєк. 

Індивідуалізм та економічний порядок. Переклад з англій-

ської:?. Харків: Акта, 2002. 418 стор.; Friedrich A. Hayek. The 
condensed version of «The Road to Serfdom» as it appeared in the 

April 1945 edition of Reader's Digest. London: The Institute of 

Economic Affairs. 1999.  

дозволяє йому брати активну участь у цих процесах; від 

його активності прямо залежить розвиток громадянсь-

кого, правового та соціального суспільства. Проблема 

особистісного вибору, повноцінної реалізації прав та 

свобод громадянина в умовах відкритого суспільства, 

сягнула вирішального значення в поступі цивілізації 

XXI ст. Громадянин України робить свій вибір відносно 

результатів та перспектив суспільного розвитку. Соціо-

культурна сфера особистості є об`єктом впливу з боку 

державного та приватного секторів на рівні місцевих 

самоорганізованих громад. Їхні лідери, ідеологи, «архі-

тектори» фокусують увагу на теорії та практиці п а т е р 

н а л і з м у та л і б е р т а р і а н с т в а, де певним чином 

культивується емоційно-вольова сфера особистості; ви-

значаються спонуки для індивіда в напрямі до обрання 

певного визначеного алгоритму дій.  

Лібертаріанський патерналізм пропонує своєрідний 

шлях дотримання суспільно-соціального балансу, про-

понуючи «м‟який» шлях як підштовхування через сис-

тему дій, умотивованих емоційно-вольовою сферою 

службовців, виконавців владних рішень. На нашу думку, 

розрядку, заспокоєння, поштовх до самоорганізації тощо 

людина може отримати на основі вільного вибору рішень 

від держави, її управлінських і корегуючих структур; у 

системі стосунків у приватному секторі; у напрямі пов-

ноцінної особистісної реалізації на рівні локальних гро-

мад та об‟єднань – релігійних, за інтересами, рекреацій-

ного характеру та ін. Тут мають значення соціальні 

інституції – сім‟я, освіта й виховання, наука, новітні со-

ціо-технології. У цьому сенсі філософські підходи пози-

ціонують та мотивують особистість відносно повноцін-

ного розкриття її можливостей та розуміння меж 

свободи в умовах кризового соціуму. Сьогодні роль 

держави полягає в підтримці соціального балансу через 

діяльність законодавців, управлінської системи, профі-

льних міністерств, закладів та установ культури, мисте-

цтва й освіти, заохочення до друку різноманітної літера-

тури – від психологічних опусів до наукових праць. Роль 

держави й бізнесу полягає якраз у «підштовхуванні», 

«м‟якій дії». Саме такий підхід і буде далі проаналізова-

ний як предмет нашого дослідження. 

Актуальність проблеми знаходиться в лакуні новіт-

ніх теоретичних підходів щодо осмислення феноменів 

«лібертаріанський патерналізм», «патерналізм». Гумані-

тарний зміст цієї проблеми полягає в зануренні в світо-

глядні лакуни в контексті «нового» антропологічного 

перевороту як визначення перспективи людського роз-

витку в суспільстві інформації та знань, охопленні мак-

симального спектру можливостей, де свобода вибору 

індивіда набуває вирішального значення. Вираження 

свободи особистості знаходяться в спектрі від тотально-

сті до автономної самоорганізації. Конфігурація віль-

ного вибору як співвідношення глобалізму та антигло-

балізму, моно- та полікультуралізму, тиску інформації та 

можливостей особистості сьогодні визначається спіль-

ною дією влади та автономної особистості.  

Теоретико-методологічні підстави дослідження 

розгортаються в площині соціальної філософії, праксео-

логії, філософії політики та психології, які застосовують 

як універсальні принципи й методи наукового знання: 

системність, об‟єктивність, історизм, так і спеціальні 
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форми презентації настанов суспільства щодо поведінки 

індивіда. Феномен – «м‟який» примус розглядається на 

тлі дослідження особливостей соціальної поведінки ін-

дивіда в аспекті «м‟якого» керування ним та управління 

як вироблення спільних настанов, цінностей корпорати-

вного плану щодо економічної поведінки та політичної 

дії. Застосовується також феноменологічний метод в 

аналізі явищ Постмодерну через вивчення природи дос-

ліджуваного явища як оцінювання проблеми свідомості 

та буття людини.  

Герменевтичний метод шляхом інтерпретації текстів, 

символів, значень, сенсів тощо дозволяє порівняти кон-

цептуальні засади філософських розробок для визна-

чення змістовного ядра цих концепцій та концептів. 

Апарат методології аксіології фокусується на розумінні 

ціннісної сфери індивіда як актуалізації нашої проблеми.  

Для осягнення впливу факторів, що визначають цін-

ність влади та її апарату для індивіда використовуються 

також напрацювання в екзистенціальній філософії, в 

методології психоаналізу та соціоантропології.  

Біхевіоризм, узятий в соціально-філософському ра-

курсі, дає можливість зрозуміти рушійні сили в процесі 

самоорганізації особистості та врахування впливів на неї 

соціо-культури через виховання, освіту, впровадження 

«м‟яких» навичок та вмінь на рівні соціальних комуніка-

тивно-діяльнісних компетенцій, що надають орієнтири 

особистості в лабіринті варіантів особистісного вибору, 

виявів її волі та емоцій.  

Метою дослідження є соціально-філософський огляд 

співвідношення лібертаріанства та патерналізму на 

основі аналізу концепцій, у яких сфокусована проблема 

взаємовідносин держави, приватного сектору та самоор-

ганізованих соціальних спільнот й автономної особисто-

сті в напрямі «підштовхування» її вибору дії-поведінки. 

Cтан розробленості проблеми. На нашу думку, пра-

ксеологія як галузь досліджень, що вивчає людську дія-

льність, зокрема, в аспекті її ефективності, розкриває 

широкі можливості для осягнення нашого феномену. У 

1951 р. Мюррей Ротбард виділив підрозділи праксеології 

таким чином: а) теорія ізольованого індивідума (Еконо-

міка Робінзона Крузо, англ. Crusoe Economics); б) теорія 

добровільного міжособистого обміну, каталактика (Cata-

llactics, or the Economics of the Market); в) ефекти від 

насильницького втручання у ринок (Effects of Violent 

Intervention with the Market); г) ефекти насильницького 

скасування ринку (Effects of Violent Abolition of the Market); 

д) теорія ігор (Джон фон Нейман, Оскар Морґенштерн).  

Праці Х. Арендт, М. Фуко, І. Гофмана, Е. Кастельса, 

З. Баумана привертають увагу до концепції інституцій-

ного контролю як результату спланованої управлінської 

діяльності, співвідносного з діяльністю сучасного глоба-

льного інформаційного суспільства. Термін «оксамито-

вий тоталітаризм» використовується для опису обме-

жень, накладених на вираження ліберальних цінностей, 

не лише в політичній сфері, а й повсюди, де індивід сти-

кається з принципами ієрархії, субординації. На його 

поверхні лежить демонстрований підкреслено демокра-

тичний стиль управління. При цьому існування жорст-

кого контролю за поведінкою кожного не усвідомлю-

ється в силу прихованої форми, у яку він вдягнутий. 

Незважаючи на декларовану свободу дій, члени органі-

зації (корпорації) настільки визначені існуючими прави-

лами й технологією, що здатні продукувати тільки очі-

кувану поведінку, приписуючи при цьому їй на інди-

відуальному рівні статус особистого вибору. Оце і є 

«м‟який примус» як вияв патерналізму, крайньою фор-

мою якого є тоталітаризм. Поняття «оксамитовий тота-

літаризм» описані в літературних творах Клауді Моско-

вічі («Velvet Totalitarianism: Post-Stalinist Romania») та 

Б. Вербера.  

З. Бауман та Л. Донскіс, описуючи сучасне «життя 

без альтернатив», визначають, що «оксамитовий» тота-

літаризм є ознакою контрольованої форми маніпуляції 

свідомістю та уявою під маскою ліберальної демократії. 

Дослідники зазначають, що на зміну тоталітаризму з 

його наглядово-примусовими механізмами приходить 

псевдодемократія (дефектна демократія).  

На думку Е. Кастельса
10
, політичні, правові відно-

сини в сучасному світі, трансформуючись, регулюються 

ЗМІ. На зміну «жорсткої моделі» в керуванні суспіль-

ними процесами прийшла «м‟яка», яка реалізує в цілому 

прогресивні цілі – зростання добробуту, розвиток освіти, 

системи охорони здоров‟я та соціальних послуг. Вони 

(цілі) здійснюються в тому числі на підставі поширення 

інформаційних та комунікаційних технологій, у яких одно-

часно криються новітні можливості для маніпулювання 

й примусу, що загрожують самим основам демократії 
11

.  

Джон Ф. Фуреді співвідніс тоталітарні режими з 

установами та урядами, які привілейовують індивідуа-

льний комфорт над індивідуальними правами. На його 

думку, найяскравішою рисою «новітніх» тоталітарних 

суспільств є критерій комфорту, що має перевагу над 

міркуванням істини взагалі та справедливості відносно 

окремих людей. Дослідник описав п‟ять характеристик 

тоталітаризму
12

: 1) наявність законів, які не можна зро-

зуміти; 2) наявність та влада некваліфікованих псевдо-

експертів; 3) визначена статусом етика, яка дозволяє 

переслідувати осіб, які не мають статусу жертви; 

4) страх брати участь у громадському обговоренні важ-

ливих питань; 5) демонізація тих, кого сприймають як 

політичних чи ідеологічних дисидентів. 

Дослідник суспільства постмодерну К. Харт застері-

гає: «Ми, як заручники, влаштувалися цілком комфор-

тно: добре харчуємося, спимо на м‟яких постелях і не 

піддаємося тортурам»
13
. У цьому сенсі спрацьовують 

застереження Г. Маркузе відносно «одновимірної лю-

дини» у вигляді вияву гранично вузького світогляду 

основної частини населення. У цьому напрямі «м‟який 

примус» працює як застосування менш суворих пока-

рань; цензурування себе та один одного (на несвідомому 

рівні); відсутність широкого конкурсу проєктивних ідей. 

У західному суспільствознавстві значний внесок у вив-
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чення патерналізму як соціального явища зробили філо-

софи: це концепція «м‟якого» патерналізму Дж. Файн-

берга. Автор розвиває позицію захисту та суверенно-

правової концепції автономії й відмови від «жорсткого» 

патерналізму. На його думку, добровільна поведінка 

компетентної особи як вираз самооцінки потрапляє в 

захищену сферу суверенного самоврядування. Д. Скоціа
14

 

дискутує з приводу моральності управлінського впливу 

на соціальну діяльність особистості. Легальний патерна-

лізм представлений Дж. Дворкіним
15
. Тут ми бачимо 

філософську інтенцію від Канта – як співвідношення 

меж моральності й закону – регуляторів соціальної дія-

льності. Ось як Дворкін оцінює вплив філософії: 

«…There is a philosophical view about morality that is 

shared by moral philosophers as divergent as Kant, 

Kierkegaard, Nietzsche, Royce, Hare, Popper, Sartre, and 

Wolff. It is a view of the moral agent as necessarily 

autonomous. I speak of a view and not a thesis because the 

position involves not merely a conception of autonomy but 

connected views about the nature of moral principles, of 

moral epistemology, of rationality, and of responsibility…» 

[28; c.23]. Цікавою є концепція протиставлення патерна-

лізму особистісній автономії А. Шерлетікса
16

.  

Автор наголошує на великій різноманітності визна-

чень патерналізму, сприймаючи його як примус у сенсі 

втручання в поведінку людини з метою запобігання ін-

дивіду можливості заподіяти шкоду собі. Важливою для 

нас також є концепція р. Арнесона щодо застосування 

патерналізму у випадку ірраціональних дій індивіда 

(якщо вони є неусвідомленими й суперечать його цінно-

стям)
17
. Ларс Свендсен досліджує філософське явище 

«свобода», визначаючи патерналізм як «…втручання, 

метою якого є забезпечити діяльність людей відповідно 

до того, що за визначенням інших повинно бути їхнім 

власним обізнаним інтересом»[17, с.231; 36]. Він ствер-

джує, що патерналісти вважають, що «людей треба зві-

льнити від вироблення здатності до самоконтролю та 

розсудливості; за допомогою таких обмежень вдасться 

досягнути справжньої позитивної свободи, тому що 

тільки тоді люди вільні бути саме такими, якими вони 

раціонально повинні бути згідно з поглядами патерналі-

ста» [17, c.231]. Дослідник наводить цитату від Ісайї 

Берліна: «…патерналізм трактує людину так, ніби вона 

є не вільною, а навпаки, людським матеріалом, таким, 

що його я як доброзичливий реформатор, можу форму-
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вати його відповідно до моїх власних, а не чиїхось інших, 

вільно обраних цілей..» [17, c.232].  

Наша проблема широко досліджується в українській 

науковій літературі та публіцистиці. Це історичні та 

сучасні соціально-політичні екскурси: В.І. Сусак, 

Ю.А. Магдич; М.О. Колоколова. Це роботи, спрямовані 

на практику соціальної діяльності та досягнення опти-

мального соціального балансу: О.А. Кочнова, І.І. Мас-

лікова. Заслуговують уваги праці, розроблені на теренах 

правничих наук, де проблема співвідношення моралі 

через поведінку людей та закону має генеральне зна-

чення: К.Ю. Тараненкo, Л.М. Герасіна, В.І. Місютіна. 

Цікавим є дослідження, виконане в історико-філософ-

ському контексті: П. Кравченко, С. Безруков. Актуаль-

ними є роботи, виконані на рівні аналізу поведінкової 

економіки – сучасного тренду в галузі економічної теорії 

та практики макроекономіки: Ю. Івашук, О.І. Колядич, 

О.П. Нестеренко, V.V. Hretska-Myrgorodska, А.С. Тель-

нов, С.Л. Решміділова, П.С. Єщенко. Проблеми соціо-

антропології, епістемології в нашому ракурсі розглядає 

Л.O. Шашкова (2020). 

Виклад основного матеріалу. Креатори лібертаріан-

ського патерналізму Річард Талер та Касс Санстейн, ро-

зробили низку положень, які, на нашу думку, є засадни-

чими з огляду на проблему «м‟якого примусу. У цілому, 

це є феномен Західної демократії, де соціальні партнери 

в лакуні влади та управління апелюють до інституту 

свободи, який у соціальній ситуації співвідносить волю 

особистості та примус з боку влади. Філософія тут поля-

гає в тлумаченні категорії «свобода». А. Шерлетікс з 

цього приводу вводить поняття «self-harm», щоб пояс-

нити, як шкода самому собі в сенсі неправильного во-

льового вибору може бути виправлена на підставі дот-

римання певних принципів у сфері моралі: принцип 

самошкоди, принцип самозлочину, патерналізм і мора-

лізм
18
. І далі він резюмує: самовизнання шкоди, заподія-

ної іншим, є переконливим аргументом на користь втру-

чання в особисту свободу, наводячи тезу з Дж.С. Мілля: 

«шкода іншим» постає єдиною можливою причиною 

державного примусу.  

Треба розуміти, що в умовах лібералізму XXI ст. 

примус не працює так, як раніше, тому для вирішення 

проблеми вибору як концепту в співвідношенні свободи 

та примусу р. Талер і К. Санстейн вводять термін Nudge 

(«поштовх ліктем»). «М‟який» спосіб вплинути на 

вибір індивіда без використання заборон та наказів, дос-

лідники назвали «лібертаріанський патерналізм», праг-

нучи розширити межі соціального партнерства та зали-

шити можливість для індивіда обрати спектр вільного 

вибору. Їхній підхід є таким, що в його лакуні приватні, 

державні «архітектори» не тотально відстежують або 

втілюють бажаний вибір, але й обережно спрямують 

волю людей у напрямах, сприятливих для поліпшення 

якості життя. На нашу думку, у цих стосунках влади, 

держави, бізнесу, від загальної культури особистості, 

рівня освіти, виховання, сімейних традицій, залежить її 

стан автономності. У свою чергу, він реалізується в 

напрямі розвитку політичної, економічної культури – 
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індивіда й суспільства. Дослідження феномену «свободи 

волі» в умовах глобального суспільства покладається 

сьогодні на розуміння процесу ідентифікації особистості 

з точки зору занурення в лакуни психології, соціології, 

філософії політики, філософії освіти.  

У книзі Санстейна й Талера
19

 викладено концепцію 

«підштовхування» до правильного вибору. Наджинг 

визначається як поведінкова теорія, яка надає можли-

вість впливати на вибір без заборон і примусу. З одного 

боку, цьому сприяє вільний ринок соціальних благ та 

послуг, а з іншого, у приватних виробників виникає 

стимул використовувати прояви людських «мінусів» на 

свою користь. Автори пропонують вибудувати систему 

соціально спрямованої навігації, яка має підштовхнути 

людину до «правильної реакції», залишаючи при цьому 

їй свободу робити все ж по-своєму.  

На думку Л.О. Шашкової, сучасні проєкти еволюцій-

ної епістемології будуються на засадах досягнень когні-

тивної біології, яка досліджує динамічний вимір еволюції 

в цілісності розгляду свідомості, мозку, тіла й поведінки 

людини
20

. Останнє є предметом дослідження міждис-

циплінарної галузі – поведінкової економіки. У її царині 

є вирішення питаннь: як діють люди в реальному соціа-

льному та економічному просторі – раціонально чи 

ірраціонально; у який спосіб можливо вплинути на вибір 

людини та сформувати його «архітектуру» задля побу-

дови фундаменту поліпшення якості суспільного життя.  

Теорія Талера-Санстейна працює над тим, щоб суспі-

льство пролонговано напрацьовувало переконання в 

громадян, що від їхнього самовизначення залежить про-

гресивний суспільно-соціальний розвиток. На підтвер-

дження цього вони звертаються до когнітивних систем, 

якими людина керується протягом свого життя, – авто-

матичну та рефлексивну, тобто це вже питання біоетики, 

соціо-екології.  

Протистояння патерналізму є основним лейтмотивом 

ліберальної соціальної етики. У цьому сенсі ліберальна 

думка позиціонується versus державного патерналізму в 

рамках «нейтральної» концепції в моральному відно-

шенні держави. Цю позицію підтримують: Б. Беррі, 

Р. Дворкін, Ч. Лармор, Дж. Ролз, Дж. Уолдрон. Її суть 

полягає в тому, що прийняття політичних рішень в 

справедливому суспільстві має здійснюватися на основі 

такої системи цінностей та норм, яка виносила б за 

дужки різні уявлення про гідне людське життя.  

Наша проблема набуває сенсу фокусу цілісності в 

сприйнятті концепції блага, яка мала б шанси на під-

тримку абсолютної більшості. Більше того, йдеться про 

владну підтримку плюралізму у визнанні позитивної 

цінності розмаїття індивідуальних світоглядів. При цьому 

«нейтральна» концепція припускає: якщо всеосяжну 
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публічну концепцію блага можливо обґрунтувати на 

універсальній основі, забезпечуючи її реалізацію за 

допомогою державного примусу, є неприпустимою си-

туація, коли такий примус породжує випадкову або 

нещиру згоду з її (концепцією блага), принципами й 

цінностями. «Нейтралісти» вважають єдиним прийня-

тним способом поширення концепції – апеляцію до ро-

зуму громадян, їх не сфальшоване переконання в пере-

вазі певного способу життя. З точки зору прихильників 

ліберальної «нейтральності» держави єдиною легітим-

ною основою для примусу слугує припинення дій, що 

несуть ідентифіковану шкоду або збитки третім особам. 

Ця позиція передбачає неприпустимість різних видів 

патерналістської політики. р. Дворкін запропонував три 

види усунення загроз з боку примусу: а) на підставі за-

борон усунути «поганий» спосіб життя; б) змістити ін-

терес громадян до більш цінних видів діяльності; в) на 

основі впливу на mass media та систему освіти надати 

громадянам систематизований набір цінностей, який є 

строго відсортованим відповідно до моральних якостей 

щодо реалізації «концепцій блага». Та ця концепція 

втрачає значну свою привабливість, якщо набір благ, які 

визначають повноту й процвітання людського життя, 

має бути об‟єктивним чином обґрунтований; певні еле-

менти концепції блага й способи життя так само можуть 

бути сфальшованими у вигляді недооцінки окремих 

складників цього набору.  

Нездатність громадян до повноцінної ідентифікації 

благ та до застосування знань про них щодо практики 

життя не сприяють формуванню імунітету від обмежу-

вальних заходів з боку держави. У співвідношення під-
ходів до примусу в усіх його виявах критика «нейтралізму» 

спирається на методологічний апарат етики природного 

закону, етики якості життя та етики турботи. Деякі кри-

тики спираються на твердження, що використовується 

прихильниками морально нейтральної держави: розумі-

ння «принципу шкоди» не дозволяє враховувати так 

званий «принцип непрямої шкоди», тобто шкоди, що 

виникає не від дій конкретної людини, а від розповсю-

дження в суспільстві певних концепцій блага й пов‟яза-

них з ними способів життя. Якщо певна стійка практика 

приносить шкоду іншим людям і є стохастичною, тобто 

усереднено-імовірнісною, це може виявитися достат-

ньою підставою для введення обмежень, які будуть 

відображатися й на тих людях, які їх підтримують та не 

завдають нікому шкоди. 

Однією з альтернатив патерналізму є радикальний 

«перфекціонізм», який передбачає, що основним завдан-

ням держави є утвердження чеснот і викорінення гріха. 

Однак у випадку такого розуміння завдань держави 

з‟являється спокуса ототожнення зла і його носіїв, поро-

ку й порочних людей, що в цілому не дозволяє здійснити 

конструктивний суспільний діалог, бо він не можливий у 

моральній системі координат. Крім того, зміст конкрет-

них чеснот і вад залежить від культурних, субкультур-

них традицій, що також не дозволяє забезпечити широке 

схвалення патерналістських заходів у культурно-плюра-

лістичному суспільстві.  

Іншою альтернативою моральної «нейтральності» 

держави є помірно «перфекціоністський» підхід, згідно з 

яким державний патерналізм може бути допустимим 
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заради досягнення високої якості життя громадян і збе-

реження здорового громадського середовища. Це стосу-

ється і якості примусу. З точки зору поміркованих пер-

фекціоністів, у деяких ситуаціях цінність індивідуальної 

автономії повинна поступатися іншим, не менш значу-

щим соціально-етичним цінностям та благам. Ці діячі 

розглядають патерналістські обмеження як вимушені, 

що вимагають загальнозначущого обґрунтування, та-

кими, що є достеменно та виважено диференційованими 

за ступенем своєї жорсткості, але в цілому є спрямова-

ними на створення хороших умов для переосмислення 

громадянами своїх поглядів на блага та цінності.  

Висновки. Проблема «м‟якого» примусу в індивіду-

альній та суспільній дії є визначальною на етапі всеохо-

плюючої демократизації суспільства. Ліберали, патерна-

лісти, лібертаріанці-патерналісти напрацьовують новітні 

підходи до проблем свободи людини, прав і свобод у всіх 

сферах суспільного життя. Людство перейшло до нових 

форм організації суспільного життя, де примус у його 

традиційному тлумаченні поступається місцем новітнім 

проявам керування й управління. Влада постійно моди-

фікується, набуває нових якостей і це викликає в грома-

дян підвищений потяг до вільного волевиявлення, тому 
ця тема є перспективною та проєктивною в сенсі новітнього 

бачення комплексу взаємодій суспільства та індивіда. 
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Постановка проблеми. Актуальність інтегратив-

них досліджень, присвячених ідентифікаційній пробле-

матиці, зумовлюється тим величезним значенням, яке 

вони мають у житті нових незалежних держав, що сфор-

мувалися у постколоніальний період на пострадянсь-

кому просторі. Проблема трансформації колективної 

ідентичності громадян України має сьогодні практичну 

актуальність для України, її важливість підвищується в 

умовах тимчасової окупації українських територій та 

військової агресії Російської Федерації проти України. 

При цьому необхідно враховувати, що особливістю су-

часного періоду розвитку України є його постколоніаль-

ний (пострадянський, посттоталітарний, посткомуністи-

чний, постсоціалістичний, постгеноцидний і т. п.) харак-

тер, що суттєво ускладнює розгортання позитивних 

ідентифікаційних процесів в українському суспільстві. 

Феномен ідентичності людини давно привертає увагу 

представників багатьох соціальніх та гуманітарних наук, 

кожна з яких робить свій внесок в обговорення і вирі-

шення даної проблеми. У філософії проблема ідентично-

сті розроблялась, починаючи з окремих роздумів Арис-

тотеля, і продовжуючись у працях Джона Лока, Девіда 

Юма, Фрідріха Вільгельма Йозефа фон Шеллінга, Гео-

рга Вільгельма Фрідріха Гегеля та інших мислителів. 

Їхні наступники досліджували зв‟язок між поняттями 

«ідентичність», «тотожність», «Я», «самість», «самосві-

домість», структуру й критерії різних форм ідентичності, 

особливості взаємодії Я – Інший. 

Американський психолог і філософ Вільям Джеймс 

наголосив на таких властивостях ідентичності, як боро-

тьба свого і чужого, тотожність і відповідність собі й 

суспільству [6, с.105]. 

Перші концепції ідентичності були представлені в 

працях Зігмунда Фройда, Еріка Хомбургера Еріксона, 

Генрі Теджфела, Джона Тернера та інших вчених. Зок-

рема, міркування Зігмунда Фройда про ідентифікацію 

людей в масі, а також перше використання терміну «іде-

нтифікація» були зафіксовані у його книзі «Масова пси-

хологія і аналіз людського Я» (1925), яка була написана 

ще у 1921 р. [11, с.24-36]. Пізніше його думки стали фу-

ндаментом для сучасного розуміння як індивідуальної, 

так і колективної ідентичності. 

Французький філософ Поль Рікер (Paul Ricœur) та 

один з основоположників інтеракціонізму Джордж Гер-

берт Мід (George Herbert Mead) пояснюють у своїх дос-

лідженнях поняття ідентичності через категорію «са-

мість» [8;10]. 

Американський психолог Ерік Хомбургер Еріксон 

увів поняття «ідентичність» в широкий науковий кон-

текст і суттєво популяризував його. Ще у 1940–1950-х 

роках він почав досліджувати етнічну ідентичність, зве-

рнувши увагу на історичну обумовленість формування 

та еволюції будь-якої ідентичності [16, с.52]. Еріксон 

розглядав ідентичність людини як процесуальне явище, 

зв‟язавши етапи формування ідентичності з життєвими 

кризами, які відокремлюють один етап життєвого циклу 

людини від іншого. 

Французький вчений Серж Московічі запропонував 

поняття «ідентифікаційна матриця». Він стверджує, що 

певна сукупність ідентичностей індивіда розміщується у 

«клітинах» його ідентифікаційної матриці. У цій матриці 

є базові та периферійні ідентичності [9, с.3].  

Належність до тієї чи іншої етнічної спільноти сього-

дні вивчається, як правило, з позицій двох концепцій: 

теорії соціальної ідентичності Генрі Теджфела, Джона 

Тернера і моделі двох вимірів ідентичності Джона Беррі. 

Теджфел і Тернер висувають загальний принцип, згідно 

з яким групова ідентифікація нерозривно пов‟язана з 

диференціацією. Соціальна ідентичність у широкому 

розумінні являє собою результат процесу порівняння 

своєї групи з іншими соціальними об‟єктами; у пошуках 

позитивної соціальної ідентичності індивід або група 

прагнуть самовизначитися, відособитись від інших, 

утвердити свою автономність [22, с.7-24]. Відповідно до 

теорії акультурації Беррі, члени груп можуть демонстру-

вати чотири типи установок у груповий взаємодії: на 

У сучасному світі зростає інтерес до проблеми формування колективної ідентичності. Стаття 

присвячена вивченню теоретичних, емпіричних та практичних аспектів колективної ідентичності на 

основі інтегративного підходу. Інтегративний підхід дозволяє розглядати різні форми колективної 

ідентичності (релігійну, регіональну, етнічну, національну, цивілізаційну тощо) в їх системній єдності як 

цілісну конфігурацію. Інтегративний підхід дозволив вивчити динаміку трансформацій різних форм 

колективної ідентичності громадян України у пострадянський період. За цей період відбулися 

кардинальні зміни у багатьох сферах суспільного життя України. Помаранчева Революція, Революція 

Гідності, анексія Криму, війна на Донбасі призвели до значних політичних, правових, соціально-

економічних та соціокультурних змін, що спричинили процеси трансформації релігійної, регіональної, 

національно-культурної, громадянсько-політичної, цивілізаційної ідентичності громадян України. 

Ключові слова: ідентичність, інтегральна ідентологія, колективна ідентичність, національна 

ідентичність, європейська ідентичність, міждержавний збройний конфлікт, громадяни України. 
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інтеграцію, асиміляцію, сепарацію і маргіналізацію. 

Джоном Беррі була запропонована модель двох вимірів 

етнічної ідентичності. Вона включає чотири типи етніч-

ної ідентичності: 1) моноетнічна ідентичність, що збіга-

ється з офіційною етнічною приналежністю; 2) моноетні-

чна ідентичність з чужою етнічною групою, 3) біетнічна 

ідентичність, 4) маргінальна ідентичність [13, с.139-140; 

14, с.44-62]. 

Нові підходи до вивчення ідентичності з різних тео-

ретико-методологічних позицій репрезентували Ян Асс-

ман [1], Мартін Барретт [2], Семюел Гантінґтон [17], 

Марко Сінірелла [15, с.227-248], Ентоні Сміт [21, с.55-

76] та ін. Феномен колективної ідентичності одними з 

перших почали досліджувати італійські вчені А. Мелуччі 

[18, с.329-348] і А. Піззорно [20, с.355-373], пізніше до 

них приєдналися П. Бергер, Т. Лукман [3] та інші вчені. 

Відомі українські та російські вчені (С. Андрусів, М. Во-

ловикова, П. Гнатенко і В. Павленко, О. Гнатюк, Я. Грицак, 

К. Кислюк, М. Козловець, Т. Кузьо, М. Рябчук, С. Рижа-

кова, Т. Рязанова, М. Степико та ін.) вивчали етнічну, 

релігійну, регіональну, громадянську і національну іден-

тичність, етнічну і національну самосвідомість. 

Наші перші дослідження колективної ідентичності 

громадян України, які ми розпочали у 1991 році, пока-

зали, що концепт «колективна ідентичність» охоплює 

певне колективне «Ми» конкретної спільноти чи спіль-

ності (регіональної, релігійної, етнічної, національної, 

цивілізаційної і т. п.), а на цій основі виділяються різні 

форми колективної ідентичності (регіональна, релігійна, 

етнічна, національна, цивілізаційна та ін.). Було зроб-

лено висновок про необхідність інтегративного осмис-

лення поставленої проблеми і започаткування інтег-

ральної ідентології [4, с.7-12; 5, с.12-17]. На той час 

існувало досить багато теоретичних розробок, які допо-

магали зробити належне теоретико-методологічне об-

ґрунтування наших досліджень. 

Зокрема, у європейській філософії родоначальником 

інтегративного підходу в науці вважається Іммануїл 

Кант, який висловив ідею цілісності природи людини, 

виділивши ієрархічні рівні її психіки. На початку ХХ сто-

ліття в Німеччині почала формуватись філософська 

антропологія, яка продовжила розвиток ідей Канта. У 

1972 р. швейцарський філософ і психолог Жан Піаже 

писав про ситуації, коли необхідною ставала інтеграція 

понять і методів різних дисциплін, які були близькі за 

своєю структурою, методам і способам перевірки резу-

льтатів [19, с.154-171]. Індійський філософ Шрі Ауробі-

ндо розробляв основи нової інтегральної філософії та 

психології (але його праця «Integral Psychology: The 

Psychological System of Sri Aurobindo» була опублікована 

лише у 1986 році, вже після його смерті [7]). Італійський 

психолог Роберто Ассаджіолі розробляв у 1960–1970-х 

роках теоретичні основи психосинтезу – методу психо-

терапії, саморозвитку та інтегрального навчання особис-

тості. Він опублікував посібник з принципів і методів 

психосинтезу (Psychosynthesis. A Manual of Principles and 

Techniques, Hobbs, Dormann & Company, New York, 

1965). Основні положення його концепції були перекла-

дені на російську мову і опубліковані в московському 

журналі «Урания» у 1991 р. Чеський та американський 

психолог Станіслав Гроф, засновник трансперсональної 

філософії та психології, також зробив помітний внесок у 

розвиток інтегративного підходу до розуміння людської 

психіки, що відображено у його працях: «Пригода само-

відкриття: виміри свідомості та нові перспективи у пси-

хотерапії» («The adventure of self-discovery: Dimensions 

of consciousness and new perspectives in Psychotherapy» 

(1988)), «Бурхливі пошуки Я: Посібник для особистіс-

ного зростання через трансформаційну кризу» («The 

stormy search for the Self: A guide to personal growth 

through transformative crisis» (1990)). Прикметно, що у 

1995 році Станіслав Гроф став професором факультету 

психології Каліфорнійського інституту інтегральних 

досліджень (California Institute of Integral Studies, Сан-

Франциско, США), який був заснований ще у 1968 році 

американським філософом і письменником Кеном Віл-

бером, який став основоположником інтегральної мета-

теорії, покликаної об‟єднати в одну діалектичну цілість 

науки про світ і про людину, традиції східного містици-

зму і західного раціоналізму, зовнішній досвід і внутрі-

шні психічні стани. Кен Вілбер, розвиваючи ідеї Імма-

нуїла Канта, Франца Брентано, Вільгельма Дільтея і 

Карла Густава Юнга, створив цілісну картину еволюції 

людської свідомості і описав багаторівневий спектр пси-

хічної реальності у своїх працях: «Спектр свідомості» 

(«The Spectrum of Consciousness» (1977)), «Вгору від 

Едему: трансперсональний погляд на еволюцію лю-

дини» («Up from Eden: A Transpersonal View of Human 

Evolution» (1981)), «Око в око: Пошуки нової паради-

гми» («Eye to Eye: The Quest for the New Paradigm» 

(1983)). Ці та інші наукові праці стали основою для 

утвердження інтегративного підходу в сучасній науці. 

Поняття «інтегральний» означає об‟єднання в єдину 

складну модель методів і теорій, які довели свою корек-

тність у певних контекстах, відкидаючи будь-який реду-

кціонізм. Саме Кен Вілбер розробив теоретичні й прак-

тичні положення інтегрального підходу, метою якого є 

конструктивне об‟єднання відкриттів, зроблених у різ-

них сферах людської діяльності (психологія, соціологія, 

філософія, містицизм і релігієзнавство, постмодерніст-

ські рухи, емпіричні науки, теорія систем тощо [24; 25, 

с.71-92]). 

На основі перерахованих праць і наших теоретико-

емпіричних досліджень ми започаткували інтегральну 

ідентологію – новий науковий напрям, у рамках якого 

досліджуються різні форми ідентичності колективних та 

індивідуальних суб‟єктів, динаміка їхнього розвитку й 

трансформацій з урахуванням теоретичних, емпіричних 

та практичних аспектів.  

Метою даної статті є вивчення динаміки трансфор-

мацій колективної ідентичності громадян України з 

1991 по 2020 роки в рамках інтегральної ідентології. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки більшість 

сучасних дослідників вважають, що ідентичність є резу-

льтатом процесу ідентифікації (яка розглядається як 

процес уподібнення, ототожнення себе або своєї рефе-

рентної групи з ким-небудь або чим-небудь), то цей фе-

номен необхідно розглядати як динамічну структуру, яка 

розвивається упродовж усього людського життя, при-

чому її розвиток є нелінійним і нерівномірним, може 

розгортатися як у прогресивному, так і в регресивному 

напрямку, проходячи етапи подолання криз ідентично-
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сті. У ранні періоди життя ідентифікація із «значимими 

людьми» важлива для успішної інтеграції в соціум. Фо-

рмування ідентичності передбачає здатність до емоцій-

ного резонансу з іншими людьми. Основна функція іде-

нтичності полягає у забезпеченні адаптації до нового 

соціального середовища, збереженні визначеності та 

цілісності особистості.  

Сьогодні проблематика ідентичності представлена 

майже у всіх галузях суспільних та гуманітарних наук. 

Звичайно, ці дослідження не завжди узгоджені між со-

бою через різні теоретико-методологічні засади. Це 

ускладнює як теоретичні узагальнення, так і порівняння 

результатів емпіричних досліджень. Але все ж таки існує 

кілька теоретичних позицій, які є загальновизнаними для 

більшості сучасних дослідників ідентичності: а) вклю-

чення поняття «ідентичність» в проблематику, пов‟язану 

з формуванням мотивації, розвитком суб‟єктності, засво-

єнням цінностей; б) переміщення наукового інтересу 

дослідників від структурних характеристик ідентичності 

до процесуальних; в) констатація кризи ідентичності 

особистості в умовах «плинної» сучасності, що надає 

кожному індивіду безмежне поле вибору або ж провокує 

на відмову від нього і втрату власної суб‟єктності. Деякі 

дослідження індивідуальної та колективної ідентичності, 

які були проведені в останні роки, спрямовані на розу-

міння того, як саме людина протистоїть наростаючій 

невизначеності, множинності й мінливості оточуючого 

світу [5, с.12-17; 12, с.45-71; 23, с.23-26]. 

Таким чином, більшість науковців вважають, що іде-

нтифікація – це фундаментальний процес самовизна-

чення індивіда, а ідентичність – це результат цього 

процесу. Поняття «ідентичність» має інтегративний ха-

рактер; воно об‟єднує індивідуальні й соціальні начала. 

Ідентичність – це феномен, який базується на діалектич-

ному взаємозв‟язку суспільства й індивіда та характери-

зує якість цього взаємозв‟язку. Адже індивід стає учас-

ником багатьох соціальних зв‟язків і виконує багато 

соціальних ролей, які відображаються в індивідуальній 

та колективній ідентичності. Всі форми соціальної іден-

тичності пов‟язані із здатністю індивіда дати відповідь 

на запитання «Хто Я?» стосовно різних груп і спільнот. 

Оскільки індивід є одночасно членом багатьох груп, то у 

нього формується система ідентичностей, які відповіда-

ють різним сферам його досвіду й діяльності (вікова, 

статева, сімейна, територіальна, етнічна, національна, 

релігійна, професійна, субкультурна, континентальна та 

інші). Всі ці ідентичності вибудовуються у певну систе-

мну ієрархію. Така ієрархія є відносно стійким утворен-

ням, яке може або відтворюватися у незмінному вигляді, 

або кардинально перебудовуватись. Всі ідентифікаційні 

перебудови і відтворення залежать від певних контекстів 

і ситуацій, а також від рішень і дій самого індивіда. У 

рамках ідентифікаційної ієрархії є домінантні й субдо-

мінантні ідентичності. Домінуюча ідентичність може 

обумовлювати специфіку ієрархізації, структуризації, 

субординації інших ідентичностей, а також детерміну-

вати їхню взаємодію. Різноманітні потреби, уявлення, 

смаки, емоції, почуття, інтереси, принципи, переконання, 

естетичні й етичні пріоритети, мотиви, світогляд, цінності 

та смисли особистості впливають на структурування й 

переструктурування власної ієрархії ідентичностей.  

Ідентифікаційні процеси можуть бути усвідомленими 

і неусвідомленими. Наприклад, дитина може неусвідом-
лено уподібнювати себе іншій значимій людині як певному 

зразку, це відбувається на основі емоційних зв‟язків, 

емпатії тощо. На формування ідентифікаційної системи 

дитини впливає цілий комплекс різноманітних чинників, 

з яких найважливішими є контакти із «значущими інши-

ми» (тобто із значущими людьми). У підлітковому та 

юнацькому віці провідний вплив на формування іденти-

фікаційної системи особистості починають відігравати 

ціннісно-смислові утворення вищого рівня. 

Ідентичність є не статичним, а динамічним утворен-

ням. Ідентифікаційна система особистості формується 

тоді, коли її різні компоненти починають функціонувати 

як єдиний механізм. Отже, ідентичність є системним, 

багатокомпонентним і багаторівневим утворенням люд-

ської психіки. Будь-яка нова ідентичність індивіда зда-

тна «вбудуватись» в уже існуючу систему його ідентич-

ностей. Між компонентами цієї системи можуть бути 

або гармонійні, або дисгармонійні взаємозв‟язки. Всі 

компоненти цієї системи мають безліч ступенів свободи, 

що ускладнює можливість вивчення різних форм іден-

тичності. Саме тому не можна досліджувати кілька форм 

ідентичності у рамках 100% (наукові статті з такими 

результатами трапляються досить часто), оскільки ко-

жна з них є важливою підсистемою, самостійний розви-

ток якої можливий у будь-якому напрямку, зокрема, 

кожна ідентичність може зростати від найнижчого до 

найвищого рівня (від 0% до 100%). Отже, кожну форму 

ідентичності треба вивчати окремо, тоді можна порів-

нювати рівні розвитку різних форм ідентичності, а та-

кож визначити ідентичності, які є домінуючими в рам-

ках системної ієрархії. 

Колективна ідентичність пов‟язана з процесами при-

йняття індивідом певних групових уявлень, норм і цін-

ностей, з його готовністю до подібного способу мис-

лення, до вираження спільних почуттів, до колективних 

дій заради реалізації спільних інтересів. У кризові часи, 

в періоди політичної, економічної та соціальної нестабі-

льності колективна ідентичність може стати основою 

для стійкої соціальної солідарності людей. Отже, іден-

тифікаційна система особистості є активним інтегрую-

чим началом, яке відображає її співпричетність (а не 

тільки прив‟язаність) до різних груп і спільнот, сприяє 

розгортанню суб‟єктної саморегуляції та формуванню 

відповідної спрямованості власної діяльності. Ідентифі-

каційна система здатна узгоджувати у внутрішньому світі 

особистості різні смисли, цінності, переживання і став-

лення до світу, зберігаючи автономність і автентичність 

особистості. 

Таким чином, для наукового дослідження ідентично-

сті (як системного, багатокомпонентного й багаторівне-

вого утворення) найбільш оптимальним є інтегративний 

підхід, який дозволяє вивчати різні види й типи ідентич-

ності у їхній системній цілісності, а також врахувати 

свідомі й несвідомі аспекти ідентифікаційних процесів. 

Інтегративний підхід сприяє знаходженню методів, аде-

кватних досліджуваному феномену, з урахуванням усіх 

особливостей та рівнів його розвитку. Методологічною 

основою інтегративного підходу є філософська ідея 

цілісності людини. 
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Концептуальним методологічним ядром нашого дос-

лідження є інтегративний аналіз колективної ідентично-

сті як складної, багаторівневої та багатокомпонент-

ної системи. Дослідження базується на концептуальній 

позиції: будь-яка форма колективної ідентичності є сис-

темою, яка складається з окремих частин, пов‟язаних 

певними відносинами; ця система знаходиться в процесі 

постійного розвитку та взаємодії з навколишнім середо-

вищем. Зокрема, національна ідентичність складається 

з національно-культурної ідентичності (яка формується 

в рамках етнічної нації) і громадянсько-політичної іден-

тичності (яка формується в рамках політичної нації). 

Відповідно, європейська ідентичність складається з 

континентальної (географічно мотивованої) та цивіліза-

ційної ідентичності (ціннісно мотивованої). Окремі нау-

ковці вважають колективну ідентичність одновимірним 

об‟єктом і вивчають всі її різновиди у рамках 100%. 

Насправді треба досліджувати кожну підсистему колек-

тивної ідентичністі окремо, а ієрархію різних форм ко-

лективної ідентичності слід визначати за допомогою 

методу ранжування. 

Процес формування колективної ідентичності грома-

дян України досліджувався нами у 1991–2020 роках у 

ряді міжнародних дослідницьких проектів Центру украї-

нознавства Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка («Українська національна ідея: теоре-

тичні та емпіричні аспекти», Соціально-психологічні та 

регіональні аспекти формування національної самосві-

домості громадян України як чинника державотворення»; 
«Трансформація національної ідентичності: історіософські, 

культурологічні та соціально-психологічні аспекти» та 

ін.), які були підтримані Фондом «Відродження», Фон-

дом Фрідріха Еберта, Державним фондом фундамента-

льних досліджень, а також Асоціацією українських банків. 

У цих проектах вивчалися релігійні, етнічні, метаетнічні, 

місцеві, регіональні, національні, європейські, планетарні, 

пострадянські та інші різновиди ідентичності українсь-

ких громадян, що проживають в різних регіонах країни. 

Всього було досліджено 58100 респондентів від 18 до 

89 років, (з них 48,5% – чоловіки, а 51,5% – жінки). 

Для вивчення трансформацій різних форм ідентично-

сті ми використовували методику М. Куна – Т. Макпарт-

ленда «Хто Я?», адаптовану методику «Шкала вимірю-

вання ідентичності» М. Сінірелли, адаптований «Опиту-

вальник колективної ідентичності» (який розробили 

Р. Лухтанен і Дж. Крокер) та інші методи. Опитування 

проводилися в усіх областях України (у 2013–2020 роках 

на окупованих територіях України дослідження не про-

водилось) методом індивідуального інтерв‟ю (face-to-

face) за місцем проживання. Вибірка репрезентативна за 

основними соціально-демографічними показниками. 

Надійність і достовірність результатів проведеного дос-

лідження забезпечувалася методологічним обґрунтуван-

ням його вихідних позицій; використанням сукупності 

діагностичних методик, адекватних меті і завданням 

дослідження; об‟єднанням кількісного і якісного аналізу 

емпіричних даних; використанням методів математичної 

статистики із залученням сучасних програм обробки 

даних, репрезентативністю вибірки. Статистична похи-

бка не перевищує 2,0%. Обробка даних здійснювалася у 

додатку IBM SPSS Statistics 21.0. Для аналізу були вико-

ристані: метод факторного аналізу, кореляційний аналіз, 

розрахунок узгодженості шкал, показники описової 

статистики. 

Найважливіші результати наших багаторічних дослі-

джень колективної ідентичності громадян України є та-

кими: 1) у 1991–1994 роках пострадянська ідентичність 

займала перші місця (з 1-го по 5-те), але її відрив від 

інших форм колективної ідентичності стабільно змен-

шувався; 2) протягом 1994–2004 рр. значимість постра-

дянської ідентичності стрімко зменшувалася (хоча в 

групі етнічних росіян і російськомовних українців, які 

проживають на Півдні і Сході України, пострадянська 

ідентичність і сьогодні займає досить високі позиції, 

хоча вже не домінує); 3) етнічна ідентичність поступово 

зростала у всіх групах (найбільш активне її зростання 

спостерігалося в групах росіян, українців, кримських 

татар, євреїв); 4) релігійна ідентичність почала стрімко 

зростати у другій половині 2001 року (після візиту Папи 

Римського Іоанна Павла ІІ в Україну), а також наприкі-

нці 2018 р. – у першій половині 2019 р. у зв‟язку з утво-

ренням Православної Церкви України, а починаючи з 

2004–2005 рр., респонденти все частіше використовують 

ідентитети «християнин» і «християнка»; 5) планетарна 

(загальнолюдська) ідентичність за ці роки практично не 

змінилася; 6) європейська континентальна ідентичність 

спочатку займала передостанні місця у рейтингах іден-

титетів, але, починаючи з 1998–1999 рр., її значимість 

почала зростати (особливо в групі етнічних українців, 

поляків, угорців, словаків, румунів, кримських татар); 

7) найбільш стрімко зростає європейська цивілізаційна 

ідентичність у жителів великих міст; 8) національна (або 

громадянсько-політична) ідентичність була законсерво-

вана протягом 1991–1993 рр. у всіх групах, але у 1994–

1995 рр. вона почала падати в групі етнічних росіян, 

білорусів, євреїв; поступове зростання цієї форми іден-

тичності в групі етнічних українців і в деяких групах 

національних меншин (перш за все, в групі етнічних 

поляків, грузинів і кримських татар) простежується в 

1997–1999 рр. і в 2004–2005 рр.; 9) престижність націо-

нальної (або громадянсько-політичної) ідентичності 

більш повільно зростає на Сході і Півдні України, на 

відміну від Півночі, Центру та Заходу України; 10) най-

більш помітні трансформації характерні для етнічної і 

національної (або громадянсько-політичної) ідентично-

сті, але розрив між цими формами ідентичності на Сході 

і Півдні набагато більший, ніж на Півночі, Заході та в 

Центрі України; 11) до 2010 р. у етнічних українців на 

Півдні і Сході України спостерігалася тенденція до зрос-

тання європейської та національної ідентичності (в 

2010–2013 рр. цей процес призупинився); 12) у етнічних 

українців, вірменів і молдаван, які проживають на Сході 

і Півдні України, більш виражені ностальгічні настрої 

щодо СРСР, але у цих же етнічних груп, які проживають 

на Півночі, в Центрі та на Заході України, на перше міс-

це виходить бажання відчувати себе європейцями; 13) у 

2004–2008 рр. стабілізувалися емпіричні показники ет-

нічної ідентичності (як в групі етнічних українців, так і в 

групі національних меншин); 14) в групі національних 

меншин в 2006–2007 рр. зросло значення регіональної 

ідентичності (при грамотній регіональній політиці цей 

тип ідентичності міг би стати базовою підставою для 
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зміцнення загальноукраїнської ідентичності, адже в роз-

винених країнах світу регіональна ідентичність розгля-

дається як субнаціональна); 15) високий рівень націона-

льної ідентичності в 1991 р. мали 26% респондентів, у 

2001 р. – 25%, а в 2011 р. – тільки 21% респондентів; 

низький рівень національної ідентичності в 1991 р. мали 

18%, в 2001 р. – 27%, а в 2011 р. – 39% респондентів, що 

свідчить про повну відсутність виваженої політики наці-

ональної ідентичності в Україні; 16) національна і євро-

пейська ідентичність досягли найвищого рівня розвитку 

в 2004–2005 рр. (у 2005 р. високий рівень національної 

ідентичності мали 28% респондентів, а низький рівень 

національної ідентичності був лише у 22% респондентів, 

в цьому ж році високий рівень європейської ідентично-

сті мали 37% респондентів, а низький рівень – 18%); 

17) стала помітною тенденція до збільшення показників 

європейської цивілізаційної ідентичності (як в групі ет-

нічних українців, так і в групі національних меншин); 

європейська ідентичність до 2020 р. не втрачала своєї 

значущості для громадян України тому, що запит на єв-

ропейськість є дуже сильним в українському суспільстві. 

Наші дослідження виявили антиколоніальну й антиі-

мперську мобілізацію громадян України, яка спостеріга-

лась упродовж трьох революцій в Україні (Студентської 

революції на граніті, Помаранчевої революції та Рево-

люції Гідності) [23, с.23-26]. У 2010–2012 роках у рам-

ках проведених нами досліджень було зафіксовано 

«дрейф» європейської та української національної іден-

тичності із Заходу на Схід, але після 2014 року цей про-

цес значно прискорився. У 2002–2014 роках регіональна 

ідентичність мешканців Півдня і Сходу України форму-

валась не як українська, а як неукраїнська, в результаті 

негативного інформаційно-психологічного впливу міс-

цевих ЗМІ та місцевої влади регіональна ідентичність 

мешканців цих регіонів ставала не субнаціональною, а 

наднаціональною. 

У 2014–2020 роках під впливом російської агресії ві-

дбулось переосмислення й переформатування окремих 

форм колективної ідентичності громадян України. Доб-

ровольчий та волонтерський рухи також суттєво впли-

нули на процес трансформації колективної ідентичності. 

Проведені дослідження показали, що: а) на трансформа-

цію колективної ідентичності громадян України впли-

вають багато чинників (одним з найважливіших чинни-

ків є засоби масової інформації, які можуть за допомо-

гою інформаційної війни нівелювати й знищити будь-

яку форму колективної ідентичності); б) українська 

національно-культурна ідентичність поступово поши-

рюється на Схід і Південь (2014–2020 рр.); в) динаміка 

зростання громадянсько-політичної ідентичності по від-

ношенню до регіональної була вищою у 2014–2018 ро-

ках; г) респонденти щиро пишаються досягненнями 

українських громадян у спорті та мистецтві, вважаючи 

це утвердженням України; ґ) поступово зростає ціннісне 

(а не інструментальне) ставлення респондентів до Укра-

їни та самоповага громадян України до себе. 

Отже, агресія РФ суттєво підірвала радянські стерео-

типи про «дружбу народів». Пострадянська ностальгія 

громадян України поступово нівелюється під впливом 

російських агресорів. Російська анексія Криму та росій-

сько-український міждержавний збройний конфлікт на 

Сході України здійснює потужний вплив на формування 

європейської цивілізаційної та української національної 

ідентичності. 

Висновки. Таким чином, інтегративний підхід доз-

воляє розглядати різні форми колективної ідентичності 

(релігійну, регіональну, етнічну, національну, цивіліза-

ційну та ін.) у їхній системній єдності, як цілісну конфі-

гурацію. Проведені теоретико-емпіричні дослідження 

показали, що в ідентифікаційній матриці громадян Укра-

їни багато років формуються різні форми колективної 

ідентичності. Чинниками, які найбільше вплинули на ак-

тивізацію цих форм колективної ідентичності, стали: 

«Помаранчева революція 2004 р.», проведення в Україні 

фіналу «Євробачення» у 2005 р., проведення в Україні 

фіналу Європейського чемпіонату з футболу в 2012 р., 

відмова уряду від запланованого на кінець листопада 

2013 підписання Угоди про Асоціацію між Україною та 

ЄС, події Євромайдану і Революції Гідності, а також 

російсько-український міждержавний збройний конф-

лікт неоколоніального типу. 

Упродовж 2013–2020 років відбулись кардинальні 

зрушення у багатьох сферах суспільного життя України. 

Революція Гідності, анексія Криму, війна на Донбасі 

призвели до значних політико-правових, соціально-еко-

номічних та соціокультурних змін, які обумовили про-

цеси трансформації колективної ідентичності громадян 

України. Під впливом «Революції Гідності» та росій-

сько-українського міждержавного збройного конфлікту 

відбувається конструктивна трансформація політичної 

та правової культури громадян України. Важливим нас-

лідком цього процесу є формування української полі-

тичної нації та позитивної національно-культурної і 

громадянсько-політичної ідентичності. Континентальна 

європейська ідентичність поступово трансформується у 

цивілізаційну ідентичність. 

Базові цінності українців почали «дрейфувати» у на-

прямку європейських цінностей. Національна (грома-

дянсько-політична) ідентичність забезпечує більш акти-

вну участь громадян у житті суспільства та держави. Під 

впливом Революції Гідності та російсько-українського 

міждержавного збройного конфлікту більш активно фо-

рмується українське громадянське суспільство. Необхідне 

фундаментальне переосмислення політики ідентичності 

в Україні. Адже утвердження національно-культурної, 

громадянсько-політичної та європейської цивілізаційної 

ідентичності громадян України є одним з найважливіших 

аксіологічних і світоглядних завдань, необхідних для 

подальшого виживання й розвитку України як незалеж-

ної держави. Упродовж 2014–2020 років в Україні відбу-

лися якісні зміни, що можуть привести до встановлення 

ефективного громадського контролю над владою, забез-

печення сталого розвитку суспільства, демократичної 

модернізації та європеїзації держави.  
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Актуальність теми дослідження. В 1960-ті роки 

приклад проведення Другого Ватиканського собору на-

дихнув помісні православні церкви до пошуків власного 

формату проведення загальноправославних соборів. 

Всеправославні конгреси 1920-х років бачилися як пер-

ший не зовсім вдалий досвід. Формування загальнопра-

вославної позиції тепер почало бачитися як результат 

загального консенсусу всіх помісних церков. Швидкі 

зміни у католицизмі, висунення саме цієї конфесії як 

основного діалогічного партнера в екуменічному діалозі 

стимулювали цікавість до ясного вияву загальноправос-

лавних позицій щодо головних проблем сьогодення. Але 

намагання досягти повного консенсусу затягнуло скли-

кання Всеправославного собору на кілька десятиліть, а 

прийняті на соборі документи не відрізнялися значним 

новаторством, що викликало деяке розчарування у ко-

ментаторів. Після проведення Всеправославного собору 

2016 року стала ще очевидною потреба у формуванні 

соціального вчення, яке б відповідало на виклики почат-

ку XXI століття. Але разом із тим аналіз документів 

Всеправославного собору, особливо декларації «Місія 

Православної Церкви в сучасному світі» може відкрити 

наявність певного ідейного фундаменту для соціальної 

доктрини. Важливість ідей цієї декларації особливо ви-

сока через те, що у цьому документі виражена спільна 

консолідована позиціях всіх православних церков. Адже 

навіть ті помісні церкви, які не приїхали на Всеправос-

лавний собор, брали участь у підготовці цього докуме-

нту та парафували його на початку 2016 року, в кінці 

процедури підготовки собору. Спільна позиція правос-

лав‟я щодо основних проблем сучасності може і повинна 

стати фундаментом для подальших варіантів розвитку 

соціальних доктрин як на загальноправославному рівні, 

так і в окремих помісних церквах.  

Мета і завдання статі. Метою статті є аналіз специ-

фічних рис основних рис соціального вчення документів 

Всеправославного собору 2016 року. 

Стан розробки проблеми. Соціальне вчення Всеп-

равославного собору здобуло поки що суперечливі оці-

нки. Це пов‟язано з тим, що методологічно ці документи 

написані у двох протилежних спрямованостях. «Пос-

лання Святого і Великого Собору Православної Церкви» 

і «Місія Православної Церкви в сучасному світі» напи-

сані з особливим наголосом на фундаментальності істи-

ни про гідність особистості як образу і подоби Бога, ві-

льної розумної істоти, покликаної до всебічного 

розвитку. Всі інші документи Всеправославного собору 

написані з перспективи визнання абсолютної значимості 

цілісної традиції, яка включає в себе церковне і суспі-

льне життя. Відповідно, при розгляді перших двох до-

кументів дослідники описують соціальне вчення Крит-

ського собору як помірковано ліберальне. Коли ж 

враховується весь корпус документів Всеправославного 

собору, то соціальне вчення аналітики можуть охаракте-

ризувати виключно як помірковано консервативне. 

Лише деякі дослідники відмічають певну суперечливість 

документів, пов‟язуючи тенденції поміркованого консе-

рватизму з тими текстами, що писалися багато десяти-

літь в намаганні законсервувати традицію, надавши їй 

прийнятного теоретичного виразу. І лише документ 

«Місія Православної Церкви в сучасному світі» готува-

вся для відстоювання позицій православ‟я в усіх сучас-

них контекстах і був створений під впливом риторики 

захисту прав людини, прав спільнот, захисту відкритості 

до загального діалогу. Також документ «Послання Свя-

того і Великого Собору Православної Церкви» сповне-

ний ліберальних тенденцій, оскільки писався вже під час 

самого собору і найбільш виразно виявив намагання 

православ‟я бути відкритим до діалогу з релігійними та 

секулярними культурами. Разом із тим, комплексного 

пояснення особливостей соціального вчення Критського 

собору все ще немає, і від аналізу форм та контекстів 

документів слід переходити до дослідження змісту соці-

альних ідей документів цього собору.  

Основний виклад матеріалу. В цілому православне 

соціальне вчення в основному наслідує ідеї католицької 

соціальної доктрини. Але при цьому бачення соціальної 

реальності є комунітаристським. Тобто, повноцінний 

розвиток особистості можливий виключно при її інтег-

рації у здорові церковні та світські спільноти. Для пра-

вослав‟я комунітаризм – це теорія суспільства як інсти-

туцій, які є ієрархічними єдностями спільнот, а 

гармонійний розвиток цих інституцій забезпечується 

через співпрацю двох найбільших із них – держави та 

церкви. При цьому держава втілює секулярний порядок, 

церква – релігійний, священний. Теорії необхідності 

співпраці держави та церкви у православних соціальних 

доктринах фактично є визнанням модерного розмежу-

вання світського і релігійного. Звичайно, що ці соціальні 

доктрини підкреслюють необхідність пріоритету ціннос-

тей релігійного порядку та необхідність для держави 

визнавати особливе покликання церков. Але визнання 

Аналізується соціальне вчення, схвалене на Всеправославному соборі 2016 року. Виявлено, що це вчення 

має характер поміркованого консерватизму, який тяжіє до особливого наголосу на значенні гідності 

особистості. Тому це соціальне вчення має великий гуманістичний потенціал, а його поява є новим етапом 

розвитку православного персоналізму і комунітаризму.  

Ключові слова: соціальне вчення церкви, персоналізм, комунітаризм, соціальна справедливість, суспільна 

солідарність. 
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секулярного порядку як автономного цілком самостій-

ного головного соціального інституту вже є певною 

ознакою модернізації православ‟я, бо у середньовіччя 

доктрина співпраці церкви та держави – це було вчення 

про взаємодію двох частин одного соціального органі-

зму. На початку XXI століття православне соціальне 

вчення стало ареною принципових дискусій між правос-

лавними фундаменталістами та прибічниками діалогіч-

ного православ‟я. Фундаменталісти шукають можливос-

тей для легітимізації залежності особистості від держави 

та спільнот. Особливо яскраво це проявилося у нових 

документах РПЦ, що стосуються необхідності обережно 

використовувати особисту свободу, виключно у межах 

пропонованих церковною та світської влади. Прибіч-

ники діалогічного православ‟я, навпаки, цінують більше 

за все свободу особистості, докладають зусиль для роз-

витку соціальної теорії як продовження православного 

персоналізму. Повага до прав і гідності кожної особис-

тості приводить до визнання необхідності діалогу як 

способу ставлення до інших у релігійній та світській 

сферах. Натомість прибічники фундаменталізму вима-

гають діалогу виключно якщо мова йде про повагу їхніх 

прав за межами території їх панівного впливу. Прибіч-

ники діалогічного православ‟я, так само як у католики у 

1965 році, прийшли до визнання прав кожної особисто-

сті незалежно від контекстів, осмислюють діалог універ-

сальним способом існування для всіх спільнот, а діало-

гічність – як спосіб існування особистості. При цьому 

постулюється, що діалогічне спілкування у суспільстві є 

похідним від спілкування людини з Богом. Всяке люд-

ське спілкування та всяка спільнота мають своєю пара-

дигмою спілкування Осіб у Трійці, а тому відкритість до 

іншого має бути абсолютною та безумовною етичною 

установкою. Так чи інакше, але все соціальне правосла-

вне вчення сповнене прагнень до суспільства любові. У 

фундаменталістів ці прагнення набувають форми пропо-

зиції утопічного ідеального устрою соціуму та соціаль-

них відносин. Утопічний ідеал нав‟язується вірним та 

пропонується світському середовищу, і заради можливої 

реалізації утопії проповідуються переваги відмови від 

свободи особистості. Діалогічне православ‟я ідеал сус-

пільства любові розуміє як етичний заклик до прийняття 

іншого таким, як він є. Також речники діалогічного пра-

вослав‟я оберігають свободу всіх та кожного, оскільки 

лише вільна особистість може дійсно любити, а не лише 

створювати видимість любові. 

Головним для розуміння соціальної доктрини Крит-

ського собору є документ «Місія Православної Церкви в 

сучасному світі». На початку цієї декларації обговорю-

ється загальна позиція щодо співвідношення реальності 

цього світу та есхатологічного Царства Божого. Загаль-

ний принцип щодо цих проблем формулюється наступ-

ним чином: «Надихаючись постійно таким очікуванням і 

передчуттям Царства Божого, Церква не залишається 

байдужою до людських проблем у кожну епоху, а на-

впаки, поділяє її турботи й екзистенційні проблеми, бе-

ручи на себе, подібно до свого Господа, біль і рани, 

спричинені злом у світі» [4, с.28]. Таким чином, харак-

терне для християнства устремління до життя майбут-

нього віку, до існування в Царстві Божому, не призво-

дить до пасивності Православної Церкви у сьогоднішній 

реальності. Царство Боже надає християнству загальний 

ідеал, Церква живе передчуттям цієї повноти реальності, 

яка буде в есхатологічній перспективі. І переживання, 

що повнота життя, описувана як Царство Бога, цілком 

можлива, задає певну спрямованість до інтенсивного 

втілення добра та вирішеннях тих проблем, які є екзис-

тенційно важливими для сьогоднішньої епохи. Пережи-

вання передчуття повноти Царства Божого, характерне 

для християнських спільнот, надихає ці спільноти на 

позитивну соціальну діяльність, а не відвертає від соціа-

льної дійсності. Те, що Царство Боже буде «новим тво-

рінням» не применшує цінності сьогоднішнього істори-

чного буття людства. Навпаки, впевненість, що історія 

завершиться торжеством добра надає історичним зусил-

лям християн із трансформації соціуму значне підкріп-

лення, оскільки надає надію на можливість позитивних 

змін тут і тепер. У відповідності до цього церква не по-

винна уводити християн від соціальної діяльності, але 

надихати на неї: «Слово Церкви до світу має насамперед 

на меті не судити чи засуджувати світ (пор. Йн. 3:17 та 

12:47), а запропонувати йому як провід Євангеліє Царс-

тва Божого, надію й упевненість, що останнє слово в 

історії є не за злом, хай би в якій подобі воно було, і що 

не можна дозволяти йому спрямовувати хід історії» [Там 

само]. Переживання передчуття Божого Царства у євха-

ристії надає додаткової впевненості християнам [4, с.27-

28]. Також і властиве для євхаристії поєднання всіх не-

залежно від їх соціальних відмінностей та особливостей 

надає цілком певної спрямованості соціальній діяльності 

християн: надприродне примирення у євхаристії вказує 

на те, що цілком можливим є і загальне соціальне при-

мирення, якими б не були соціальні виклики і кризи 

[Там само]. Основою для реального здійснення соціаль-

ного примирення та досягнення вирішення соціальних 

екзистенційних проблем сучасності виступає абсолютна 

етична повага до гідності особистості [4, с.29-30]. Нале-

жний стан суспільства описується як єдність миру і 

справедливості, які необхідно взаємопов‟язані та навіть 

синонімічні [4, с.33]. Порушення цього стану спричинені 

початково свободою людей, але потім стають і структу-

рними недосконалостями і недоліками [4, c.31]. «Гріх є 

духовною хворобою, зовнішні симптоми якої – конфлі-

кти, чвари, злочини та війни із їхніми трагічними нас-

лідками. Церква прагне усунути не лише зовнішні симп-

томи цієї хвороби, а й саму хворобу – гріх» [4, c.33-34]. 

Подолання негативних рис соціальної дійсності можливе 

лише за умови повного етичного прийняття іншого як 

особистості, що має абсолютну гідність та заслуговує на 

повагу і любов, оскільки важливим є «абсолютне право 

кожної людини на повагу до неї на всіх етапах жит-

тя» [4, с.42]. 

Гідність кожної особи пов‟язана не лише з тим, що 

розумна вільна істота є образом і подобою Бога, а із тим, 

що усі люди є «дітьми одного Небесного Отця», а все 

людство становить «єдину родину» [4, с.34]. З цього 

положення про гідність кожної особистості робиться 

основний висновок про етичну вимогу збереження 

життя і свободи кожної людини. «У нинішню добу секу-

ляризації, перед обличчям духовної кризи, притаманної 

сучасній цивілізації, особливо необхідно наголошувати 

на значенні святості життя. Помилкове розуміння сво-
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боди як свавілля призводить до зростання злочинності, 

руйнування та наруги над тим, що шанується, до зни-

щення поваги до свободи ближнього та святості життя. 

Православне Передання, сформоване втіленням у життя 

християнських істин, є носієм духовності й аскетичного 

етосу, на чому слід особливо наголошувати та що слід 

просувати за нашого часу» [4, с.42]. Документ вважає, 

що вихідним положення етики та всього соціального 

вчення має бути визнання абсолютного права кожної 

особистості на життя, захист гідності, на свободу, особ-

ливо – релігійну. Забезпечення права іншого розгляда-

ється не лише як результат встановлення законів справе-

дливості, а й як плід етичного смирення кожного перед 

іншим. В цілому етична доктрина про вимогу прийняття 

іншого з його всіма особливостями та його свободою 

розвинута митрополитом Іоанном Зізіуласом як підсу-

мок розвитку православного екзистенціалізму та хрис-

тиянського персоналізму [5]. А саме, зустріч з Богом у 

євхаристії можлива для особистості як реальна подія 

лише за умови аскетичного прийняття іншого з усіма 

його особистостями у межах церковної спільноти та ін-

ших спільнот, які є для особистості її життєсвітом. Та-

ким чином, визнання свободи іншого фактично можливе 

завдяки обмеженню моєї свободи. Вимога такого обме-

ження має етичне та релігійне значення, а не є пустою 

правовою формальністю, через яку сучасні люди все 

більше схильні переступати. Відтак, для збереження 

людяності у відносинах, необхідним є правильне розу-

міння свободи як свободи для саморозвитку, що перед-

бачав би відмову від егоїзму та дотримання аскетичного 

альтруїзму. Таким чином, та свобода вибору, яку має 

кожна особистість, має належні та неналежні способи 

своєї реалізації. При узгодженні з ідеалами та ціннос-

тями духовного розвитку у гармонії з Богом та іншими 

людьми – свобода реалізується належним чином та зрос-

тає завдяки все більшій допомозі Божої благодаті. При 

використанні свободи заради задоволення егоїстичних 

інтересів та бажань свобода спотворюється за зменшу-

ється. Із цього розуміння свободи можна зробити висно-

вок, що заради блага особистості свободу вибору слід 

обмежити, передавши її суспільним чи церковним інсти-

туціям. Саме такі висновки зроблені у соціальному 

вченні РПЦ, особливо у документі про свободу і гідність 

особистості, прийнятому на архієрейському собору 

2008 року [4]. Декларація Всеправославного собору 

«Місія Православної Церкви в сучасному світі» утриму-

ється від впадіння у полон доктрини патерналізму. Ця 

декларація підкреслює, що відповідальність за етично 

значимі вчинки лежить на особистостях і цієї відповіда-

льності не можна перекласти на ті чи інші інституції. 

Відповідно, від особистого вибору залежить розвиток 

подій в історії, особливо сьогодні, у часи численних 

криз. Невизнання патерналізму не веде авторів докуме-

нту «Місія Православної Церкви в сучасному світі» до 

схвалення ідей сучасного лібералізму. Свобода як сва-

вілля – це шлях деградації ще більш небезпечний, ніж 

патерналізм. Особистість повинна встояти у свободі, не 

впадаючи ані у патерналізм, ані у ліберальне свавілля. 

Викликом для сьогодення є не лише проповідь спожива-

цтва і розбещеності з боку «ідеології ліберального гло-

балізму» [5, с.39], а у тоталітарні тенденції обмеженням 

свободи, у тому числі – з боку фундаменталістів [5, 

с.88]. 

Теорія, яка передбачає гармонійну реалізацію сво-

боди особистості у межах визначеного традицією життя 

спільнот у сучасному богослов‟ї називається комуніта-

ризмом. Саме ця теорія дозволяє надати адекватну інте-

рпретацію вченню декларації «Місія Православної Цер-

кви в сучасному світі». Кожна особистість є абсолютною 

цінністю та її свобода є непорушною. Але особистість та 

її свобода можуть вільно розвиватися виключно у межах 

суспільної гармонії, коли суспільство не є соціумом, що 

механічно складається із індивідів, але спільною, яка є 

живою єдність спільноти. Прикладом природної органі-

чної спільноти є родина, і у наслідуванні родини має 

будуватися соціальна реальність. Ще більше спільнот-

ність має бути втілена у церковних громадах, які здійс-

нюють євхаристію та живуть євхаристійним способом 

життя. Відповідно, саме теорія спільнотності (комуніта-

ризму) стає загальною концепцією, що дозволяє зрозу-

міти співвідношення особистості та соціуму. Сучасний 

український дослідник Валентин Синій так описує хрис-

тиянський комунітаризм: «Традиційно з середини XX 

століття богослови намагаються представити церковні 

спільноти як такі, що дають можливість розвиватися 

особистості, уникаючи її редукції до індивіда, подібного 

до усіх інших. Виділення спільноти як особливого 

явища, нетотожного до звичайного соціуму чи колек-

тиву, стало звичним для соціології з часів Тьоніса. На-

магаючись утвердити бачення спільноти як гаранта роз-

витку особистості, теологи прагнуть пояснити яким 

чином колектив та інші особистості не пригнічують 

окремого індивіда, а надають можливості для його пов-

ноцінного існування. Центральною думкою для таких 

пояснень стало бачення церковної спільноти як мно-

жини міжособистих відносин, які мають бути максима-

льного подібні до відносин Осіб Трійці. … Усі бого-

слови згідні з тим, що церква повинна мати для себе 

взірцем відносини Осіб Трійці. Більш того, богослови 

намагаються довести, що ці відносини мають бути на-

віть взірцем для соціальності за межами церковних спі-

льнот» [6, с.130-131]. Особливістю соціальної доктрини 

документів Всеправославного собору став наголос на 

жертовності, яка має бути центром особистого життя 

внаслідок уподібнення відносин особистості до інших 

людей тим відносинам, які існують у Трійці між Осо-

бами, а також жертовності Христа відносно усіх людей 

[4, c.72-73,43]. «Церква пропонує жертовну любов Ро-

зіп‟ятого Господа свого як єдиний шлях, що веде світ до 

миру, справедливості, свободи та солідарності між лю-

дьми й народами, єдиною й останньою мірою яких наза-

вжди є Господь, Який приніс Себе в жертву за життя 

світу (див. Одкр. 5:12), тобто безмежна Любов Триєди-

ного Бога – Отця, і Сина, і Святого Духа, Йому ж слава і 

влада на віки вічні» [4, c.43]. Формування соціальної 

доктрини на основі етики жертовності передбачає мож-

ливість встановлення загальнолюдської солідарності 

людей і народів, подібної до об‟єднання народів у хрис-

тиянській Церкві [4, c.39].  

Відповідно до теорій комунітаризму церковна та сус-

пільна єдність особистостей і народів має бути виразом 

спільнотності. Через таке бачення ідеальної єдності ви-
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клики, що стоять перед нею, описуються як постійні та 

сучасні елементи деструкції спільнотності. «Наслідками 

зла є панівні в сучасному житті недосконалості та недо-

ліки: секуляризація; насильство; розбещеність; такі хво-

робливі явища, як наркотична та інші види залежності, 

особливо серед частини сучасної молоді; расизм; гонка 

озброєнь; війни та, як їхній наслідок, соціальні лиха; 

утиски окремих соціальних груп, релігійних громад і 

цілих народів; соціальна нерівність; обмеження прав 

людини в царині свободи совісті й особливо релігійної 

свободи; дезінформація та маніпуляція громадською 

думкою; економічна відсталість; нерівномірний розподіл 

або цілковита відсутність необхідних життєвих благ; 

голод мільйонів людей; насильницькі депортації насе-

лення та торгівля людьми; наплив біженців; руйнування 

навколишнього середовища; безконтрольне застосу-

вання генетичних біотехнологій і біомедичних процедур 

щодо початку, продовження й завершення людського 

життя – все це викликає нескінченну тривогу за сучасне 

людство» [4, с.31]. В цілому особистість існує у межах 

природних спільнотностей і надприродних церковних 

спільнот, а усі прояви деструктивних для суспільства 

явищ породжені відхиленнями від спільнотності. За ві-

домим порівнянням А. Макінтаєра, спільноти розвива-

ються так само як росте організм, і тому певні властиво-

сті повинні бути наявними і повинні розкриватися. 

Соціальні недоліки є саме спотворенням природних вла-

стивостей спільнотності.  

Висновки. Православні соціальні доктрини зосере-

джені на досягненні гармонійного розвитку цілого сус-

пільства. Прибічники діалогічного православ‟я гармо-

нійний розвиток цілого суспільства вважають досяжним 

лише при повазі до свободи кожної особистості та підт-

риманні діалогічності як способу існування людства. 

Документи Всеправославного собору пропонують соціа-

льне вчення, що засноване на доктрині про гідність 

особи та ідеях комунітаризму.  
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Актуальність теми дослідження. Високий рівень 

релігійності серед громадян України (66% на 2019 р.) [1, 

с.3], велика кількість збережених в країні пам‟яток сак-

рального мистецтва та їхня виховна роль як складової 

національної культурної спадщини, суперечливий хара-

ктер відродження занедбаних чи спотворених культових 

споруд [2, с.3,354-358], – мотивують до вивчення пози-

тивних прикладів опікування пам‟ятками з боку релігій-

них громад. 

Постановка проблеми. До головних та найбільш 

відвідуваних пам‟яток сакрального мистецтва Києва 

належить Києво-Печерська лавра [3], історія якої поча-

лася з громади ченців, котрі мешкали в печерах [4]. 

Проте, окрім лаврських печер в Києві зберіглося чимало 

інших пам‟яток печерного чернецтва [5], три з яких були 

облаштовані для паломницького відвідування 1835 р. 

[6], в середині ХІХ ст. [7] і 1912–1914 рр. [8], а на поча-

тку 1990-х [9], 1997 [8] і 1998 рр. [6] їх вдруге відкрито 

для відвідувачів зусиллями Музею історії м. Києва, во-

лонтерів та релігійних громад. Алгоритм взаємодії учас-

ників відкриття печер, ступінь збереженості та віднов-

лення пам‟яток, інновації, регламент відвідування, – 

різнилися. За найкращій можна визнати результат, 

отриманий щодо Гнилецьких печер в урочищі «Церков-

щина», котрі від першого відкриття 1835 р. посідають 

друге за респектабельністю місце серед київських 

пам‟яток печерного чернецтва (після лаврських). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від поча-

тку сучасного відродження Гнилецьких печер (1991), 

учасниками дослідження пам‟ятки Т.А. Бобровським, 

О.А. Бобровським і В.А. Дятловим видавалися публіка-

ції про її історію та поточний стан [11-12; 10; 13-15], 

проте в них відображено не всі аспекти взаємодії й ре-

зультати співпраці науковців та волонтерів з релігійною 

громадою. Попри наявність публікацій, що згадують 

проблематику експонування чернецьких печер у Києві 

та регіонах України (І.А. Черевко, В.О. Куциба, 

В.А. Дятлов) [18; 16-17], наразі немає праці, в якій дос-

від відродження Гнилецьких печер було б розглянуто у 

порівнянні з іншими пам‟ятками даної категорії. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз 

процесу та поточного результату відродження сакраль-

ної пам‟ятки – Гнилецьких печер – як «репліки» печер 

Києво-Печерської лаври та об‟єкту паломництва, у порі-

внянні з відродженням Звіринецьких і Китаївських печер 

у Києві й заходами щодо охорони і благоустрою лаврсь-

ких печер після відновлення в лаврі діючого монастиря 

1988 р. 

Основний матеріал. Складовими демократизації 

українського суспільства напередодні розпаду СРСР та 

після проголошення Незалежної України були зміна 

державно-церковних відносин [19, с.460-461] і нові тен-

денції в справі збереження національної історико-куль-

турної спадщини, зокрема рух «від визначення цінності 

та необхідності збереження… найбільш важливих з 

ідеологічного та національно-патріотичного погляду 
пам‟яток до поступового розширення цього кола» [2, с.54]. 

17 листопада 1987 р. Київська міська рада народних 

депутатів ухвалила рішення № 1112 «Про взяття на об-

лік та під державну охорону пам‟яток історії та культури 

м. Києва», в Додатку № 2 до якого («Перелік пам‟яток 

археології, що беруться на облік та під державну охо-

рону») пункт № 11 зайняли «Феодосієві печери та фун-

даменти церкви Гнилецького монастиря ХІІ ст. [за адре-

сою:] урочище Церковщина». Рішенням Київміськради 

від 16 липня 1979 р. № 920 «Про уточнення меж істо-

рико-культурних заповідників і зон охорони пам‟яток 

історії та культури в м. Києві», – згадуване урочище 

було оголошено археологічним заповідником («Додаток 

№ 1 до рішення міськвиконкому від 16.07.79 р. № 920. 

Межі історико-культурних заповідників і зон охорони 

пам‟яток історії та культури міста Києва», п. 1.2.5.: «Це-

рковщина в районі селища Вільний в межах санаторію 

МВС») та включено до зон охоронюваного ландшафту 

(п. 4.2.: «Район селища Вільний…»). 

Вперше урочище фігурує як земля «Гнилець, де ж 

здавна був монастир», що її київський митрополит пе-

редав Видубицькому монастирю на прохання останнього 

(1532) [20, с.334,392-394]. «Монастир був Святої Пре-

чистої Гнилецький і тому монастиреві озера й сіно-

жаті належали, але від татар запустіли», – уточнює 

опис київського замку 1552 р. [10, с.90]. «Урочище, 

назване Гнилечшизна; на котрому місці й урочищі був 

монастир закладений Святій Пречистій, названий Гни-

лецький, здавна до митрополії Київської та до ігумен-

ства Видубицького належний і підпорядкований, який 

вже багато років через ворога Хреста Святого будучи 

спустошений та сплюндрований, аж до того часу пу-

стий стоїть, котрого й на той час руїни мурів є ясними 

і помітними знаками», – інформують під 11 жовтня 

1616 р. книги Київського воєводства [21]. «Гнилетчину, 

що має в собі й донині печеру», згадує на початку 

Аналізується процес оновлення занедбаних київських пам‟яток печерного чернецтва на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Порівнюються результати взаємодії в цьому процесі науковців, волонтерів, релігійних громад. З‟ясовано, що 

результати мають суперечливий характер, а порівнювана якість оновлення відповідає репрезентативності 

пам‟яток при відкритті для паломництва в середині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Ключові слова: печерні монастирі, печерне чернецтво, паломництво. 
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XVIII ст. актова книга Видубицького монастиря [20, 

с.334-335]. «Гнилеччина, де був раніше монастир муро-

ваний Різдва Богоматері; й печера в горі при тому ж 

місці», – читаємо в архівному описі Видубицької обителі 

1752 р. [7, с.706]. Якщо топонім ХІХ–ХХ ст. «Церков-

щина» стосується лише яру з печерами й церковищем 

(рештками мурованої церкви), то «Гнилець» – поширю-

вався на більшу територію [22]. 

Пізні агіографічні джерела пов‟язують із Гнилецьким 

урочищем преподобних Феодосія Печерського (молод-

шого з двох засновників Києво-Печерської лаври, пом. 

1074) та Герасима Вологодського (пом. 1178). За Феодо-

сієвим «Житієм» (написане на зламі ХІ–ХІІ ст. лаврсь-

ким ченцем Нестором і збережене в складі «Успенського 

збірника» ХІІ–ХІІІ ст. та «Києво-Печерського Патери-

ка»), після переселення громади ченців-печерян на по-

верхню (1062) їх ігумен Феодосій проводив Великий 

піст у печерах: майже щороку і офіційно – у лаврській, а 

іноді і потайки – в розташованій біля одного з маєтків 

лаври [4, с.ХІІ, 38-39, 65]. В друкованому «Патерику» 

1635 р. розповідь скорочено (Великим постом Феодосій 

відвідує саме печеру в маєтності) та доповнено приміт-

кою: «В Лісниках, де Глинецький був монастир» [20, 

с.335]. В лаврському уставному рукописі «Патерика» 

1553-1554 рр. є скорописна маргіналія: «Де монастир 

був Успіння Богоматері прозваний Гнилецький і запустів 

від Батия» [4, с.ХХІІ]. Церковно-слов‟янські видання 

«Патерика» 1661–1902 рр. (Київ, Москва) [4, с.ХХ-ХХІ] 

подають епізод затворництва Феодосія без скорочень, а 

примітка має зміст: «Отхождаше тай в пещеру на село 

Лесники» [23, л.73]. Згідно ж «Повісті про чудеса» Гера-

сима Вологодського (близько 1666 р.), 1147 р. «прийшов 

преподобний отець Герасим з Богом спасенного міста 

Києва, того ж поселення Глушенського монастиря пос-

трижений, на річку Вологду», де заснував Свято-Трої-

цький монастир (автор також зазначає, що первісне 

«Житіє» святого втрачене через спустошення м. Воло-

гди, – йдеться про напад у 1612 р., – але відомості про 

Герасима запозичені від людей, котрі пам‟ятають записи 

«в старих вологодських літописах») [24]. Архієпископ 

Філарет (Гумілевський, 1805–1866) ототожнив Глушен-

ський монастир із Гнилецьким: першу назву він вважав 

помилкою переписувача [25, с.283]. 

В районі «Церковщини» маєтності Видубицького 

монастиря межували з лаврськими, і в поземельних су-

перечках XVII–XVIII ст. лавра іноді посилалася на при-

мітку в «Патерику» [20, с.202-203, 334-335], а опоненти 

відповідали, що буцімто Гнилецький монастир засно-

вано греками за доби Хрещення Русі [26; 10, с.136; 6]. 

Не виключено, що й 1635 р. примітка містила поземель-

ний акцент: вона нагадувала про належність Гнилецької 

землі православним [27; 10, с.130; 6], тоді як 1596-

1637 рр. Видубицький монастир тимчасово перебував в 

унії, а близько 1602–1648 рр. Гнилеччиною незаконно 

володіли князі Корецькі [20, с.182-196]. 1786 р. Гниле-

цьку маєтність було секуляризовано державою [20, с.217]. 

1819 р. пошуковий рейд київського нижнього земсь-

кого суду проти грабіжників між селами Пирогів та Ліс-

ники натрапив на «стародавні печери», де «нічого не 

виявилося окрім самої старовини, котра нагадує [про] 

перебування в них пустельників, і що печери ці за уст-

роєм своїм подібні до печер Києвопечерських». Суд ви-

знав «печеру… дуже зручною для переховування воло-

цюг, і навіть самих розбійників», тому губернське 

правління наказало знищіти підземелля, але вважаючи, 

що відповідна ділянка належить одному з монастирів, 

надіслало запит київському митрополитові. Через єпар-

хіальне управління той звернувся до лаври, яка відпо-

віла, що ділянка з печерами належить державі, «проте 

ця печера таку зберігає в собі достопам‟ятну старо-

вину, що до неї особливу слід би мати повагу й пошану; 

бо в ній мав перебування під час Святої Чотиридесят-

ниці Преподобний і Богоносний Отець наш Феодосій 

Печерський» [28]. 

«Описание Киево-Печерской Лавры» київського мит-

рополита Євгенія (Болховітінова) (1826) подає першу в 

друкованій літературі інтерпретацію примітки «Патерика» 

в тому розумінні, що Гнилецький монастир постав після 

подвигів Феодосія: «В Патерику Печерському ще за На-

чальника цього Монастиря [Печерського], Преподобного 

Феодосія, згадуються вже Монастирські села: але назви 

їхні невідомі, крім одного… Лісники, куди Преподобний 

Феодосій відходив для усамітненої молитви до Печери, і 

де після був Глинецький Монастир» [29, с.62-63]. 

1832 р. про підземелля дізнався ректор Київської 

духовної академії і настоятель Києво-Братського монас-

тиря архімандрит Інокентій (Борисов): під час прогуля-

нки коло монастирської дачі в Пирогові він несподівано 

зустрів хлопчиків-пастухів, які показали йому вхідний 

лаз. Підземелля являло собою лабіринт («вулиці чи про-

ходи йдуть звивисто в різні боки і потім сходяться до 

якогось одного місця, наприклад до церкви») і мало 

помітний та завалений вихід до протилежного схилу. 

Вражений ректор гадав, «у який би спосіб відновити ці 

печери», – що найзручніше було б здійснити, «якби… 

урочище… стало власністю Братського монастиря», – 

і скористався з виданого того ж року наказу про виді-

лення монастирям у державних лісах ділянок для заготі-

влі дров та будівельної деревини [30, с.89-104]. Перепід-

порядкування урочища відбулося 1833–1836 рр. [31, 

с.52]. 1835 р. Інокентій пристосував вхід до печер для 

відвідування [32; 21] і показав їх ректору Київського 

університету М.О. Максимовичу [31, с.51], а також роз-

крив кам‟яні підвалини давньої церкви [32; 21], які ото-

тожнював зі згадуваним в примітці «Патерика» Глине-

цьким монастирем [32; 31, с.51]. 

Станом на 1836 р. вхід до печер являв собою стулкові 

двері з навісом (дерев‟яним [33]), також в урочищі існу-

вали каплиця, штучний став з греблею і будиночок для 

лісників [30, с.104-105]. Благоустрій урочища Інокентієм 

започаткував господарський хутір Братського монастиря 

[34, с.39]. Саме тоді (1836), показуючи печери своєму 

студентові, Інокентій висловив фразу, котра відбила 

новий погляд на пам‟ятку: ««Які вузькі і низькі прохо-

ди», – сказав я. – «Зовсім не такі, як у лаврі». «Так», – 

зазначив на це Преосвященний. – «Ті, тобто Лаврські 

печери, дуже змінені через розширення та підвищення, 

звісно, заради прочан, а от ці справжні, достеменні, як 

були викопані святими відлюдниками» [30, с.105]. 

1840 р. в часописі М.О. Максимовича «Киянин» 

вийшла стаття професора КДА І.П. Максимовича «Ста-

родавня Феодосієва печера в околицях Києва», останні 
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рядки якої стверджували, що печери біля Лісників «за-

слуговують на увагу кожного любителя благочестивої 

вітчизняної старовини» [32]. Того ж року М.О. Макси-

мович знайшов у видубицьких актових книгах підтвер-

дження думки про належність церковища Гнилецькому 

монастирю [31, с.51; 21]. І якщо І.П. Максимович припу-

скав ускладнення плану Феодосієвої печери лаврськими 

ченцями після монгольської навали [32], то М.О. Макси-

мович додав до цього тезу про заснування Гнилецького 

монастиря з мурованою церквою наприкінці ХІ чи у 

ХІІ ст. в якості філії лаври [21]. 

Печери «потрапили» до путівників і довідників («Па-

ломник Київський» І.П. Максимовича 1842 р.: «В околи-

цях Києва… Найкращі з… печер знаходяться… між се-

лами Пироговим і Лісниками… Вигляд та устрій цих 

печер заслуговує на увагу кожного благочестивого пок-

лонника, який відвідує Київську святиню» [35, с.13]; 

«Обозрение Киева» 1847 р.: «Гнилецькі або Пирогівські 

печери» [36, с.17-19]). 

Автори описів печер 1840–1901 рр. відзначили, що 

входи до підземелля розташовані «один зі східного, дру-

гий із західного боку» [36, с.18] («один с південно-захід-

ного, другий – з південно-східного боку» [37]; «Вийшо-

вши з південного входу, ми попрямували до південно-

східного» [33]), стіни «в одних місцях затверділи від по-

вітря, а в інших ще зберігають м‟якість» [32], в напи-

сах відвідувачів «зустрічаються роки минулого сто-

ліття» (XVIII-го) [36, с.18], біля укріпленого навісом 

західного входу (східний на 1901 р. був закритий дош-

ками через обвали) є «вхід у вигляді ями у нижній рівень 

печер» [33], в глибині лабіринту є «три келії з лежан-

ками у двох з них і церква», «у келіях і церкві збереглися 

на стінах кілька вирізаних хрестів, що без сумніву 

належать давнині» [37], в церкві «біля східної стіни 

залишений материковий стовп», який «на висоті 1¼ 

аршину від основи розрізом навхрест розділений на 

4 стовпи, утворюючи, таким чином, престол з ківо-

рієм», а на лівому боці храму «вироблено в стіні нішу в 

тому місці, де й тепер влаштовують [у вівтарях] жер-

товник» [33]. 

1900–1902 рр. в «Церковщині» було створено філію 

Києво-Братського монастиря – «Скит Пречистої» [15], 

якому доручалося «привести до ладу печери Гнилецькі 

та… відновити в них стародавню церкву на ім‟я преп. 

Феодосія Печерського» [38], «аби надалі вони [печери] 

не могли зазнавати руйнування» [33]. 

Напередодні професор КДА П.О. Лашкарьов знай-

шов на церковищі зразки жолобчастої цегли та дійшов 

висновку, що після монгольської навали 1240 р. храм 

ремонтували, а отже Гнилецький монастир запустів вна-

слідок татарських розорень Києва XV ст. Також, вчений 

акцентував увагу на господарській функції Гнилецької 

філії давньої лаври [22]. 1900 р. професор КДА В.З. За-

витневич знайшов у котловані під фундамент нового 

храму на церковищі зразки полив‟яних плиток від да-

вньоруської підлоги й фрагменти фрескового тиньку 

[37]. Частину виявлених тут наприкінці ХІХ ст. знахідок 

передали до Церковно-археологічного музею КДА, час-

тину – експонували в притворі нової церкви [39]. 

Розчистки печер розпочалися 1902 р. [40, с.120-126]. 

1903 р. віднайшли невідому раніше печерну ділянку на 

північний захід від інших. Вона включала великий «вес-

тибюль» з черепами в нішах, усипальницю з відсортова-

ними кістками, камеру з лежанкою (її атрибутували як 

келію) і довгого проходу, що сполучав всі три примі-

щення [41]. Уявлення про довжину підземелля зміни-

лися, тому професор КДА М.І. Петров зауважив, що 

підземний монастир в «Церковщині» існував вже в пер-

шій половині ХІІ ст. [39]. На 1905 р. через усі ділянки 

печер, включаючи північно-західну, провели єдиний 

кільцевий обхід, а підземний храм перебудували [42] і 

того ж року нарекли на честь св. Феодосія [43]. Віднині 

церква стала більшою (довжина – 6.15, ширина – 2.8, 

висота – 3.5 м) й обмурованою, мала овальний план з 

переходом стін у суцільне склепіння по всьому перимет-

рові, цегляні ківорій (замість земляного) з наметовим 

верхом та іконостас-аркаду на три отвори [6]. Укріп-

лення печер цеглою здійснили й у деяких інших місцях 

[42; 44]. В цілому, розчистки виявили багато келій і уси-

пальниць, кісток (відсортованих та в цілих кістяках, за 

загальною кількістю знайдених черепів – не менш як від 

50 осіб) і шкіряних елементів чернечого вбрання, кера-

мічних посудин і світильників, металевих ланцюгів від 

вериг та фрагментів воскових свічок [45]. Всі виявлені 

кістки було зібрано до однієї з усипальниць [42], а ре-

чові знахідки – до вітрини, що її фото оприлюднили в 

брошурі про «Скит Пречистої», але місце тодішнього 

експонування якої не з‟ясоване [45]. Окрім церкви, ски-

тяни перебудували деякі розташовані під зсувними схи-

лами усипальниці, облаштували в лабіринті кілька нових 

приміщень та коридорів (іноді анонсоване в брошурах 

про «Скит Пречистої» креслення коридору відрізняється 

від виконаного в натурі або взагалі є нереалізованим 

проектом) [10, с.52-55,184-202], в трьох місцях спору-

дили груби з димарями на поверхню [6, с.63-83]. На 

ближчому до церкви східному вході в печери звели де-

рев‟яну дзвіницю (1909) [46, с.9,11,54], а на окремому 

вході до нижнього ярусу печер (на південь від західного 

входу) – цегляний вестибюль з приміщеннями «печер-

ника» (доглядача) і каплиці (1905) [42]. 1907 р. на захід-

ному схилі пагорба почалося будівництво наземного 

Миколаївського храму [43], і печерний вестибюль пере-

творився на цоколь під західною половиною споруди [6, 

с.63-64]. До 1914 р. встигли побудувати тільки перший з 

двох поверхів храму [10, с.221-231]. 

Заходи початку ХХ ст. щодо Гнилецьких печер є су-

перечливими: в них не задіяли професійних археологів, 

частину інтер‟єрів було спотворено, проте значну час-

тину древніх споруд вберегли від подальшого руйну-

вання, музеєфікували знахідки, отримали нові дані про 

розміри печерної складової Гнилецького монастиря. 

Слід порівняти події 1832–1914 рр. навколо печер «Цер-

ковщини» із долею інших пам‟яток печерного чернец-

тва, відкритих у Києві протягом вказаного часу. 

1853 р. при впорядкуванні в околицях лаври траси 

сучасного Дніпровського узвозу знайшли стародавню 

двоярусну печеру з кількома цікавими графіті, келією і 

потривоженим похованням. Після обстеження і зняття 

плану та копій графіті, пам‟ятку знищіли. Датують її ХІ–

ХІІ чи ХІІІ–XIV ст. [5, с.13, 64-65,110,134]. 

Після 1858 р. на західному та північному входах до 

однієї з печер в околицях Китаївського скиту лаври об-
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лаштували відповідно дерев‟яний ганок та двері [7, 

с.705]. В середині 70-х рр. ХІХ ст. при цій печері жив 

схимонах Тит, який організував будівництво у підземел-

лі великої церкви, але її оздоблення не відбулося [47, 

с.33-34]. В пустині відвідувачі могли почути про китаїв-

ського печерника XVIII ст. ченця Досифея [48] та гіпо-

тетичне заснування печер у ХІІ–XVII ст. [34, с.9-10]. 

1909 р. на вході до підземелля збудували дерев‟яну кап-

лицю [9, с.160]. 

З кінця 1870-х рр. зсуви у Звіринецькому передмісті 

Києва кілька разів відкривали печери з чернецькими 

похованнями. 1912–1914 рр. релігійний меценат князь 

В.Д. Жевахов ініціював археологічні розкопки найбіль-

шої з печер та побудову біля неї скиту в підпорядкуванні 

лаври. В печері зафіксували багато графіті, невелику 

церкву і численні усипальниці. Через обвали, значну 

частину підземелля обмурували цеглою. На жаль, меце-

натові не вдалося полагодити конфлікт, що виник між 

археологами (які зажадали спокійної роботи) і скитом 

(зацікавленим у масовому відвідуванні та допомозі па-

ломників щодо розчистки печер), а також вирішити пи-

тання передачі ділянки скиту церковним інституціям 

(вона належала військовим і під час розкопок перебу-

вала в оренді). Про пам‟ятку було видано ілюстровану 

книгу «Звіринецькі печери» (1914), де хибно стверджу-

валося, ніби підземелля засноване за часів Хрещення 

Русі, на що М.І. Петров відгукнувся критичною публіка-

цією (1918) [8]. 

Після закриття «Скиту Пречистої» (після 1928) [10, 

с.318], Китаївської пустині (1933) [9, с.131] і Звіринець-

кого скиту (1934) [8], печери трьох монастирів були за-

недбані, ансамблі наземних будівель зазнали втрат (на 

Звіринці – повне знищення). Лише лаврські печери, з 

дизайном XVII–XIX ст. в межах паломницьких маршру-

тів, після закриття монастиря (1920–1930) опинилися під 

охороною держави й лишилися відкритими для відвіду-

вання (відтоді – з антирелігійною метою) [3]. У 30-х, 60-

х та 70-х рр. ХХ ст. тут здійснено археологічні дослі-

дження [49]. У 1941–1960 та з 1988–1989 рр. при печерах 

діє відновлений монастир [50]. Дослідження печер фахі-

вцями було продовжено з кінця 1990-х рр. [49]. Після 

2005 р. налагоджено взаємодію монастиря з відповід-

ними установами щодо забезпечення гідного технічного 

стану печер [16]. 

1964 р. Інститут археології НАН України провів роз-

відку в Гнилецьких (тоді підтверджено їх заснування 

ХІ–ХІІ ст.) [10, с.323-324], Китаївських та Звіринецьких 

печерах, 1969 р. два останні лабіринти отримали статус 

пам‟яток археології [8]. 1980 р. на гнилецькому церко-

вищі віднайдено фундамент давньоруського храму, да-

тованого цього разу межею ХІІ–ХІІІ ст. (виходячи з 

результатів розкопок по всій території Києва, наявність 

жолобчастої цегли тепер не оцінювалася як переконливий 

аргумент на користь ремонтів церкви після 1240 р.) [51]. 

1988 і 1989 рр. Звіринецькі й відповідно Китаївські 

печери було передано під нагляд Музею історії Києва, 

1990 р. Музей утворив відділ «Київ підземний» [14]. 

Того ж 1990 р. розпочалася музейна експедиція в Кита-

єві [7, с.332] та на Звіринці [8], а 1991 – в «Церковщині» 

[10, с.329]. Незалежно від Музею, 1991 р. гнилецьку 

печерну церкву розчистили волонтери [10, с.329-331]. 

1992 р. Гнилецькі археологічні пам‟ятки закріплено за 

Музеєм. Слабке фінансування не дозволило експедиції 

однаково ефективно працювати з трьома пам‟ятками 

[14]. Встановлені 1990 р. у вхідному коридорі Китаївсь-

ких печер тимчасові бетонні кріплення так і не були 

замінені, основну розчистку лабіринту здійснили пара-

фіяни відродженої пустині. Печерну церкву перетворили 

на діючу, назвавши її в ім‟я св. Досифея, до 2000 р. тут 

звели цегляні іконостас та ківорій, над входом у західній 

стіні викопали та обмурували лоджію-хори, 2000 р. храм 

перейменований на честь Собору Пресвятої Богородиці. 

Він є найбільшою печерною церквою Києва (довжина – 

7 м, ширина – 4, висота – 4), завдяки невеликій глибині 

залягання під поверхнею має круглі світлові отвори в 

склепінні. Перед 2000 р. цеглою укріпили й кілька келій, 

2011–2012 рр. здійснено додаткове укріплення печер 

[50]. Укріплення поза храмом контрастують з архітекту-

рою підземелля [14]. Дослідивши й додатково укріпи-

вши Звіринецькі печери (тепер пам‟ятку датували ХІІ–

XVII ст.), їх закрили 1993 р. через відсутність на повер-

хні інфраструктури, необхідної для організації відвіду-

вання. 1997 р. Музей уклав угоду з розташованим непо-

далік печер Іонінським монастирем, який влаштував до 

них сходи з боку Ботанічного саду ім. М.М. Гришка і 

почав водити до підземелля паломників. Після викупу 

меценатами двох приватних садиб при печерах, тут було 

побудовано новий Звіринецький монастир (2007–2017) 

[50]. Порівняно з Китаївом, печери Звіринця доглянуті 

краще, відсутні самочинні перебудови, відвідувачів 

супроводжує доглядач. 

Свої особливості мало відродження Гнилецьких 

печер. Через неконтрольоване відвідування підземелля 

між сезонами експедиції Музею, на допомогу фахівцям 

1998 р. утворився новий волонтерський актив, який 

зареєстрував парафію печерного храму, взяв участь у 

консервації провалів до лабіринту з поверхні й облашту-

вав на єдиному функціонуючому вході броньовані двері 

(відтоді почалося організоване нерегулярне відвідування 

пам‟ятки). Вдалий підкоп невідомих осіб 1999 р. змусив 

громаду передати естафету Голосіївський пустині, що 

мала кращу матеріальну базу. За угодою з Музеєм, пус-

тинь відновила в печерній церкві богослужіння й органі-

зувала біля печер чергування (1999). 2000 р. МВС 

України, від якого в «Церковщині» діяв лікувальний 

заклад, передало пустині незавершений Миколаївський 

храм, і 2001 р. тут утворився скит. 2003–2005 рр. скит 

добудував Миколаївський храм, відмовившись від прое-

ктного другого поверху (через пошкодження першого, 

економію коштів та побоювання щодо тиску на схил з 

печерами): «коробка» споруди отримала церковне архі-

тектурне оздоблення. 2010 р. скит перетворений на 

самостійний монастир. Обвали 2005 р. в печерах лаври 

(потужний) і «Церковщини» (невеликий) спонукали Му-

зей оголосити мораторій на відвідування підземелля. 

Влітку 2011 р. братія і парафіяни монастиря та співробі-

тники Музею розчистили ще кілька печерних ділянок. 

Восени Музей спробував змонтувати в одному з печер-

них приміщень невелику експозицію з метою для приго-

рнути увагу потенційних меценатів до проблеми укріп-

лення лабіринту, проте адміністративна криза в Музеї 

викликала у громади підозру в суто комерційних за-
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вданнях експозиції, тому цей проект здійснено не було. 

2012 р. непорозуміння вдалося подолати, і монастир 

профінансував укріплення аварійних ділянок на підставі 

погодженого проекту. Того ж року, усвідомлюючи, що 

плани музеєфікації печер «Церковщини», Звіринця й 

Китаєва нездійснені, Музей закрив відділ «Київ підзем-

ний». На волонтерських засадах, науковці відділу виста-

вили в Гнилецьких печерах нові експозиційні матеріали. 

Щодо режиму відвідування пам‟ятки монастир дотриму-

ється рекомендацій, наданих «Києвом підземним»: 

обмежені групи, інструктаж, супровід доглядача [14]. 

Висновки. Порівняння взаємодії в процесі оновлення 

занедбаних київських пам‟яток печерного чернецтва на 

зламі ХХ–ХХІ ст. різних суб‟єктів – науковців, волонте-

рів, релігійних громад – дозволяє довести, що резуль-

тати такої взаємодії мають суперечливий характер, а 

порівнювана якість оновлення відповідає репрезентати-

вності пам‟яток при відкритті для паломництва в сере-

дині ХІХ – на початку ХХ ст. З варіантів сучасного від-

родження чернецьких печер Києва поза лаврою першим 

за ефективністю можна вважати Гнилецький, другим – 

Звіринецький, третім – Китаївський. Такі ж місця посі-

дають три пам‟ятки і за рівнем репрезентативності. Пер-

спективним є порівняння київського досвіду з регіонами 

України (Святогірська і Почаївська лаври, Зимненський, 

Лядівський, Непоротівський монастирі). 
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Постановка проблеми. Новому методу філософії – 

феноменології – завдячують Едмунду Гуссерлю (1859–

1938) марксизм, томізм, аристотелізм, екзистенціалізм, 

персоналізм, структуралізм, психоаналіз, мовна аналітика, 

антропологи, соціологи, філософи релігії та ін. Гуссерль 

був великим філософом, хоч не створив жодної філософ-

ської системи і не заснував власної школи. Щоправда, 

серед його учнів можна відзначити таких великих 

мислителів, як Гайдеґер, Шелер та Штайн. Його позиція 

викладена в «Ідеї до чистої феноменології» (1913), де 

представлений цей новий метод. Видатний німецький 

філософ-аксіолог Макс Шелер (1874–1928) був відомим 

феноменологом, захисником ідеї християнської любови. 

Мета роботи – проаналізувати теодицейні позиції 

Едмунда Гуссерля та Макса Шелера. Методом герме-

невтики проводиться аналіз теодицейної думки мисли-
телів в контексті історично-критичних досліджень останніх 

років. Новизна дослідження полягає у з‟ясуванні пізна-

вальної ролі містичного досвіду в обґрунтуванні доказів 

Божого буття на основі висновків філософсько-бого-

словського осмислення: а) духовного єднання душі з 

Богом у екстатичному пережитті, б) обґрунтуванні потреби 

любови для доказу буття Абсолюту, в) обґрунтуванні 

метафізики серця як внутрішнього досвіду духовної 

людини, здатної прийняти містичну науку інтенціональ-

ною практикою сходження до глибин пізнання власного 

Я з метою доповнити власну екзистенцію існуванням 

трансцендентального Начала. Отримані результати дають 

змогу стимулювати як особистий пошук істини Абсолюту, 

так і допомагають віднайти зв‟язок між містичним 

пошуком Першоначала у феноменології з метафізичною 

парадигмою серця. Проливають світло на становлення 

антропологічної групи доказів існування Абсолюту в 

ХХ ст.  

Філософську теологію Гуссерля досліджували – 

Анджела Алес Белло[4], Лее Хун Ло [5], Карлос Мору-

джао [18], Стефан Страссер [19] та ін. Теодицею Шелера 

інтерпретували Вітторіо Д‟Aнна [2], Веньєро Веньєр 

[21], Кароль Войтила [22], Ґвідо Кузінато [7], Анжело 

Туммінелі [20], Джованні Ферретті [10] та ін.  

Виклад основного матеріалу. 1. Феноменологічна 

теодицея Едмунда Гуссерля. Які ж були причини, що 

викликали потребу у появі методу феноменології? Сам 

Гуссерль називає серед причин кризу науки в Европі на 

початку ХІХ ст. В чому ж полягав цей метод? Згідно з 

Гуссерлем, у повернені до самих речей (Zu den Sachen 

selbst), які самі показуються у феноменах. 

Феномен, у сприйнятті Гуссерля, не варто розглядати 

як Кантівське поняття «речі в собі». Феномен – це без-

посереднє і остаточне дане, тож питання про річ в собі у 

Гуссерля навіть не піднімається. Саме феномен є річчю 

в собі, тож вивчати феномени означає вивчати реаль-

ність як таку, що відкривається розуму аж до очевидно-

сти. Такою остаточною метою є epoche (грецький тер-

мін, що означає «зупинку в судженні», «припинення»), 

тобто трансцендентальна абсолютність, судження, що 

включене у природну свідомість, суб‟єктивність, згідно з 

якою поза ейдологічним світом, світом значень, існує 

теж і зовнішній світ. «Це Я є суб‟єктивний полюс транс-

цендентального життя», зауважує філософ. 
Як відомо, до остаточних проблем належить і проблема 

Бога. Тож спробуємо уявити риси Гуссерлівського Бога. 

Едмунд Гуссерль традиційно розрізняє два види бо-

гослов‟я: одне – те, що базується на розумі, а друге – на 

вірі. Перше – це Богопізнання і окреслення атрибутів 

Бога у «природному» світлі людського розуму. Друге – 

те, що ґрунтується на вірі в Боже Слово. Хоч таке бого-

слов‟я теж засноване на судженні, протилежним до нього 

вважається не неправда, а гріх [11, Ms. Trans. A V 21]. 

Гуссерль відмовляється від філософського бого-

слов‟я класичного зразка, того, що базується на пізнанні 

речей в собі, пізнанні зовнішнього світу. У листі до мис-

ленника Еріха Пшивари (Фрайбурґ 15 липня 1932) він 

радить не погоджуватися з теїзмом традиційної схолас-

тики, принаймні у тому значенні, що загальноприйнято 

розуміти під цим терміном, і не поділяти необхідність 

доказів існування Бога («Gottesbeweise»). Однак яким же 

чином він сам приходить до відкриття «справжнього 

феноменологічного значення існування Бога?». 
Тож Гуссерль пропонує слідувати не за космологіч-

ним обґрунтуванням п‟яти томістичних шляхів, а за сві-
том свідомости. Тут Гуссерль віднаходить свої три 
шляхи: істини, цінности та щастя. Перший шлях – Дека-
ртівський, що опирається на Cogito як абсолютности і 

Розглядаються філософсько-богословські погляди мислителів ХХ ст. Едмунда Гуссерля і Макса 

Шелера, зокрема: метафізичні погляди, докази існування Бога згідно з Гуссерлем та апофатичний доказ 

Шелера, який оснований на досвіді людини. Порівнюються теодицейні розбіжності між позиціями 

Гуссерля та Шелера. Гуссерль дотримується феноменології ноетичного типу), тоді як Шелер – 

фактологічного. Це хоч і виразно протилежні позиції, проте в контексті філософської теології вони 

мають спільний об‟єкт пошуку – Абсолют. Завдяки першому і другому видам феноменології він 

обґрунтовується як достатня підстава. Крізь призму історіографії висвітлюється роль книги «Порядок 

любови» Макса Шелера. 

Ключові слова: феноменологія, Бог, Ідеї, онтологія, метафізика, теодицея, трансцендентальний, 

Істина, Благо, споглядання. 
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безсумнівности. Другий – шлях цінности – полягає у 
тому, що світ характеризується безконечною релятивні-
стю цілей (eine Synthesis aller relativen Werte), а, врешті, 
в безконечності знаходиться синтез всіх релятивних цін-
ностей – тобто є одна абсолютно безконечна цінність 
(ein unendlich absoluter Wert). Третій шлях – дорога ща-
стя – обґрунтовується як запевнення, що «я можу бути 
щасливий і буду таким не дивлячись на ірраціональ-
ність, що присутня у світі тільки тоді, коли я віруватиму 
в те, що є Бог і що цей світ – це Його світ» [4, c.63].  

Гуссерль переконаний, «немає сліпої долі, а Бог ке-
рує світом» (Ms. Trans. A VII). На думку італійської дос-
лідниці Алес Белло, позиція Гуссерля торкається як тра-
нсценденталізму, так і теїзму. Він схильний визнавати 
Бога як остаточну мету, до якої стремить все існуюче і 
від Кого залежить їхня цінність, тож саме буття світу як 
факт містить в собі певну телеологію. Бог не ототожню-
ється з речами цього світу, а є Вищим Керманичем Все-
світу. Щоправда думки дослідників творчости Гуссерля 
розходяться. У мисленні про Бога проф. Б. Мондін вже 
робив спробу погодження думок науковців у своїй праці 
«Історія богослов‟я» [17, c.321]. Так, на його думку, тут 
заслуговують уваги твори Л. Ландґребе, Л. Дюпре, 
С. Страссера та згаданої вже А. Аллес Белло. Ландґребе 
[16] ототожнює трансцендентальну суб‟єктивність з ос-
таточною реальністю (вбачає пантеїзм). Дюпре [9], зва-
живши на теїстичні погляди Гуссерля в останні роки 
його життя, розглядає точку зору філософа як ту, що 
нагадує думку Фіхте. Страссер [19] вважає, що визна-
чення Бога як ідеї (Gott als Idee) приводить до теїзму. 
Дослідниця Алес Белло не бачить чіткого розмежування 
між методологічним і філософським розглядом феноме-
нології у Гуссерля. 

Варто звернути увагу на те, що Гуссерль слідує за 
певним типом феноменології, оскільки є «ноетичний» 
тип («феноменологія» А, як приклад, феноменологія 
Гуссерля, Штайн) та «історичний», «фактичний» («фе-
номенологія» Б). Останню розглядають М. Гайдеґер та 
М. Шелер. Вона є відправною точкою герменевтики, 
вагомим методом богослов‟я, бо саме від феноменології 
шлях веде до екзегези та систематичного богослов‟я. 
Таким чином збагачуючись на цьому шляху фактологіч-
ним матеріалом, пропонується більш глибока і цілісна 
герменевтика тієї феноменології, з якої починалось фе-
номенологічне дослідження. Від нечітких і нетривких 
людських переконань, до ясної і захоплюючої Істини 
Бога. Таким може бути шлях Богопізнання у богослов‟ї. 
Натомість Гуссерль причинився до Богопізнання фено-
менологічного типу А.  

Яким чином можна досліджувати теологумени, вико-
риставши феноменологію А? Приклад показала Едит 
Штайн у творі «Про скінченне і вічне буття», коли зато-
ркувала студії про Пресвяту Трійцю і ангеологію. Спра-
вді, перш ніж спробувати підійти ближче до розгляду 
основних таїнств християнської віри (Благодать, Гріхо-
падіння, «Нова людина», «Царство Боже», Надія, Спа-
сіння тощо), слід мати точні і вичерпні відомості про 
любов, гріх, царство людини, надію та визволення лю-
дини. Тобто спершу слід бути обізнаними з правдою про 
людину, а вже тоді можна наважуватися здійматися до 
Бога. Тільки тоді можна мати правдиве уявлення про 
таїнства, обряд, символи. Так само й не маючи достат-
нього знання про феномен соціального і культурного 

життя, не можна відповідно думати про церковне життя 
і жити ним. 

Натомість з‟явилися нові трактати, присвячені Гус-
серлівському Богопізнанню, тож тут проведемо знайом-
ство з одним таким твором. 

На думку дослідниці Національного Шанхайського 
університету в Тайпеї (National Chengchi University, Tai-
pei) Лее Хун Ло [5, c.337-351], яка цікавиться пробле-
мою часу та історичности у феноменології і герменев-
тиці, зокрема у Гуссерля, слід пов‟язувати ідею Бога з 
ідеєю телеології світу. На цей звязок неодноразово звер-
тає увагу сам Гуссерль. «В тексті з 1931 року [13, nr.22, 
c.378-386) Гуссерль пробує розв‟язати проблематику 
реалізації теологічної ідеї, опираючись на проблематику 
волі трансцендентальної суб‟єктивности, радше інтер-
суб‟єктивности, бо сам світ, що розглядається з фено-
менологічної точки зору, збудований інтенціонально, 
згідно з абсолютною свідомістю трансцендентальної 
суб‟єктивности» [6, c.338]. Така воля зветься у Гуссерля 
Erschlossenheit («відкритість», [13 c.379]) до абсолютної 
цілі. Згодом ця Воля у Гуссерля буде названа універ-
сальною, правдивим Я, що розкривається в правдивій 
людській спільноті (Gemeinde) і буде пов‟язана з Божою 
Волею [13, c.381]. Справді, це не довільна воля, а та, яку 
слід прийняти як інтенціональність, як ту, що несе в собі 
прагнення до мети. Ця воля має встановлювати для Я 
свідоме життя і усвідомлений світ. Тож пошук пра-
підстави абсолютного буття будь-якої реальности, за 
Гуссерлем, слід ототожнити з Богом (Urgrund). Ідея те-
леології становить онтологічний ідеал eidos. А тому 
напрошується питання, як ідея доцільности здійснюється 
як провідна ідея у Всесвіті. Ідея абсолютної цілі розпіз-
нається в досконалому формулюванні, що логічно збудо-
ване. Сам Гуссерль не пояснює, чому телеологія світу 
має спиратися на Божу волю. 

Однак що ж розуміє сам Гуссерль під інтенціональ-
ністю? Перш за все «пережиття, усвідомлення чогось» 
[12, с.188]. Наприклад, спостереження є завжди спосте-
реженням за чимось, дія стосується до чогось викона-
ного, любов – до когось любленого, радість – до чогось, 
що викликає радість. «В кожному актуальному cogito 
випромінюють сторони чистого Я» [там само]. Отож у 
кожній дії свідомости Я завжди звертається до когось як 
до предмета свідомости. Джерело доцільности криється 
в інтенціональности. А тому, завдячуючи інтенціональ-
ности, доцільність опирається на абсолютній свідомо-
сти. Таким чином «кожний факт світу, що розглядається 
як матеріал, властиво є чимось ірраціональним і остато-
чно визначається через свідомість як те, що апріорі 
ейдично існує в певній раціональній буттєвій формі». 
Тут Гуссерль веде мову про всесвідомість, якій 
відповідає надмонада (Übermonade). 

Отож коли кожна із «свідомостей» стосується до 
свого конкретного Я, то напрошується питання, чи є «Я» 
для всесвідомости? Гуссерль називає таке Я «надмона-
дою», «все-я» і така надмонада є Бог як «безконечне 
життя», «безконечна любов», «безконечна воля», «без-
конечне здійснення», «безконечне щастя», «абсолютний 
Логос».  

Коли ж починає бути помітний перехід від все-Я до 
Бога? Слід зауважити, що Бога як надмонаду не можна 
ототожнювати з буттям суб‟єктивним (інтерсуб‟єктив-
ним). Бог не є одне ціле монад, а є абсолютно «один» – 
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«праєдиний» [13, c. 610], «над-монадами» і не належить 
світові. В рамцях філософського дискурсу було б доста-
тньо вичерпним обґрунтування прапервня всесвіту у 
стилі Ляйбніца і монадології, але напрошується чергове 
питання, чому Гуссерль прибігає до поняття «Бог»? 
Коли існує ідея доцільности, а їй відповідає сотворений 
світ, здійсненням чого вона є, це – факт упорядкування 
світу, що є правдивий і реальний. Доказом цього слу-
жить осучаснення абсолютної свідомости, бо саме тому 
вона інтенціонально підпорядковує всі розумові дані до 
поставання тієї самої форми. Хто є винуватцем того, що 
здійснена ця ідея доцільности, коли не всесвідомість, що 
розгортається в рамцях безконечного розвитку в часі. 
Спершу всесвідомість має сама в собі створити ідею 
доцільности, а вже тоді здійснити її через світові струк-
тури. Інакше світ був би позбавлений порядку. 

Тут напрошується питання про джерела мислення 
Гуссерля, адже, окрім Ляйбніца, вбачається виразна 
інтерпретація Бога Платона, що розуміється як певна 
ідея Блага, від якої походять усі цінності [14, c.278]. Ви-
глядає, що на цій підставі Гуссерль і ототожнює ідею 
абсолютної істини з Богом зауважуючи, що: «Бог як ідея 
найдосконалішого буття, ідея найдосконалішого життя в 
якому сповнюється найдосконаліший світ, життя, яке 
саме з себе творчо розвиває найдосконаліший духовий 
світ, який має точки перетину з найдосконалішою при-
родою» [15, c.226]. 

2. «Ordo Amoris» Макса Шелера. Згідно з Шелером, 
філософський метод, будучи науковим, дає змогу дослі-
дити «суть об‟єкту і релігійний акт» виходячи з аналізу 
можливих обґрунтувань, які можуть випливати з даної 
проблеми. Але спершу Шелер пробує визначити типи 
відношення, які можуть бути між філософією і релігією. 
У творі «Вічне у людині» він пропонує такі типи, як: 
а) абсолютна різниця, б) цілковита чи часткова тото-
жність, в) система подібности. 

Коли мова заходить про тотожність між релігією і 
філософією, то такий підхід сприймає Бога як ідею, по-
няття, а не як особу. Тоді засновниками певного типу 
гностичної релігії стають вчителі. Тож, на думку Ше-
лера, засновниками релігії мають бути святі особи, які 
живуть духом проповіді. В інакшому випадку Церква 
перестане бути спільнотою, яка живе і діє в дусі 
Об‟явленого Бога задля спасіння людей, бо перетво-
риться на школу, а в ній житиме дух теорії, навчання, а 
не реального життя. На перший план висувається філо-
софія, світ понять, а не віри. 

Для Шелера, Бог є Богом святих осіб, Богом народу, 
а не вчених. Тож Шелер не сприймає такого підходу і 
виступає проти ґнозизу. 

Однак в чому ж тоді полягає реальна сила доказів 
існування Бога? Згідно з Шелером, не можна говорити 
про правдиві та властиві докази, не можна справді ро-
бити переходу від світу до Бога, від нечестивого до свя-
того. Для релігійної людини докази не показують, хіба, 
що пробують показати і дати більш чіткіше бачення 
того, на що вказує шлях релігійного досвіду. Стисло 
кажучи, хоч Шелеру, мабуть, ближчий онтолоґічний 
доказ св. Ансельма, все ж будь-який доказ є другоряд-
ний стосовно досвіду Бога, щоправда не заперечується 
його переконлива сила і користь. 

Як відомо, Шелер висуває Сутнісну феноменологію 
релігії – філософську дисципліну, яка пробує пізнати 

значення релігії так, як її переживає особа. В ній над 
логічним дослідженням домінує етика. Така дисципліна 
дає змогу спостерегти народження релігійного акту. 
Вона його не творить, а тільки вказує на умови і пояс-
нює, чому він утворюється. 

Так, феноменолоґія релігії має розглядати такі теми, 
як: а) сутнісна онтологія божественного; б) вчення про 
форми об‟явлення у яких божество стає умовидним і 
показується людині; в) вчення про релігійний акт, яким 
людина готується отримати зміст об‟явлення і з ним у 
вірі його пережити. Отож, згідно з Шелером, абсолют-
ність і святість становлять фундаментальне визначення 
релігійного об‟єкту. 

Перш за все Абсолютність. Божественне показується 
як буття, що є абсолютно вищим у здатності бути у кож-
ному іншому бутті, включаючи саме я, яке його мислить 
і від якого людина, як і кожне інше буття, є абсолютно 
залежною всім своїм існуванням. Таким чином абсо-
лютність релігійного об‟єкту розглядається у світлі усіх 
інших сущих. По суті, абсолютність, згідно з Шелером, 
відокремлюється. Це перш за все Буття-по-собі. Абсо-
лют є таким, бо має тільки у собі і в нікому іншому своє 
власне існування. Все інше суще є відносне, бо завдячує 
своє існування іншому. Тоді абсолютність має означати, 
що Буття-по-собі проявляє ефективну дію на все суще. 

Отже абсолютність означає, що не тільки Буття-по-
собі матиме своє існування в силу себе самого, але теж і 
те, що все інше суще залежатиме від його ефективної дії. 

Натомість релігійний суб‟єкт інтуїтивно відчуває, що 
отримує ці форми Буття-по-собі стосовно до абсолюту і 
може сприймати його двояко. Перш за все він усвідом-
лює свою неміч і крихкість, що стосується до власного 
буття і всього іншого сущого, що існує по відношенню 
до Бога. Тоді з цим почуттям немочі пов‟язана друга 
форма сприйняття – сприйняття себе як сотворене суще 
від дії Абсолюту. Тут головне не стати на точку зору 
психологічного сприйняття або причинно-наслідкового 
зв‟язку. На думку Шелера, яку він висуває всупереч то-
містичній позиції, випадковий світ не в силі послужити 
опорою для сходження до визнання існування Бога. 
Яким же тоді шляхом релігійна людина відкриє для себе 
Бога і матиме досвід Абсолюту? Тут філософ приходить 
до відкриття символічного відношення, нехтуючи фак-
том існування Божого Буття як другорядним фактором, 
бо головне, щоб людина мала інтуїтивне відчуття Бога у 
світі, коли Бог бере живу участь в його житті. За прик-
лад може послужити інтуїтивне сприйняття особи мит-
ця, який присутній в мистецькому творі, будучи зовніш-
нім стосовно до його власної особи. Тож так само й 
релігійний суб‟єкт по відношенню до Абсолюту може 
інтуїтивно сприйняти зовнішні ознаки Бога, виходячи з 
досвіду як власного сотворення, так й інших істот. Але 
найголовніше є те, що в самій релігійній особі присутній 
Божественний «об‟єкт», який свідчить про своє існу-
вання як «іншого об‟єкта» [10, c.203-204]. Сама природа 
цього «об‟єкта» покликана вказувати на Його присутність. 

Другим основним визначенням Божества, на думку 
Шелера, є святість. Саме тому й можна визнати факт 
існування феномену «Святий», бо існує досвід власної 
крихкости і є можливість стати діалогантом самого 
Священного. Але чому є саме такий досвід Священного? 
Хіба не є він досвідом любови, притягаючи до себе кон-
кретне буття суб‟єкта? 
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Людина не в силі правдиво виразити Бога, бо Він – 
невимовний. Тут Шелер займає позицію апофатичного 
богослов‟я, називаючи Бога безконечно істиннішим за 
будь-яке інше людське поняття про Нього.  

І справді, мова необхідно змушена розрізняти між 
собою субстанцію та атрибути Бога, тоді коли в дійсно-
сті у Бозі Його єдність і нероздільність перевищують 
катеґорії субстанції та атрибутів. В такому випадку 
єдине, що залишається релігійній людині, – це шлях 
аналогії і образна та символічна мова. Адже така мова не 
претендує бути точною і досконалою, а дає простір для 
тайни, не визначає і не конкретизує деталі, а описує і 
промовляє, залишаючи відчуття свободи. А саме така 
мова найбільше підходить для вираження досвіду Свя-
щенного. На думку Шелера, найкраще ім‟я, яке можна 
надати Богові мовою позитивного богослов‟я, – це Дух і 
духовість. Чому ж? 

В самій людині можна спостерегти риси цього атри-
буту, бо й вона має досвід духовного життя, хоч живучи 
у матеріальному світі. Хто ж тоді є причиною того, що 
людина є духовною? Сама людина? Будучи тільки час-
тинно духовною, – часткою абсолютно духовного світу, 
який проникає у її світ, людина не може визнати себе 
творцем духовости. Що ж, тоді слід визнати існування 
такого особового начала, яке було б духової природи. 
Без сумніву, цим началом виявиться Бог Творець – Аб-
солютний Дух, з яким і пов‟язується атрибут духовости. 
Він наділений Волею, а тому світ можна визнати даром 
Божої Особи. 

Щоправда, Шелер не приймає пріоритету Волі у Бозі, 
як не вважає, що воля домінує над іншими властивос-
тями людини, такими як любов, мудрість, розум тощо. 
Тут доречно пригадати думку Раймунда Луллія, котрий 
задовго до Шелера доказував рівність між Божими атри-
бутами. На думку Шелера, Бог є любов, а любов людини 
є аспектом любови Бога. 

Переходячи до висвітлення походження релігійної 
дії, філософ підкреслює її зродження в душі людини, і 
вона не вичерпується як чисто внутрішня дія. Така дія 
вимагає активности всієї людської особи: пізнавальної, 
вольової, чуттєвої, соціальної та іншої. 

Релігійна дія наділена трьома характерними рисами: 
а) вихід за межі світу на пошук трансцендентного 
об‟єкту, який якісно відрізнявся би від всього сотворе-
ного космосу; б) трепет і неспокій перед Богом, про що 
висловлювався ще св. Авґустин: «Наше серце неспокій-
не, поки не спочине у Бозі». А це також один із основ-
них видів релігійного досвіду, пройти осторонь повз 
який не можна, бо людині притаманно шукати надійну 
гавань спокою від грізних хвиль житейського моря. 
Неспокій говорить про те, що релігійна дія веде до 
відмови від світу, оскільки недостатньо задовільнятись 
тільки людськими потребами. Однак хто є оце інше 
особове Буття?; в) третьою характеристикою релігійної 
дії є її діалогічно-персоналістичний вимір. Релігійна дія 
є палке прагнення увійти у відношення з іншим, увійти в 
таємничий контакт з Ним. Тож така дія стає діалогом 
між людиною і Богом-Особою. Але ці наведені вище три 
моменти не є незалежними між собою, а доповнюють 
одне одного і співіснують у тісному зв‟язку. Щоб 
відбулася справжня релігійна дія, потрібні всі три 
елементи. Коли додати, що осердям релігійного культу є 
Церква, то поза нею немає правдивої релігійної дії не 

дивлячись на те, що сама вона носить індивідуальний 
характер. Причиною цьому є той факт, що релігійне 
пізнання походить від необхідного культу, який і 
викликає таке символічне вираження релігійности у 
індивіда мовою релігійної дії.  

На думку Шелера, людина наділена неповторним і 
цінним релігійним досвідом, який не нагадує інші види 
людського досвіду. Коли ми цінуємо інші види досвіду, 
то так само й шануємо наш релігійний досвід. Однак хоч 
цей досвід походить від Бога, він не є винятково досві-
дом Бога. Саме в цьому й полягає визнання спасительної 
функції даного від Бога досвіду. Ось чому Шелер віддає 
перевагу феномену спасіння, а не контактному спілку-
ванню на рівні теоретичного змісту. Річ у тім, що дар 
релігійного досвіду людина визнає не як прояв власної 
дії, а як розкриття Бога в її душі, який самооб‟являється 
назустріч відкритому серцю. Відкрившись Богові, лю-
дина отримує змогу проявити багатство і неповторність 
свого релігійного досвіду. 

Однак що ж дає їй оце відкриття на рівні усвідом-
лення? А те, що людина відкриває досвід Священного, 
яке є наслідком любови, яку сам Бог викликав у душі 
людини. Тут помітна суттєва різниця між отриманим 
досвідом Бога в реальному житті і отриманим апріорним 
поняттям Бога у філософії ідеалізму, хоч принцип зали-
шається той самий – людина відкриває Бога у своєму 
серці. Різняться тільки моральні прояви такого сприй-
няття як у першому, так і в другому випадках. 

Окремого розгляду заслуговує аксіологія Шелера, 
оскільки вона виразно реалістично-градаційна та осо-
бово-теоцентрична. На неї звертає увагу й Баттіста Мон-
дін, відзначаючи її різко антисуб‟єктивний характер. 
Шелер подає свою єрархію цінностей у творі Der For-
malismus in der Ethik und materiale Wertethik («Формалізм 
у етиці і матеріальна етика цінностей», 1916 р. [пор.: 1, 
с.259-337]). Згідно з його думкою, цінності залежать від 
тривалости, неподільности, підставовости та здатности 
викликати задоволення. Спершу вони поділяються на 
релятивні та абсолютні, тоді, згідно з ними, на – чут-
тєві (приємні-неприємні), життєві (здоров‟я-хвороба), 
духовні (правда-брехня, добре-погане) та релігійні (свя-
щенне-світське, блаженство-нещастя). Філософ Макс 
Шелер займає виразно феноменологічну позицію вва-
жаючи, що тільки Бог є підставою для будь-якої цінно-
сти, оскільки Він – безконечний Дух, а цінності можуть 
бути об‟єктивними тільки в тому випадку, коли знайдуть 
свою підставу у Бозі. Цінності, будучи конкретними та 
об‟єктивними, стають наочним прикладом праведника 
чи святого. Поза об‟єктивним світом їх просто не існує, 
а тому про цінність Святости ми довідуємося на прик-
ладі цінности – святого тощо. 

У творі «Порядок любови» [1, с.339-377] філософ 
віддає перевагу об‟єктивізації любови, яка творить світо 
порядок, і наголошує, що ідея цього порядку любови не 
залежить від судження про існування Бога. Щоправда 
«любов людини є особливим різновидом і частковою 
функцією універсальної сили, яка діє у всьому» [1, 
с.352]. Першообразом для цих речей слід вважати Бога, 
до якого вони потягаються. На шляху сходження до Бога 
світ речей набуває рис цінности, бо їх творить сама лю-
бов, тож кожна зупинка в любові на шляху до Бога є 
недосконала любов. Її можна порівняти із завмиранням, 
пристрастю, спочинком на шляху до Бога. 
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Любов, на думку Шелера, є тією, що будить пізнання 
і волю – «вона є матір‟ю самого духа і розуму». [1, 
с.352]. Без участи любови ніщо реальне не може стати 
таким. Ціль та ідеї всіх речей є вічно люблені ще до їх-
нього становлення, бо про них подумав Бог. Тож ordo 
amoris є серцевина світопорядку як порядку Божого. І в 
цьому світопорядку є місце людині. 

Шелер називає людину ens amans – суще, яке лю-
бить. Це так не подібне до Декартівського ens cogitans та 
Ніцшеанського ens volens. Від любови людини залежить 
сприйняття нею світопорядку Божого: «Коли людина у 
своїй фактичній любові або в порядку творення своїх 
актів любови, у пошані або зневазі ламає цей існуючий в 
собі порядок, то вона – по відношенню до себе – водно-
час нищить, згідно із своїм наміром, самий Божий світо-
порядок. І де б вона, таким чином, його не руйнувала, 
скрізь необхідно слідом за цим руйнувався її світ як мо-
жливий предмет пізнання і як поле дій, впливу і волі» [1, 
с.353-354]. 

Тільки один всемогучий Бог, на думку Шелера, може 
бути вершиною пірамідальної побудови царства, що 
сходить вгору по щаблях для всього того, що гідне лю-
бови. Водночас Він є виток і ціль для цілого. 

Любов об‟єднує і є головним началом світу: «Почи-
наючи з першоатому і піщинки аж до Бога царство лю-
бови – це одне царство...». Це той самий процес схо-
дження до вершини любови, «навіть завдяки насолоді, 
завдяки найвищій особовій любові, це все ж таки той 
самий істотно нескінченний процес, хоч і має він діаме-
трально протилежні причини: тут – задоволення змен-
шуються, а там вони зростають» [1, с.354]. 

Однак у Шелера немало й парадоксальних умовидів. 
І важко розділити з ним його погляд на тезу Ніцше «Бог 
помер». Так, філософ наполегливо відстоює ідею того, 
що Бог не має існувати в ім‟я відповідальности, свободи, 
призначення і глузду людського буття: заперечення Бога 
означає не знімання відповідальности і поменшення са-
мостійности і свободи людини, а саме гранично допус-
тиме підвищення відповідальности і суверенности. 

Між іншим, саме в цьому місці метафізику особи папи 
Івана Павла ІІ можна визнати як антишелеріанську, бо, як 
відомо, Кароль Войтила захоплювався поглядами Шелера. 

Але як же тоді людині «з внутрішньою необхідністю 
збагнути формальну ідею надсвітового, безконечного і 
абсолютного буття», коли саме до цього закликає Ше-
лер? Останню думку філософ висловив у творі-доповіді 
«Місце людини в Космосі» (1927 р.) за декілька місяців 
до раптової смерти. 

Відповідь напрошується наступна. Людина спершу 
має усвідомити світ, і завдяки опредметненню власної 
психофізичної природи має викликати в собі цю внутрі-
шню необхідність. Адже між чіткою сутнісною необхід-
ністю зв‟язку існує залежність між свідомістю світу, 
самосвідомістю і формальною свідомістю Бога в самій 
людині. Бог наділений тільки предикатом «священне» 
«Буття-по-собі» та ін. Тож помилково було б, на думку 
Шелера, говорити про Бога «я є» (як Декарт) або «світ є» 
(як св. Тома Аквінський). Слід говорити «існує абсолю-
тне буття», існування якого не можна виводити з пер-
ших двох засновків. Таким чином Шелер, не сприйма-
ючи теїстичного засновку, оправдовує позиції Спінози і 
Геґеля – «Першосуще усвідомлює себе в людині, в цьому 
самому акті, в якому людина бачить себе вкоріненою в 

нього». Сама людина, її самість і серце є тим місцем, де 
здійснюється її самостановлення. Але не тільки її, а й 
Бога. Це правдиво, доступно нам і є правдивою частиною 
трансцендентного процесу. Місцем зустрічі стає сама 
людина, в якій Логос стає дією, і в ній можна брати участь. 
Бог – результат людської спраги абсолютного, наслідок 
надрозумового пориву людського духа до Нескінчен-
ного і метафізично трансцендентного. До такого виснов-
ку приходить Макс Шелер. 

Висновки. Як зауважено вище, Гуссерль дотриму-
ється феноменології ноетичного типу (А), тоді як Шелер – 
фактологічного (Б). Це хоч і виразно протилежні пози-
ції, проте в контексті філософської теології вони мають 
спільний об‟єкт пошуку – Абсолют, існування якого одна 
і друга феноменологія здатні обґрунтувати як достатню 
підставу. Більш життєдайною можна назвати теодицею 
Шелера, що тяжіє до апофатичних джерел. У перспективі 
релігійного життя вона почерпає нові сили в людині, тоді 
коли Гессерлева теодицея простує дорогу до джерел 
суб‟єктивности та теологічної ідеї. Позиція Гуссерля 
торкається як трансценденталізму, так і теїзму. Він схи-
льний визнавати Бога як остаточну мету до якої стремить 
все існуюче і від Кого залежить їхня цінність. Саме 
буття світу як факт містить в собі певну телеологію. Бог 
не ототожнюється з речами цього світу, а є Вищим Кер-
маничем Всесвіту. Згідно з Шелером, не можна говорити 
про правдиві та властиві докази, не можна справді робити 
переходу від світу до Бога, від нечестивого до святого. 
Для релігійної людини докази не показують, хіба, що 
пробують показати і дати більш чіткіше бачення того, на 
що вказує шлях релігійного досвіду. Хоч Шелеру, мабуть, 
ближчий онтологічний доказ св. Ансельма, все ж будь-
який доказ є другорядний стосовно до досвіду Бога, 
щоправда не заперечується його переконлива сила і 
користь. На думку Шелера, найкраще ім‟я, яке можна 
надати Богові мовою позитивного богослов‟я – це Дух і 
духовість. В самій людині можна спостерегти риси 
цього атрибуту, бо й вона має досвід духовного життя, 
хоч живучи у матеріальному світі. Тоді слід визнати 
існування такого особового начала, яке було б духової 
природи. Цим началом є Бог Творець – Абсолютний Дух 
з яким і пов‟язується атрибут духовості. Він наділений 
Волею, а тому світ можна визнати даром Божої Особи.  
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Постановка проблеми. Турбота про себе актуа-

льна у всі часи та в усіх дискурсах. Однак ставлення до 

себе, як відношення до можливості, вимагає промірко-

вування вельми важливих питань: які інтерпретації ма-

ють владу наді мною і керують моїм існуванням в кожен 

конкретний момент часу? які можливості в ставленні до 

себе і до інших є відкритими або недоступними, прийня-

тними або неприпустимими? Нарешті, найважливіше 

питання: що це за така верховна влада наді мною, яка є 

«онтологічним» відношенням до себе, ця дивна свобода 

для себе, яка не є свободою від себе? «Онтологічне» ста-

влення до себе (саме в такому ставленні вишукується 

самість) є не тільки передумовою вслухання в себе, але і 

здатністю почути можливості, які ніби звертаються до 

нас і закликають нас в кожному конкретному дискурсі. 

Для прихильників протиставлення «конкретності» 

проблематики Фуко – «онтологічному» статусу гайдег-

герівської аналітики, окремі твори й, особливо, останні 

інтерв‟ю Фуко становлять серйозну складність, оскільки 

виражена в них відмінність між «онтологічним» та «он-

тичним» (гайдеггерівський термін) виступає централь-

ним предметом дискусії, яка розгортається у дещо не-

сподіваному ракурсі. 

Мета роботи – проаналізувати та порівняти тлума-

чення конструкту «турбота про себе» в античній (голов-

ним чином, платонічній) традиції, у гайдеґґерівському й 

фуколдіанському розуміннях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прий-

маючи до уваги полісемантичність словосполучення 

«турбота про себе» й відродження інтересу до цього 

давнього етичного конструкту, розглянемо його більш 

детально. Для цього звернемося до окремих робіт Мі-

шеля Фуко і Мартіна Гайдеґґера, й до ряду інших 

джерел. 

Вихідною точкою переосмислень для Фуко є «Алкі-

віад I» Платона. В античності «турбота про себе» не 

мала негативного забарвлення, яке їй може бути припи-

сане сьогодні. Античні техніки себе припускали необ-

хідність знати свої думки, точніше вивіряти свої дії і 

осмислювати те, наскільки вони відповідають належ-

ному. Для Фуко всі ці техніки визначаються через гно-

мічний тип суб‟єктивності. Гнома Фуко висловлює 

одночасно і знання, і керівництво до дії, і саму істину. 

Індивід відтворює «Я» як джерело знання і волі. Прояви 

«Я» – це процес довжиною в життя [1]. 

Фуко присвятив значну частину своєї дослідницької 

роботи проблемі об‟єктивації індивіда в суспільстві, фо-

рмуванню ставлення до самого себе. Турбота про себе 

тут не виливається в егоїзм, нарцисизм, самозамилу-

вання, так само як і в турботу тільки про себе. Ця тур-

бота не ототожнюється з гонитвою за своїм зникаючим 

«Я», вона, скоріше, є «мистецтво жити». Турбота про 

себе завжди скоординована із етичними, політичними 

ідеалами, і передбачає внутрішній, самостійний розбір, 

оцінку і постійний контроль індивідуальних дій, устано-

вку по відношенню до себе, інших і світу навколо. 

Таке перенаправлення погляду з «себе зовнішнього» 

на «себе внутрішнього» трактується у Фуко як спосте-

реження за власною душею. Турбота про себе припускає 

певні дії, які суб‟єкт здійснює над самим собою, і за до-

помогою яких він покладає на себе турботу про себе. І 

така турбота про себе в подальшому дозволяє реалізу-

вати усвідомлену взаємодію із суспільством. Звідси 

першорядне значення набуває ідея звернення (epistrophe, 

ἐπιστρουή), що передбачає свого роду «повернення», 

поворот до себе внаслідок перетворення людини [2]. 

Ідея повернення для Фуко – це перебудова себе, 

опора для вибудовування відносин зі світом. Повер-

нення здійснюється все життя і може мати різні форми, 

однією з яких є аскеза, яка для Фуко являє собою прак-

тику істини, а не покори. Розглядаючи різні способи 

суб‟єктивації, Фуко виділяє такі поняття, як – metanoia 

З соціально-філософських позицій аналізується проблематика різних інтерпретацій конструкту 

«турбота про себе». Констатується певна схожість між раннім Гайдеггером і пізнім Фуко в розумінні 

самості. Самість розглядається онтологічно, як ставлення до себе, з якого випливає можливість 

свободи. Турбота про себе означає турботу про буття, про буття самості в її кінцевій відкритості 

світові. При цьому знання практично-онтологічного ставлення до себе є пролегоменом для прийняття 

відповідальності етичного ставлення до інших. І для Фуко, і для Гайдеггера знання практично-

онтологічного ставлення до себе, в його критичному стані, є досяжним лише через практику 

філософствування. Сформульований тут етичний імператив пов‟язується із розумінням «етичного 

існування» в якості завдання. В основі буття суб‟єкта лежить самоспостереження, в ході якого 

центральним виявляється принцип, згідно із яким необхідно піклуватися про самого себе, бути уважним 

до себе, пізнавати себе. 

Ключові слова: турбота, самість, самопізнання, aутопоезис, етика, Платон, Гайдеґґер, Фуко. 
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(раптове потрясіння, подія перетворення – у християнс-

тві), «етопойєтичне знання» (ethopoienen), тобто знання, 

що здатне трансформувати етос.Фуко називає поряту-

нок, що досягається в результаті переходу, «знаряддям 

переходу» [3]. 

У той же час, у Фуко філософськи переосмислюється 

поняття «порятунку себе»: врятуватися – це не змінити 

себе, а залишатися собою, не дивлячись на те, що відбу-

вається навколо. Турбота про себе, ймовірно, все ж пе-

редбачає своєчасне змінення себе. Нарешті, турбота про 

себе у М. Фуко тісно пов‟язана з темою освіти, яка, в 

свою чергу, передбачає звернення до теми влади. 

У руслі особистісного відношення до влади постають 

вічні питання, що стоять перед кожною людиною: «Як 

управляти собою, як управляти іншими, щоб стати кра-

щим правителем?» [4]. Відповідь співвідноситься із тим, 

що влада є знання. Під знанням розуміється процес, за 

допомогою якого суб‟єкт піддається зміні. Особлива 

увага приділяється «дисциплінарний владі» – влада пра-

гне спрямовувати поведінку індивідів. Дисциплінарна 

влада передбачає «просторову визначеність», локаліза-

цію і закріпленість індивідів за певним місцем [5]. 

Школи мають на меті інтегрування індивіда у механізм 

професійного навчання та виправлення. Фуко цікавить 

«мораль» як реальна поведінка індивіда, як спосіб,  

яким індивід більш-менш підпорядковує себе принципу 

поведінки. 

Для Фуко «турбота про себе» означає перетворення 

всього життя в безперервну вправу. У концепції мисли-

теля «обов‟язок дбати про себе» можна реалізувати 

культурними і економічними можливостями. Ідея «тур-

боти про себе» передбачає якісну зміну життєвих 

орієнтацій. І тут важливу роль відіграє вчитель. Він по-

винен допомагати учневі в самореалізації, в переході від 

незнання до знання. Особливо варто виділити орієнта-

цію на інновації, нестандартність і самореалізацію учнів. 

Значення досліджень Мішеля Фуко, багатство ідей і 

концептів, які вилучає цей сучасний автор зі стародавніх 

текстів, важко переоцінити. Ідея «турботи про себе» 

здійснює глибокий перетворюючий ефект, спонукає до 

переосмислення усталених уявлень. Техніки себе можна 

використовувати як форму ставлення індивіда до усього 

зовнішнього світу. Ключовий параметр цього ставлення – 

звернення на себе, самостійне застосування на собі. 

Основним джерелом розуміння теми турботи про 

себе у Фуко є матеріали публічних лекцій, прочитаних у 

Колеж де Франс упродовж 1982 року. То є своєрідні 

звіти про виконані дослідження, які для самого філософа 

виступали першою апробацією задуманих ним текстів. 

Повна розшифровка записів опублікована у Франції 

тільки у 2001 році під назвою «Герменевтика суб‟єкта». 

Через 12 років після виходу першої книги «Воля до 

істини» інтереси М. Фуко істотно змінилися. Його вже 

не стільки займає проблематика влади, в фокусі уваги 

тепер – людина, що бажає задоволень і починає контро-

лювати свої бажання, пізнає себе і формує власне «Я». 

Наступні дві роботи «Використання задоволень» і «Тур-

бота про себе» готувалися одночасно, тому доцільно 

розглядати їхній зміст як цілісний дискурс дослідження 

сексуальної поведінки у античний період. 

Інша частина цієї значної роботи – «Визнання плоті», 

присвячена технікам конструювання себе в ранньому 

християнстві, так і не була опублікована через прижит-

тєву заборону самого Фуко. Наступна книга передбачала 

розробку теми «Я» безвідносно до проблематики сексу-

альності [6]. Однак настільки розгорнутий план дослі-

дження не був остаточно реалізований через передчасну 

смерть мислителя. Тим самим проблема самоідентифі-

кації і суб‟єктивації, що розглядається Фуко через прак-

тики турботи про себе, так і не отримала подальшого 

розвитку в більш широкому онтологічному аспекті, і 

залишилася включеною лише у контекст сексуальності. 

У своєму аналізі М. Фуко використовував багатозна-

чний французький вислів «le souci de soi», що означає не 

тільки турботу, спрямовану на себе, а й проблемний ас-

пект – заклопотаності собою. В англомовному перек-

ладі найчастіше використовується поширена фігура 

мови self-care, що має сенс самообслуговування. Викори-

стовуваний нами переклад «турбота про себе» хоча ві-

дображає і ці смисли, але має певні культурні особливості. 

Адже, наприклад, в радянській і, частково, у «постра-

дянській» свідомості може асоціюватися переважно із 

самопіклуванням або егоїстично-гедоністичною спрямо-

ваністю людини. Ці смисли дуже далекі від того, про що 

намагався міркувати Фуко. 

Проблематика турботи про себе стала концептуаль-

ним завершенням філософських пошуків Фуко. Лекцій-

ний курс 1982 р. дає уявлення про книгу, яку було заду-

мано, але так і не написано. «Історія сексуальності» 

(1984) представляє переробку цієї теми і включення до 

загального контексту інтересів зрілого періоду. В про-

цесі даного дослідження були також використані ін-

терв‟ю та публічні виступи М. Фуко 1982–1984 рр., 

котрі віддзеркалюють різні варіанти авторських пере-

осмислень означеної теми [7]. 

Звернемося дещо детальніше до курсу лекцій «Гер-

меневтика суб‟єкта», що був прочитаний М. Фуко у 

Колеж де Франс (фр. Collège de France) – одному з най-

престижніших вищих навчальних закладів Франції. Про-

тягом двох років Мішель Фуко читав там відкриті лекції, 

що незмінно привертали величезну кількість слухачів. 

Щороку професор розробляв новий список тем. Зокрема, 

курс 1982 року складався з 26 лекцій і повністю був при-

свячений проблематиці турботи про себе. Методика 

викладання лекцій полягала у вдумливому читанні обра-

них текстів, їх коментуванні та поступовому вбудову-

ванні у задуману композицію. Звернення до античних 

авторів, їхнє переосмислення – традиційний філософсь-

кий підхід; для мислителів французької школи характе-

рно висловлювати власні думки та ідеї саме через кри-

тичний аналіз робіт інших вчених. По суті, видання 

«Герменевтики суб‟єкта» виявилося посмертним посла-

нням сучасникам, що й обумовило помітність книги, і 

визначило особливе до неї ставлення. 

Турбота про себе пропонується слухачам як логічне 

продовження масштабного дослідження процесів і спо-

собів суб‟єктивації (курс 1981 року) присвяченого дос-

віду сексуальної поведінки в античності, arts d‟existence, 

«мистецтво існування» – практики, якими люди встано-

влюють собі правила поведінки, прагнуть перетворити 
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себе і зробити зі свого життя твір, який несе певні етичні 

й естетичні цінності [8]. 

У 1982 р Фуко продовжує пошук співвідносин між 

«суб‟єктом» та «істиною», відштовхуючись від більш 

широкого і ємного поняття «турбота про себе». Цей те-

рмін видається аналогом давньогрецького поняття 

epimeleia heautou – заняття собою, увага до себе. Припис 

«Піклуйся про себе» був одним з головних правил гро-

мадського та особистого життя, але протягом історії він 

виявився заслонений іншою парадигмою суб‟єктності – 

знаменитою формулою «Пізнай самого себе». Фуко 

пояснює, що висічене в камені дельфійського храму 

GNOTHI SEAUTON спочатку не було однозначною ви-

могою самопізнання – це лише окремий випадок, допо-

внення загального припису EPIMELEIA HEAUTOU: 

необхідно бути уважним до себе, піклуватися про себе 

самого, берегти себе. 

Найвідоміший мудрець, який проголошує принцип 

epimeleia – Сократ, яким він описаний у Платона. Це 

справжній вчитель турботи про себе, який переконує 

людей «не турбуватися ні про що своє більше, ніж про 

самих себе» і бачить в цьому найголовніше послання 

богів. Цікавими є метафори, які супроводжують ці тек-

сти. Спонукання до турботи про себе порівнюється із 

моментом пробудження від сну: «з тієї хвилиною, коли 

піднімають повіки, сон відступає, і людина починає роз-

різняти перші проблиски світла». Сам Сократ неначе 

«ґедзь, що переслідує коня, кусає і змушує його мета-

тися... Турбота про себе – щось на зразок жала, яке по-

винно увійти в людське тіло, весь час нагадувати про 

себе, свербіти, не давати спокою» [4]. 

Три лекції Фуко присвячені детальному розбору діа-

логу «Алківіад 1» – першому з відомих філософських 

текстів, у яких турбота про себе отримала теоретичне і 

методологічне обґрунтування. Словами Сократа автор 

пояснює, що заняття собою – невід‟ємна умова дорослі-

шання молодого аристократа, що дозволить йому гідно 

керувати містом. Влада над іншими людьми неможлива 

без «оволодіння» самим собою. 

У діалозі піднята проблема незнання, яка стосується 

як важливих життєвих істин, так і самої людини як носія 

цих істин. Це призводить до розкриття глибинного он-

тологічного значення принципу турботи про себе – щоб 

її здійснити, перш потрібно зрозуміти, що таке «Я сам» і 

в чому саме полягає «заняття собою»? Платон і Сократ 

бачать в цьому душу, а Фуко – суб‟єкта – «точку, до якої 

має звертатися мислення, діяльність рефлексивна і реф-

лексуюча, що повертає людину до самої себе». Душа-

суб‟єкт передбачає особливу позицію: по-перше, діяльну 

(«займатися собою» як суб‟єктом певних дій, взаємин, 

займаних позицій), по-друге, начебто відсторонену щодо 

навколишнього світу і самого себе. 

Незважаючи на відкрите визнання М. Фуко про ве-

личезний вплив, здійснений на нього творами М. Гай-

деггера, залежність від них його власного філософського 

вчення залишається багато в чому неясною. Існує очеви-

дна паралель між Гайдеггером і Фуко в тому, як вони 

визначають сутність етики в тій галузі досліджень, яку 

вони називають «протоетичною». Очевидною також є 

близькість філософських позицій Гайдеггера періоду 

«Буття і часу» і Фуко в пізній період його творчості, про 

що свідчить одна з його останніх робіт – інтерв‟ю 

«Етика турботи про себе як практика свободи» [9]. Сама 

назва інтерв‟ю Фуко дає привід для порівняльного ана-

лізу двох філософських проектів: «турботи про себе» – 

основної теми останнього етапу творчості Фуко, і Dasein – 

центрального поняття «Буття і часу» Гайдеггера. 

У той же час, намагаючись провести це порівняння, 

ми відразу ж відчуваємо якийсь інтелектуальний опір, 

оскільки, де ж Гайдеггер в своїх ранніх роботах говорить 

про «практику свободи»? Чи не є достатньо очевидним, 

що Фуко у своїх останніх дослідженнях [10] говорив про 

«турботу про себе» як про конкретну практику? Чи не є 

його робота над останніми двома частинами «Історії 

сексуальності» дослідженням конкретних, історично 

обумовлених практик такої «турботи»? У той час як у 

Гайдеггера, як вважає більшість дослідників, можна 

знайти тільки онтологічну «теорію» самості, котра не 

тільки нічого не говорить про конкретну практику, але 

явно дистанціюється від будь-якої етики. Хоча суть 

справи може виявитися і не такою вже простою. 

Гайдеггер вбачає необхідність нової постановки пи-

тання про буття, і для його вирішення звертається до 

того буття, яке є «ми самі». По суті, головним питанням 

і сферою орієнтації автора є тема самості (справжності 

нашого Я), що протиставляється «фальшивості» людсь-

кого буття. Людське «ось буття» і пошук шляхів до ви-

явлення його автентичності – це червона нитка гайдег-

герівського дослідження в роботі «Буття і час». Цей 

текст являє собою фундаментальну спробу вийти за 

рамки «традиційних» антропологічних моделей, які пе-

реховуються за багатошаровістю «регіональної онтологі-

зации» для того, щоб «пробитися» до витоків автентич-

ності людського буття [11-14]. 

Детальна аналітика людської екзистенції, представ-

лена в трактаті німецького мислителя, як в закордонній, 

так і в україномовній літературі, отримала достатню 

кількість коментарів з самих різних точок зору. У кон-

тексті нашого дослідження нас цікавить аспект «повер-

нення до себе» і проблема зіткнення фундаментальних 

моделей пошуку витоків людського буття. Більш широ-

кого висвітлення зазначені питання отримують у дисер-

таційній роботі. 

Висновки. Існує вражаюча схожість між раннім Гай-

деггером і пізнім Фуко в розумінні самості. Самість 

розглядається онтологічно, як ставлення до себе, з якого 

випливає можливість свободи. Турбота про себе означає 

турботу про буття, про буття самості в її кінцевій відк-

ритості світові. При цьому знання практично-онтологіч-

ного ставлення до себе є пролегоменом для прийняття 

відповідальності етичного ставлення до інших. 

Критична практика онтологічного знання є чітко ви-

раженим способом турботи про себе, яка невпинно 

повертає до себе, ставлячи своє власне буття під питан-

ня. Таку практику можна охарактеризувати як «прото-

етичну», таку що розгортається як захопленість своїм 

власним існуванням в кожному конкретному випадку. 

Протоетична захопленість у Гайдеггера є трансформа-

тивною формою участі в своєму власному бутті, у фор-

муванні себе, своєї самості як способу звернення до світу. 

Нарешті, і для Фуко, і для Гайдеггера знання прак-

тично-онтологічного ставлення до себе, в його критич-
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ному стані, є досяжним лише через практику філософст-

вування. Етичний імператив, сформульований тут здебі-

льшого Фуко, не є категоричним імперативом (що мав у 

античності підстави в універсальному Логосі), однак є 

свого роду історичним імперативом, який формулює 

«етичне існування» як певне завдання, як ставлення до 

майбутнього на основі самоспостереження, у якому 

центральним виявляється принцип: «Піклуйся про са-

мого себе, будь уважним до себе, пізнавай себе». 
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 «CARE OF THE SELF» CONSTRUCT, SELFHOOD AND ETHICS: INTERPRETATIONS 

IN THE ANCIENT TRADITION, IN THE HEIDEGGERIAN AND FOUCAULDIAN UNDERSTANDING 

The article gives an analysis for the issue of different interpretations of the «self-care» construct, from the socio-

philosophical standpoint. There is a certain similarity between the early Heidegger and the late Foucault in the understanding 

of the «self» notion. The self is considered ontologically as an attitude to oneself, from which follows the possibility of 

freedom. «Taking care of oneself» means taking care of being, and this being is reflecting in one‟s ultimate openness to the 

world. Thus knowledge of the practical-ontological relation to oneself is a prolegomenon for acceptance of responsibility of 

the ethical attitude to others. For both Foucault and Heidegger, knowledge of the practical-ontological relation to oneself, in 

its critical state, is attainable only through the practice of philosophizing. The ethical imperative formulated here is associated 

with the understanding of «ethical existence» as a life-task. The basis of the subject‟s existence is self-observation and self-

cognition. Therefore, the central principle is as follows: it‟s necessary to take care of oneself, to be attentive to oneself , and 

«gnothi seauton» – to know oneself permanently. 

Key words: care, self, self-cognition, autopoiesis, ethics, Plato, Heidegger, Foucault. 
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Постановка проблеми. Мистецтво завжди займало 

значущу ланку у житті кожної людини та мало великий 

вплив на усвідомленість життя, за допомогою нього 

люди долучалися до прекрасного, пропускали крізь себе 

різноманітні емоції та складали свою думку стосовно 

того чи іншого витвору мистецтва, що, насамперед, було 

поштовхом до мислення як абсолютного процесу та 

мало безпосередній вплив на життя кожного окремого 

індивіда.  

У сучасному світі все більшу популярність набирає 

мистецтво, яке у своїй репрезентації відходить від кла-

сичних поглядів на прекрасне та жахливе, несе своєму 

глядачеві ілюзію «нового світу», привчає до більш «су-

часного» сприймання життя. Таке мистецтво внесло свої 

корективи до життя звичайного міщанина, змінило його 

світовідчуття, емоційний стан та самосвідомість, завдало 
значного впливу на поняття «свободи» та «свободи вибору». 

Як наслідок, свідомість міщанина спотворилась: 

навколишній світ людина починає сприймати тільки 

через призму насильства завдяки абсолютній свободі 

вибору, яка дарує вседозволеність та компенсує вже 

спотворену реальність, щоб міщанин не отримав шок. 

Так як мистецтво є маркером реальності, постає питання 

«що призвело реальність та людську свідомість до змін?». 

Мета роботи: виявити причини становлення мистец-

тва антиестетичним: чому свобода дала місце насильс-

тву для становлення головним інструментом у мистец-

тві, осмислити рішення проблеми співвідношення 

свободи та насильства у сучасному мистецтві у кон-

тексті його впливу на суспільне середовище. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний філософ 

Ален Бадью у своїй концепції подієвості розглядає всі 

аспекти людського життя в чотирьох іпостасях: мистец-

тво, політика, наука і любов. На даний момент набуває 

значення проблема мистецтва, як способу самовира-

ження людини, його сприйняття світу і впливу за допо-

могою творів мистецтва на погляди суспільства. Розгор-

таючи концепцію подієвості, А. Бадью висвітлює поняття 

художніх події. «Художні події, − зазначає філософ, – це 

крупні зміни, які майже завжди зачіпають питання про 

те, що має цінність форми, а що не має» [1, c.88]. Історія 

мистецтв демонструє, що поступово в область форми 

включались речі, які до цього вважались безформними. 

Прикладом може бути рух до абстракції в живопису, чи 

до модифікації тональності в музиці. Художня подія – це 

завжди прихід до форми або розвиток в якості форми 

галузі, яка раніше вважалася галуззю, що ухиляється від 

мистецтва, тобто відбувається винахід галузі форми, яка 

раніше не сприймалася або заперечувалась. Це знаменує 

прихід нової форми.  

Якщо ще в XIX столітті мистецтво асоціювалося з 

чимось прекрасним, несло в собі витонченість і смак, то 

вже, починаючи з XX століття, воно почало набувати 

зовсім іншого сенсу, іншого способу репрезентації − 

стало висвітлювати аспекти життя, які раніше залиша-

лися в тіні, нести в собі зовсім іншу Ідею (якщо можна 

говорити про наявність в цьому мистецтві Ідеї як такої). 

Зупиняючись на окремих видах мистецтва, ми мо-

жемо спостерігати такі перетворення: 

1. Живопис 

У попередні століття образотворче мистецтво ціну-

валося за умови виконання рукою майстра, в ньому оці-

нювалася не тільки ідея картини, а й техніка виконання. 

В наші дні про техніку виконання годі й казати, худож-

ники не приділяють цьому належної уваги, намагаючись 

виправдати її відсутність «наявністю» піднесеної ідеї 

картини. Але без техніки ніяка ідея не може бути грамо-

тно виражена, зрозуміти посил автора не представля-

ється можливим. На зміну реалізму приходить абстрак-

ція, оскільки вона не вимагає високих технічних навичок. 

Ще за модерністською традицією художник мріє про 

свободу не тільки від громадських пут, але і від природ-

ної залежності. Природа для нього «склеп», в якому 
замурований його дух. І в зв‟язку з цим художник розрізняє 

Стаття присвячена проблемі свободи і насильства в сучасному мистецтві, а також його впливу на 

суспільне середовище сьогодення шляхом розгляду ключових різновидів мистецтва. Проведено аналіз 

трансформацій у живопису, літературі, фотографії, кіномистецтві та музиці, зазначена сукупнісь 

причин, що призвели до антиестетизації естетичної складової мистецтва, шляхом аналізу праць А. Бадью, 

Ж. Бодрійяра та Д. Белла. Додані приклади кінострічок, картин з живопису, сучасних фотозображень-

селфі, музичних композицій та літературних творів. Наведені можливі шляхи подолання набутих 

негативних змін у мистецтві, що базуются на теорії критики критики мистецтва, за якою мистецтво 

повинно знайти ствердну позицію. 

Ключові слова: свобода, насильство, естетизація, критика, кіно, культура. 
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«рабське буття» і «вільне буття», зернятком якого усві-

домлює він себе, занесеним в цю рабську природу, в 

чуже йому царство необхідності. Тільки в моменти ося-

яння художник відчуває справжню свободу, і це раптове, 

миттєве чудо є центральним моментом у переживаннях 

людського духу. 

Таким чином, в основі творчості кожного справжнього 

митця лежить якесь інтуїтивно спалахнувше прозріння. 

І хоча воно усвідомлюється як суб‟єктивне, ірраціо-

нальне, проте чим більше воно корениться в несвідомих 

структурах суб‟єкта, тим більше, згідно концепціям цього 

періоду, воно є вірним відображенням тієї вищої реаль-

ності, яка лежить вже за межами суб‟єктно-об‟єктного 

розділення. Щоб вловити в об‟єкті те, що вже не об‟єкт і 

не суб‟єкт, а вища реальність природи як творця, худож-

нику необхідно вловити в собі цей глибокий передсві-

домий імпульс, оскільки «найіндивідуальніше та найін-

тимніше, що є в людині, − це єдиний шлях до загального 

і світового» [2, c.579-604]. 

Розпад у середині XIX століття теологічного зна-

чення релігії зумовив кардинальний поворот, який не 

замикається на якомусь окремому суб‟єкті або проміжку 

в часі, але представляє собою загальнокультурний фе-

номен. Культура, особливо модернізм, який розповсю-

дився на думку Д. Белла, фактично встановила контакт з 

демонічним: «Але замість його упокорення, як то нама-

галася робити релігія, модерністська культура вподобала 

демонічне, почала досліджувати його, впиватися ним і 

правомірно розглядати його як першоджерело специфі-

чного характеру творчості. Як тільки культура взяла на 

себе розгляд демонічного, в неї зараз же виникла пот-

реба в «естетичній автономії», затвердження ідеї про те, 

що досвід, внутрішній і зовнішній, є вищою цінністю. 

Все повинно бути досліджено, все повинно бути дозво-

лено щонайменше в світі уявлення, включаючи хіть, 

убивство та інші теми, що домінують у модерністському 

сюрреалізмі. Таким чином, модернізм як рух в культурі, 

присвоївши собі права релігії, викликав зсув центру 

авторитету від священного до світського [3, c.254-255]. 

Переходи з модернізму до постмодернізму та мета-

модернізму не вдосконалили підхід до демонічного, а 

свобода вибору подарувала новий засіб демонстрації 

цього – насильство. І таким чином у ХХІ столітті живо-

пис перетворився на клуб збоченців, які намагаються 

перемогти один одного у «оригінальності» − хто проде-

монструє якнайбільше насильства та шокує глядачів.  

2. Література 

Новітня європейська література пропонує модель 

людини, сутністю якого оголошується свобода творити 

саму себе. Найбільш потужним знаряддям творіння є 

слово, очевидність якого і демонструвала література. 

Давня література показує нам людину, яка не відрізняє 

себе від навколишнього, та прагне просто бути. Потім 

усвідомлення свободи від буття в християнстві, у Відро-

дження стає уявлення про особливий характер буття 

кожної особистості і в світ входить людина, що володіє 

індивідуальністю. Просвітництво говорить про станов-

лення людини і можливості впливати на характер і сис-

тему його переконань. Пильно вивчається внутрішній 

світ і стає новий етап творення людини – людини рефле-

ктуючої. Цей етап триває від «Сповіді» Руссо до романів 

Л. Толстого, в яких світ особистості постає як психоло-

гічний механізм, керований непорушними законами, 

зрозумілими і однозначними. 

У ХІХ столітті філософські пошуки характерні для 

всіх великих письменників, коли художня література в 

цілому перебувала на найбільшій відстані від філософії. 

Достоєвський їх зближує. Розуміння свободи як мораль-

ної чистоти особистості схожі у Достоєвського та Канта. 

У літературному творі в ХХ столітті все частіше бачать 

філософське начало, навіть якщо воно органічно впле-

тено в художню тканину. Критикуючи кризовий стан 

сучасної культури, автори закликають орієнтуватися, як 

феноменологія і Кассірер, на «життєвий світ» індивіда, 

на початкові очевидності донаукового, особистісної сві-

домості. Письменник дихає філософською атмосферою 

епохи, і не може бути від неї вилучений. Він свідомо 

філософствує. Що дійсно реальніше: світ накопичених 

знань, або сама людина? Кому віддати перевагу – надін-

дивідуальній абстракції чи індивіду? Однак, існуючий 

світ лежить серед небуття. Пересичення веде до відмови 

від комфорту, аскетизм – зворотний бік суспільства 

споживання. Культу тотальності, загального Гегеля 

екзистенціалізм протиставив культ одиничного, персони 

(маски, ролі, особистості). Гегель на початку власної 

карєри, як філософ, уважав, що «вищий акт розуму, 

який охоплює всі ідеї, є акт естетичний» і що «філософія 

духу – це естетична філософія» [4, c.212]. 

Але аналіз прогресуючого в культурі Нового та Нові-

тнього часу зближення мистецтва і філософії – особливо 

наочного в ХХ ст., відзначеного розквітом маргінальних 

жанрів на стику між мистецтвом і філософією (філософ-

ська есеїстика, соціальна фантастика і т.д.), здійснюва-

вся виходячи з не завжди усвідомлюваних посилок про 

те, що філософія в цьому процесі втілює собою ідею 

науки. Звідси будь-яке відхилення від канону суворої 

науковості, як-то естетизація, оформлення професійного 

філософствування на манер К‟єркегора, визнавалося як 

беззастережне свідчення кризи ідеї позитивного методу. 

Сучасна ж філософія актуалізувала суперечку про 

співвідношення філософії, науки і мистецтва. Кумири 

інтелектуалів двадцятого століття – Гуссерль, Бергсон, 

Кроче, Ніцше, К‟єркегор і екзистенціалісти, Фрейд і 

психоаналітики, сучасні аналітики, герменевти, структу-

ралісти, постмодерністи, філософські антропологи тощо 

виявилися пов‟язаними з розвитком літератури і мистец-

тва. Ці зв‟язки – і в змісті, і у формі, і в мові, і в стилі. 

Митець не може уявити собі можливість моделі особис-

тості поза тих ідей, які пропонує йому філософія. Часто 

ідеї сприймаються фрагментарно, у вигляді штампів. 

Сучасна «мозаїчна» культура (А. Моль) зберігає в схо-

вах свідомості сучасної людини найсуперечливіші ідеї, а 

соціокультурна таблиця інтелектуального життя ство-

рюється позаособистісною. Масова культура несе в собі 

анонімність, безособовість [5, 8-36]. Суперсучасний роз-

діл літератури «про бізнес» має особливу безособовість, 

але це не виключає її популярність та значущий негати-

вний вплив на індивідів та їх особовий розвиток.  

3. Фотографія 

Будь-яке ж значуще явище в суспільстві незмінно 

виступає як проблема, так як його необхідно адекватно 

описати і зрозуміти. Саме тому в ХХ столітті з‟являється 
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філософська рефлексія як онтології фотографічного об-

разу, так і його функціонування в суспільстві. До клю-

чових філософів фотографії відносять таких авторів, як 

Ролан Барт, Вілем Флюссер, Дітмар Кампер, Сюзен Зон-

таг, Жан Бодрійяр. Про своє ставлення до фотографії 

писали відомі мислителі на зразок Фрідріха Ніцше, Ерн-

ста Юнгера і Вальтера Беньяміна. Сам феномен фотог-

рафії намагалися теоретично осмислити і піонери цього 

медіа XIX століття (Надар, Вільям Генрі Фокс Тальбот, 

Іполит Байяр), і майстри ХХ століття (Анрі-Карьте Брес-

сон, Евард Уестон, Діана Арбус та інші). 

На думку Флюссера, філософа фотографії, фотозні-

мки бувають: вказуючі (індикативні), розпорядчі (імпе-

ративні) та художні. Наукова публікація, політика/рек-

лама та галерея створюють різні канали функціонування 

фото (і його сприйняття), а в результаті ми отримуємо 

абсолютно різні об‟єкти. Кожен канал кодує фотогра-

фію, тобто визначає те, що вона несе.  

Фотографія багато що може розповісти про історію, 

але про історію культурних приписів, а не подій. Фотог-

рафування не несе ніякого істинного (навіть минулого) 

уявлення про світ, навпаки, воно розмиває його і підтве-

рджує невловимість світу – точніше, невловимість його 

нематеріальної складової: нашого бажання, вписаного у 

погляд на цей світ. Навіть репортажне фото нічого не 

знає про подію, адже події – це те, як я їх сприймаю і 

потім пам‟ятаю (що відклалося в мені, в т. ч. несвідомо). 

Подібний парадокс блискучою грою слів формулює 

Жан Бодріяр у своїй статті «Фотографія, або Лист сві-

тла»: «Чудо фотографії, її так зване об‟єктивне зобра-

ження, є радикальним виявленням необ‟єктивного світу. 

Це парадоксально, що відсутність об‟єктивності світу 

виявляється об‟єктивом фотокамери» [6]. У українській 

мові лише частково читається ця гра слів «об‟єктивне» – 

«об‟єктив». Варто зауважити, що по-французьки objectif – 

це і «фотографічна лінза», і «об‟єктивний», і «мета / зав-

дання». Отже фраза Бодріяра звучить ще з якоюсь зло-

вісною нотою: необ‟єктивність світу представляється 

метою фотографії, її неясним «умислом».  

Завжди були люди, які заперечують фото. Як, напри-

клад, герой фільму «Загублене шосе» Девіда Лінча, який 

формулює девіз заперечення: «Я вважаю за краще 

пам‟ятати речі такими, якими вони мені запам‟яталися». 

Адже все вищесказане можна розуміти і як «умертвіння 

реальності». І, як це не дивно, виникнення фотографії 

багатьох наводило на думку про сусідство її зі смертю. 

При цьому сучасне відчуття від фотографії зміню-

ється. Метафори умертвіння або панування над світом 

стираються, а часом стають неактуальними до нового 

досвіду. Селфі більше не припускають тільки гріх гор-

дині чи провокацію заздрості / жадання, але іноді слу-

жать просто мітками, тимчасовими закладками для 

пам‟яті, іронічними записами про своє життя. Також 

фото речей і текстів витісняє запис і спроби передати 

щось словами. Фотографія легко вбудовується в повсяк-

денність, і навіть членування світу на шматки і відрізки 

часом полегшує відчуття занедбаності в День бабака. 

4. Музика 

Класика давно вийшла з моди, але на зміну піднесе-

ним творам прийшла далеко не гарна течія – пісні без 

сенсу, виконавці, які виступають під фонограму, аран-

жування, що складається усього з декількох звуків. На-

водячи приклад групи Beatles, А. Бадью стверджує, що 

вона мала успіх тільки тому, що включила в свою твор-

чість багато з академічного репертуару. Автор акцентує 

увагу, що в кожній сучасній музиці є академічна основа, 

як і в будь-якому іншому мистецтві і її слід оцінювати 

на базі здатності працювати з формальними винахода-

ми [1, c.105]. 

Повернення до історії дає змогу зрозуміти, що сут-

тєві зміни почалися з появою концепцій, що обмежують 

кількість насильства у людському житті. У середніх ві-

ках, коли мистецтво дійшло до найвищого ступеню роз-

витку, коли художники зображували людей та оточую-

чий світ у найбільш реалістичних мотивах, а автори 

музики писали справжні шедеври, жорстокість оприлю-

днювалась. Катування людей заради показань у розслі-

дуваннях було звичайною справою. Публічні смертні 

покарання відбувалися щонайменше декілька разів на 

тиждень. Мешканці міста збиралися на площі, аби бли-

жче побачити, як кат буде ламати кістки, вішати, або 

рубити голову. У такий спосіб жителі ніби компенсу-

вали ту жорстокість, якою природа нагородила душу. 

Після перегляду жителі йшли по домівках і життя про-

довжувалось. 

ХІХ–ХХ сторіччя ознаменувалося вкоріненням по-

няття «права людини». За цими правами слідувало, що 

кожна людина рівна до іншої і має змогу на список благ 

(свобода слова, віри тощо). До цього етапу кількість на-

сильства впала за рахунок осмислення бездієвості публі-

чних покарань, а з правами ще більше знизилась.  

На цьому моменті і починається суцільне спрощення 

мистецтва. Музика ще не страждає, фотографія тільки-

но розвивається як мистецтво для багатіїв. Але у живо-

писі починається процес спрощення. 

Якщо порівняти майстра Рембрандта з класичним 

представником кордону ХІХ–ХХ сторіччя Ван Гогом, то 

стає зрозуміло, що Рембрандт детально прописував пер-

соналій, а Ван Гог пішов шляхом простіше: він викорис-

товував техніку з мазками. Таким чином, зблизу картина 

була набором плям, а здалеку шедевром. Роботи ж Рем-

брандта булі детальними поблизу і здалека.  

Далі живопис спрощується ще більше. Поява таких 

майстрів, як Малевич, Кандинський та їх братів з руху 

«Баухауз» вочевидь каже «живопис перетворився на 

креслення». Енді Воргол і зовсім добив живопис. Він 

використовував прийоми «нового» поп-арту: масового 

мистецтва, яке було схоже на друк, а не на шедевр з-під 

пензля митця. 

Таким чином, при зростанні рівня піклування про 

права людини зменшується кількість «мистецького» у 

мистецтві. На сьогоднішній момент живопис зовсім 

зник, залишивши місце для фото, а це мистецтво набуло 

статусу постів у соцмережах. Свобода подарувала мож-

ливість кожному «стати митцем», звільнитися від необ-

хідності мати спеціальні здібності, щоб створювати вит-

вори мистецтва. Але ця свобода «від» призвела до 

свободи для того, що кожен безталанний міщанин мав 

можливість «зробити шедевр», а у реальності зробити 

неунікальне фото, яке отримає декілька вподобань у со-

цмережах. Міщанин не зрозуміє, де кінець естетичного і 

початок антиестетичного. Для нього свобода має на 
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увазі не тільки свободу слова або руху, а й свободу міри. 

Міщанин має право публікувати все, що заманеться бо 

Інтернет не забороняє нічого. А якщо можна все, то кор-

дони міри зникають, що призводить до вседозволеності.  

У сьогоденні ми можемо спостерігати, що справжня 

душа мистецька повністю зникла. Більш того, раніше за 

А. Бадью сфери людського життя та особливо мистецтво 

мали Ідею – вона одразу народжувалась за Подією і за 

нею йшли митці. Сьогодні Ідея вичерпала себе, нова ще 
не прийшла і цей розрив породив так зване антимистецтво. 

5. Кіномистецтво 

У сучасному кіно все більше простежується жага ви-

довищності, набувають популярності сцени насильства, 

розпусти; незважаючи на те, що можливості сучасної 

техніки значно перевершують колишні, правильно побу-

довані кадри в нинішньому кіно можна зустріти рідко. 

На перший план стали виходити негативні персонажі, в 

той час як спочатку в фільмах була ідея перемоги Добра 

над Злом. Все більшої популярності набуває жанр фан-

тастики, побудованої, в основному, на ідеях популярних 

коміксів Заходу. Сенс фільмів зводиться до нуля, зна-

чення набуває тільки наявність великої кількості спеце-

фектів. А. Бадью писав: «Кіно принципово не може бути 

чистим мистецтвом. Справа не в тому, що при його 

створенні завжди постає питання про гроші, нехай на-

віть мінімальні. Чисте мистецтво створюється з нічого, 

тобто починається з чистого аркуша або полотна, як лі-

тература і живопис. Кіно ж завжди має справу з деяким 

вихідним надлишком коштів і можливостей. В інших 

мистецтвах художник виходить з нестачі, дефіциту, по-

рожнечі, а кінематографістові з самого початку дано 

занадто багато всього». І незважаючи на те, що кінема-

тографу вже багато «дано» воно не використовує це з 

користю [7, c.364]. 

Щодо кіно ХХ сторіччя, то воно повністю модернізу-

валось. Спочатку це був веселий жанр для глядача. Смі-

шні моменти або цікаві були приємними для ока. З поя-

вою серед режисерів Альфреда Хічкока усе змінилось. 

Жорстокі картини, якими маніпулював Хічкок, дали 

змогу наступним режисерам брати жорстокість як спосіб 

впливу на глядача, бо насильство завжди видовищне [8, 

c.166-169]. 

На сьогоднішній день існує думка, що є «нова есте-

тична парадигма», яка прийшла на зміну класиці і зна-

ходиться на кордоні нових змін. Але авторки схильні 

вважати цю теорію хибною, бо у сучасному мистецтві 

все більше антиестетичних мотивів, які вкоренилися у 

мистецтві надовго і без яких мистецтво не може існу-

вати. Особливо це проявляється у кіно. Навіть у найми-

лішій кінострічці є насильство: психологічне або фізи-

чне. Насильство стало невідємною частиною. Тільки 

Квентін Тарантіно чого коштує: його шедеври залиті 

кровю, завалені вбивствами та катуваннями («Безславні 

виродки», «Кримінальне чтиво», «Вбити Білла»). 

К. Тарантіно – приклад «розважального» кінорежи-

сера. Але якщо подивитись на приклади більш естетич-

ного, художнього формату, то такі майстри не відходять 

від курсу жорстокості. Культовий екзотичний Ларс фон 

Трієр у кінострічці «Антихрист» демонстрував не тільки 

відкриті сексуальні сцени, а й криваві травми героїв, які 

вони самі один одному робили.  

Трендове кіно «про любов» «П‟ятдесят відтінків сі-

рого» заповнене насильницькими зображеннями. Споча-

тку здається, що це інший концепт, але насправді все 

одне і те ж саме: дві людини, одна чинить насильство, 

інша підкорюється, хоч і тематика любовна. Такий при-

клад відсилає нас до того самого насильства та жорсто-

кості, що живе у кожній душі. Раніше люди виплеску-

вали внутрішнє насильство одними способами, тепер 

хтось дивиться Тарантіно, хтось – «П‟ятдесят відтінків 

сірого», а деякі і зовсім вибирають щось жорсткіше, бо 

легкі способи вже не працюють. Про пошук прекрасного 

у таких шедеврах і казати нічого: естетична складова 

повністю загубилась серед способів зробити щось більш 

видовищним та привабливим для ока. Отже, мистецтво 

та мистецька частина у так названих витворах перейшла 

межу з класичного розуміння до сучасного орієнтування 

на привабливість для ока та втамування жаги до насиль-

ства, яке ніяк не викорінюється з суті людини. 

Висновки. Все це дає можливість зрозуміти, що по-

передні століття прищеплювали людині почуття смаку, 

жагу до прекрасного, в той час як, в сучасному світі ми-

стецтво все спрощує і знецінює. Небажання авторів роз-

вивати свою техніку дає можливість простому міщанину 

думати, що так правильно, що відсутність стилю і тех-

ніки в творах – це норма. А це, в свою чергу, призводить 

людей до думки, що не потрібно прикладати зусиль в 

житті, щоб набути професійних навичок у чомусь. Так 

ми можемо спостерігати безліч фільмів, де головні пер-

сонажі ведуть аморальний спосіб життя, але це не засу-

джується, а навпаки оспівується, підноситься як «своєрі-

дність життєвої позиції». Міщанин, часто залежний від 

телебачення і, відповідно, від кінематографа сприймає 

такий тип поведінки цілком прийнятним, деякі навіть 

намагаються слідувати йому, запевняючи оточуючих, 

що це добре, хизуючись своєю поведінкою. Небажання 

читати класичну і наукову літературу, слухати класичну 

музику, пристрасть до фантастичного жанру в кіно – все 

це обґрунтовується небажанням людей мислити, пізна-

вати навколишній світ, аналізувати вчинки і дії, нести 

відповідальність за свої вчинки. Набагато легше занури-

тися в фільми з героями з коміксів, ніж прочитати нау-

кову працю. Бездумність виходить на перший план. 

Книги, кіно, музику «штампують» за принципом «чим 

простіше, тим краще», але ж всі ці види мистецтва були 

призвані розвивати людину, допомагати їй шукати від-

повіді на питаннями про світ, багато переосмислювати. 

Окремий аспект – це освітлення сцен насильства, які 

зараз заполонили все сучасне мистецтво. Свобода ви-

бору, свобода «від» та свобода «для» якісно підготували 

ґрунт для насильства як інструменту, що поступово зро-

било мистецтво «насильницьким» – повним жорстоко-

сті, антиестетики – нормальним. Спостерігаючи цю тен-

денцію і пропускаючи її через себе, людина перестає 

сприймати насильство, як щось погане, починає вважати 

це нормою, хоча це не є таким. Багато авторів виправдо-

вують такі сцени тим, що мистецтво повинно освітлю-

вати не тільки прекрасне, але і жахливе. Навіть якщо 

вважати це твердження правильним, то це не означає, що 

все, що в світі є поганого, повинно кожен день впливати на 

людину, виникаючи щодня на екранах телевізорів, фото-

графіях, сторінках книг, адже це спотворює реальність. 
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Висловлюючи думку щодо сучасного мистецтва 

А. Бадью зазначає, що ми знаходимося в тому проміжку 

часу, коли нова Ідея ще не прийшла. Філософ пропонує 

відмовитися від терміну «популярне мистецтво» і замі-

нити його на «розважальне», аргументуючи це тим, що 

ні в якому сучасному мистецтві немає нового винаходу, 

воно базується на академічних ідеях, а, отже, термін 

«популярне мистецтво» позбавлений сенсу. Також 

А. Бадью зазначає, що в період постмодерну панувала 

концепція критики, особливо критики мистецтва, саме 

це, з позиції філософа, призвело до періоду вичерпаності 

в мистецтві. Виходом з цього етапу автор бачить повер-

нення до критики мистецтва, коли мистецтво зможе 

знайти ствердну позицію. Позиція А. Бадью досить яск-

раво описує кризу сучасно мистецтва і вихід, запропоно-

ваний ним, може стати відмінним рішенням. Адже тільки 

при поверненні мистецтва до висвітлення прекрасного 

можна говорити про привнесення розвитку в людські 

уми, розвитку здатності мислити, аналізувати, прагнути 

до піднесеного. 
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THE PROBLEM OF FREEDOM AND VIOLENCE IN CONTEMPORARY ART  

AND ITS IMPACT ON THE SOCIAL ENVIRONMENT 

The article is devoted to the problem of freedom and violence in contemporary art, as well as its impact on the today‟s 

social environment by considering the key types of art. An analysis of transformations in painting, literature, photography, 

cinema, and music is carried out; a set of reasons, which led to the anti-aestheticization of the aesthetic component of art by 

analyzing the works of A. Badiou, J. Baudrillard and D. Bell is determined. Examples of films, paintings, modern selfies, 

musical compositions and literary works are added. Possible ways of overcoming the acquired negative changes in art, based 

on the theory of critique of art criticism, on which art should find an affirmative position are presented. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді.  

               Забезпечення якості освіти декларується в  

Україні як один із пріоритетних напрямів державної 

політики. Проте попри всі політичні заяви, не зважаючи 

н доповіді про численні успіхи та перемоги, маємо сум-

ний факт – жодному українському ЗВО поки не вдалось 

потрапити у престижні місця світових рейтингів 

університетів. 

Водночас з цим відбуваються процеси, які нівелюють 

певні зусилля, спрямовані на покращення якості україн-

ської освіти. Прикладом того, можуть слугувати нещо-

давні освітні скандали навколо кадрових призначень, які 

свідчать про певний опір реформам та змінам у царині 

української освіти. Відтак великого значення набуває 

вивчення різних моделей забезпечення якості освіти. 

Втім деякі з цих моделей вже довели свою дієвість в 

реаліях України. 

Протягом майже 30 років (від здобуття Україною не-

залежності) більшість закладів вищої освіти України 

державної власності знаходять виправдання у перехід-

ному періоді та процесах переосмислення і трансформа-

ції. Поруч з цим новостворені ЗВО та так звані ПВНЗ 

потенційно та теоретично могли не стільки боротися з 

радянською спадщиною, скільки вибудовувати новий 

вектор якісної освіти.  

Разом з цим у державі Україна за тридцять років 

незалежності набула розвитку освіта у закладах вищої 

освіти, створених релігійними організаціями. Цей стрім-

кий розвиток знайшов визнання профільного міністерс-

тва України, та така освіта, отримана до 1 вересня 

2018 року може пройти процес визнання у Міністерстві 

України [14], а випускники таких закладів освіти можуть 

вільно здобувати освіти на наступному освітньому рівні. 

Попри всі механізми розділення держави та церкви, є 

факт розбудови цілої мережі подібних закладів освіти. 

Ця розбудова відбулась без державного фінансування та 

дотацій, ця модель цілком задовольняє своїх стейкхол-

дерів, випускники таких закладів без проблем вступають 

у профільні заклади освіти для продовження навчання на 

подальших освітніх рівнях.  

Вважаємо, що слід відкинути упереджене ставлення з 

ознаками маркування до релігійної приналежності та у 

нескінчених пошуках альтернативних моделей забезпе-

чення якості освіти в Україні звернути особливу увагу 

на протестантські заклади освіти, яких у Листі МОН 

налічується біля 100 [12;14]. Адже протестанти України 

за 30 років не лише змогли сформувати своє розуміння 

освіти у цілому зі всіма її складовими, але й пройти 

складний шлях від маргіналізації до повного визнання 

духовної освіти, входження не тільки в українській, але 

й світовий науковий простір. Відтак, в реаліях України 

можна досягати успіхів, а не говорити про перехідні 

положення протягом майже 30 років. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Колишній 

експерт МОН О. Панич у своєму дописі у соціальних 

мережах зазначає, що в україномовній літературі є чи-

мало статей «про підвищення якості, про оновлення ста-

ндартів, про оцінювання, про вимоги до викладачів і 

Забезпечення якості освіти декларується як один із найбільших пріоритетних напрямків розвитку 
України. Разом з цим, протягом майже 30 років жоден з українських університетів не потрапив до 

престижних сходинок світових рейтингів Університету. Поряд з майже 30 роками Незалежності 
України протестанти України змогли створити власну мережу навчальних закладів без будь-якого 

державного фінансування. Отже найкращі здобутки забезпечення якості слід ототожнити та 

масштабувати по Україні. 
Мета роботи – пошук альтернативних моделей забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

Автор доводить, що в українському науковому просторі окремі базові визначення таких основних для 
освіти термінів, як «освіта», «якість освіти», тощо неузгоджені між собою, проте узгодження цих 

термінів, на думку автора, зможе сприяти покращенню якості освіти. Автор відстоює думку, що слід 

масштабувати найкращі практики та досягнення духовної освіти. В статті простежуються різні 
суперечливі погляди з боку стейкхолдерів освіти. 

Відтак на думку автора подальших наукових розвідок потребують питання термінотворення навколо 

базових понять: «освіта», «якість освіти», «освітня послуга». Вважаємо не менш важливим подальші 
наукові розвідки у сфері пошуків більш приємлемих всіма зацікавленими сторонами методологій 

забезпечення якості освіти та механізмів їх впровадження. Окрім окремої уваги, яку слід скерувати на 
регіональні підходи до управління якістю вищої освіти, найкращі досягнення духовної освіти не можна 

оминати у пошуках різних моделей покращення якості. 

Ключові слова: освіта, якість освіти, Протестанти, стейкхолдери освіти. 
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науковців, про якість публікацій, англійську мову, ака-

демічну доброчесність…». Водночас вона доповнює свої 

думки наступним чином: «…надто мало було зроблено, 

щоб забезпечити продуктивні можливості університетів 

і інших закладів досягати цих результатів». 

Тему якості української освіти, окрім інших висвіт-

люють О. Бачинська [2], Б. Дерев‟янко [4], М. Зацер-

ківна [9], О. Панич [17], Ю. Романенко [18], С. Сисоєва 

[19], О. Ляшенко [13], О. Мармаза [14], Н. Хворостяна та 

М. Вєлікжаніна [23], Р. Чeрновол-Ткаченко [11], Т. Ящук 

[24]. Серед інших тему якості освіти, особливо з засто-

суванням порівняльних наукових методів, висвітлюють: 

І. Фріман та М. Томас [30]; Б. Долері та Д. Мюрей [28]; 

Дж. Дейонгі та Дж. Бергер [27]; М. Даброва-Шефлер та 

Дж. Яблецька [26]; Л. Пфалер та Г. Нів [39], Т. Кремадіс, 

І. Томопулу, А. Сіуту [35; 36]; А. Лафуенто-де-Сабанто 

[37]; Д. Гаврин [31]; М. Мартин [38]; В.Ф. Критенден, 

В.Л. Критенден та Т. Хант [25]; Р. Гавлик та Б. Сиклос 

[41]; Д. Грант та Е. Мерген [32; 33]. 

Проте серед наукової літератури наявні лише пооди-

нокі спроби популяризувати окремі досягнення протес-

тантів України в галузі освіти та практично відсутні 

роботі, які пропонують шляхи транслювання найкращих 

здобутків духовної освіти у площину розвитку освіти в 

цілому. Це зумовлює актуальність та мету статті, яка 

полягає у пошуку альтернативних моделей забезпечення 

якості освіти та масштабування найкращих здобутків на 

рівні філософії освіти, при цьому не зосереджуючись на 

змісті освітніх компонентів та особливостях освітніх 

програм. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

У пошуках визначень. Ознайомлення з сучасною 

науковою українською літературою демонструє відсут-

ність повної та однозначної згоди щодо розуміння базо-

вих понять «освіта» та «освітня послуга». Безперечно 

звідти витікає логічні питання: (1) а що саме тоді ми 

реформуємо? або (2) якість чого ми намагаємось покра-

щувати? Втім варто зазначити, що понятійна неузгодже-

ність притаманна не лише українському освітньому 

простору. 

Т. Ящук робить систематизацію підходів, які можна 

виокремити у науковій україномовній літературі щодо 

«освітньої послуги» [24]: (1) навколо-законодавчий (фо-

кус зосереджено на дефініціях, які є в нормативно-пра-

вових актах); (2) маркетинговий (вектор спрямовано на 

сукупність освітніх програм, які визначають моделі по-

ведінки спеціаліста); (3) економічний (увагу зосере-

джено на складних економічних відносинах, мета яких – 

приносити прибуток); (4) класичний (вектор спрямовано 

на «послугу» як на товар, який має особливу споживчу 

вартість); (5) інституційний (фокус зосереджено на 

суб‟єктах ринкових відносин: виробники освітніх послуг 

(освітні заклади, фізичні особи, які надають освітні пос-

луги) з одного боку, а з іншого, – замовники та спожи-

вачі (підприємства, фізичні і юридичні особи, організа-

ції, органи державного та регіонального управління). 

У кожному із зазначених підходів наявне власне 

визначення «освітньої послуги». На нашу думку, кожна 

з цих категорій не стільки виключає іншу, скільки ство-

рює призму або фокус, який формує визначення «освіт-

ньої послуги».  

Окрім пошуку та неузгодженості самого визначення, 

українська дослідниця С. Сисоєва, у контексту пошуку 

дефініцій, піднімає питання сталості визначення та 

наголошує на постійній трансформації терміну «освіта»: 

від синонімічного застосування з поняттям «виховання» 

до більш звичного значення, пов‟язаного з навчанням та 

формувальним впливом на особистість [19]. Інші україн-

ські дослідники також вказують на постійні зміни по-

няття «освіта» [3]. Прикладом подібного розвитку по-

няття слід вважати є рух від «закритості» до «відкрито-

сті» освіти. Цей рух добре описаний науковцями різних 

країн, робиться це у наслідок вивчення власне предмет-

ного поля освітології (науки про сталий розвиток освіт-

ньої сфери) [22], а також у зв‟язку із вивченням, власне, 

освітнього процесу.  

За подібною логікою вважаємо, що у пошуках нале-

жних дефініцій, які можуть бути не сталими, а мати як 

стрибкоподібний розвиток, так й поступовий розвиток, 

слід вивчати не лише динамічність «освіти», а й динамі-

чність великої кількості складових освіти.  

Проте проблема пошуку визначення освіти має ще 

один вимір – законодавчий. Б. Дерев‟янко здійснив 

огляд правового поля та термінотворення «освітньої 

послуги» та «послуги у сфері освіти» [4] в реаліях Укра-

їни. Ми погоджуємось, що певні неузгодженості у пра-

вовому полі ведуть до того, що складно навіть визначити 

повний перелік нормативно-правових актів, які регулю-

ють «освітні послуги». 

Відтак констатуємо, що в спробі ініціювати розмову 

про якість освіти, наявні наступні проблеми: (1) немає 

ясності у визначеннях, (2) немає ясності у механізмі по-

шуку належних визначень, (3) немає ясності щодо кри-

теріїв оцінювання визначень. 

Якість освіти. Понятійне розуміння сполуки «упра-

вління системою якості надання освітніх послуг» є непо-

стійним воно вимагає періодичного оновлення дефініцій 

та методів виміру якості. Тому й дослідження поняття 

«освіта» має відбуватися в міждисциплінарному науко-

вому просторі, а тим більше, розроблення нових навча-

льних стратегій. Сучасні тенденції відкритості освіти та 

освітнього процесу порушують питання про динамічні 

критерії оцінювання якості освіти, базовані на широкому 

спектрі значень «освіти»: (1) інституційна суспільна 

нематеріальна цінність та певний суспільний феномен, 

що формує свідомість суспільства в цілому або його 

певної субкультури; (2) сфера, в якій відбуваються певні 

процеси, або сам процес; (3) результат, що отримується 

на різних рівнях та не завжди піддається виміру. 

Незважаючи на те, що в сучасних ініціативах профі-

льного міністерства України якість освіти є пріоритет-

ним напрямом, відсутність однозначних визначень «ос-

віти» та «освітньої послуги» логічним чином веде до того, 

що неможливо дати загальне визначення «якості освіти». 

Можна систематизувати різні погляди щодо якості 

освіти за наступними критеріями: якість освіти в цілому; 

якість освітньої послуги, як це визначається на законо-

давчому рівні; вимоги до якості освіти у зацікавлених 

сторін процесу їх надання; якість окремих етапів отри-

мання освіти або якість її окремих чинників. 

Дослідник Ю. Романенко говорить про кілька рівнів 

оцінювання освітнього процесу, тому замість загального 
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визначення якості освіти доцільно говорити про якість 

на кожному з них: оцінювально-результативному рівні 

(спостереження), контрольному рівні (діагностика), ко-

рекційно-аналітичному рівні (прогнозування) та рівні 

прийняття управлінських рішень (управління) [18], та 

аналогічно він визначає різні категорії якості освіти: 

політична категорія, яка реалізує засади державної полі-

тики, управлінська категорія – має справу з показниками 

функціонування освітньої системи, а також педагогічна 

категорія [18]. 

Чинний Закон України «Про освіту» [8] передбачає 

створення в Україні системи забезпечення якості освіти. 

Згідно зі ст. 41 цього Закону система забезпечення яко-

сті освіти містить у собі внутрішню і зовнішню системи 

забезпечення якості освіти. Чинний Закон України «Про 

вищу освіту» в ст. 23 додає поняття незалежні установи 

оцінювання якості [7]. 

Інші вчені, зокрема Н. Хворостяна [23] та М. Вєлік-

жаніна [23], виділяють можливість окремої оцінки чин-

ників, які в сукупності складають предмет «якості 

освіти»: (1) професійна підготовка суб‟єктів викладання, 

їхні особистісні якості (порядність, відповідальність, 

принциповість, толерантність тощо); (2) навчально-

методичне забезпечення процесу підготовки (навчальні 

посібники, методичні розробки); (3) наявність системи 

контролю й оцінювання викладання, рівня знань 

суб‟єктів учіння, що відповідає сучасним вимогам; 

(4) застосування в освітньому процесі сучасних освітніх 

технологій (активних методів навчання, інтернет-техно-

логій тощо); (5) залучення суб‟єктів освітнього процесу 

до науково-дослідницької діяльності; (6) відповідність 

програм навчальних дисциплін сучасним вимогам; 

(7) контакти з провідними іноземними фахівцями; 

(8) належне матеріально-технічне забезпечення процесу 

підготовки; (9) забезпеченість науковою літературою 

освітніх закладів; (10) використання матеріалів психо-

лого-соціологічних та інших досліджень; (11) спрямо-

ваність викладання на формування соціальних якостей 

сучасного фахівця; (12) стимулювання самостійної ро-

боти суб‟єктів навчання тощо. 

За Законом України «Про вищу освіту» якість вищої 

освіти трактується як рівень здобутих особою знань, 

умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає 

її компетентність відповідно до стандартів вищої осві-

ти [7]. 

На сайті МОН України у документі «Методичні 

рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 

освіти» у розділі «Основні терміни та їх визначення (те-

заурус)» указано: «Якість вищої освіти – відповідність 

результатів навчання вимогам, встановленим законодав-

ством, відповідним стандартам вищої освіти та/або 

договору про надання освітніх послуг» [16]. Тобто 

розглядається відповідність вимогам, а закон про «Вищу 

освіту» говорить про рівень знань, умінь, навичок, ін-

ших компетентностей. Зокрема, у статті 16 Закону за-

значено, що система забезпечення якості вищої освіти в 

Україні складається із системи забезпечення вищими 

навчальними закладами якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості); системи зовнішнього забезпечення якості освіт-

ньої діяльності вищих навчальних закладів та якості ви-

щої освіти; системи забезпечення якості діяльності На-

ціонального агентства із забезпечення якості вищої освіти 

і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти [1; 7].  

Як зазначає О. Ляшенко, «якість освіти – це багато-

вимірне методологічне поняття, яке рівнобічно віддзер-

калює суспільне життя – соціальні, економічні, полі-

тичні, педагогічні, демографічні та інші життєво значущі 

для розвитку людини сторони життя. Як системний 

об‟єкт, її характеризують якість мети, якість педагогіч-

ного процесу і якість результату. Національною доктри-

ною розвитку освіти й чинною законодавчою базою ви-

значено якість мети освіти, а державними стандартами 

освіти – якість навчальних результатів. Якість педагогі-

чного процесу ще залишається предметом обговорення і 

дискусій, полем для наукових досліджень і практичної 

апробації» [13]. 

Ми розуміємо, що це положення є аналітичним щодо 

методології вивчення сутності якості освіти. Тому слід 

виявити методи, які вивчають зв‟язок із суспільним жит-

тям та його проявами (соціальні, економічні, політичні, 

педагогічні, демографічні тощо); а також проаналізувати 

методології, які вивчають наступні складові: «якість 

ресурсів»; «якість педагогічного процесу»; «якість ре-

зультату».  

Ми вже демонстрували не чіткість визначень базових 

для понять («освіта», «освітня послуга», «якість 

освіти»), зокрема і на законодавчому рівні, відповідно у 

контексті України складно розраховувати на абсолютно 

чіткий розподіл відповідальностей або ролей в контексті 

якості освіти. Традиційно вважають, що внутрішня сис-

тема забезпечення якості є відповідальністю керівника 

закладу освіти. Зовнішня система забезпечення якості 

освіти здійснюється, зокрема, Державною службою яко-

сті освіти України [5] та іншими зовнішніми агенціями. 

Проте, оскільки освітній процес, який відбувається у 

протестантських закладах освіти, не розглядається учас-

никами як «виключно комерційна послуга» у традицій-

ному розумінні, вважаємо, що із застосуванням найкра-

щих методологій академічного релігієзнавства варто 

вивчити можливість масштабування найкращих здобут-

ків духовної освіти на науковий простір України. 

Стейкхолдери освіти: для кого ми вчимо? В украї-

номовній науковій літературі, яка висвітлює освітні 

процеси, нещодавно з‟явилось поняття «стейкхолдер». 

Зокрема, Державна науково-педагогічна бібліотека 

України ім. В.О. Сухомлинського підготувала рекомен-

даційний бібліографічний список щодо цього терміну 

[20]. В англомовній літературі цей термін уже певний 

час вживається, зокрема В.Ф. Критенден, В.Л. Критен-

ден та Т. Хант у своїй статті за 1988 рік користуються 

ним як широковживаним [25].  

Кожний стейкхолдер, залучений у процес освіти, 

може мати різні критерії, відтак по-різному розуміти все 

те, що пов‟язано із освітою. Наприклад, для ринку в ці-

лому або для роботодавців зокрема якість освіти спів-

відноситься з життєвою позицією, уміннями і навичка-

ми, знаннями випускників. У сфері духовної освіти стей-

холдерами є керівники релігійних громад та релігійні 

громади в цілому. Викладацький склад закладу може 

визначати якість освіти через наявність якісного навча-
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льного плану, забезпечення навчальними матеріалами 

тощо. Для студентів якість освіти, окрім інших факторів, 

пов‟язується із кліматом всередині закладу освіти. В ок-

ремих випадках, наприклад, вибір абітурієнтом універ-

ситету в США зумовлений досягненнями місцевої спор-

тивної команди. Тобто батьки (або інші замовники освіт-

ньої послуги) під час вибору закладу освіти можуть 

надати перевагу не тому набору критеріїв, про які 

думають освітяни. 

Хоч у нашій кваліфікаційній роботі ми розглядаємо 

недосконалості рівня залучення основних стейкхолдерів 

в освітній процес духовних закладів освіти, вважаємо, 

що рівень залучення стейкхолдерів таких ЗВО значно 
перевищує рівень залучення у секулярних закладах освіти. 

У пошуках методологій забезпечення якості 

освіти. У будь-яких закладах освіти можна застосову-

вати методологію щодо предмету оцінювання якості 

освіти кожного окремого показника, проте такий мето-

дологічний підхід не буде ані цілісним, ані репрезента-

тивним. У західній традиції є показники оцінювання 

управління системою якості надання освітніх послуг, за 

якими можна виокремити методологію оцінювання «ре-

сурсів», «процесів» та «результатів». Проте можна стве-
рджувати, що внаслідок відсутності єдності у вітчизняному 

експертному середовищі з питань сутності складових 

управління системою якості надання освітніх послуг, ми 

не можемо виокремити одну провідну методологію. 

З іншого боку, за Ю. Романенком [18], слід відштовх-

нутися від кількох методологічних рівнів. Щоправда 

дослідник пропонує використовувати оцінювання «бло-

ками», а в нашій роботі ми розглядаємо чотири методо-

логії, які перетинаються у сфері застосування: (1) оці-

нювально-результативна методологія (спостереження); 

(2) контрольна методологія (діагностика); (3) корекційно-

аналітична методологія (прогнозування); (4) методологія 

прийняття управлінського рішення (менеджмент).  

Серед цих трьох факторів багато уваги звернено до 

показників ресурсів; це новітня тенденція, попри успад-

ковану з Радянського Союзу систему відповідності стан-

дартам. Таким чином, для підбору методології оціню-

вання управління системою якості надання освітніх 

послуг потрібний урівноважений підхід. Найпростіше 

підвищувати стандарти й оцінювати результати освіт-

ньої діяльності. Зрозуміло, що методика та мета оціню-

вання результатів освітньої діяльності є окремою темою. 

Проте взаємовплив усіх трьох груп показників безсумні-

вний, отже, й оцінювати слід і «ресурси», і «процеси», і 

«результати».  

Вважають, що методологія оцінювання якості проце-

сів, пов‟язаних із освітою, є найбільш ускладненою. 

Адже постає питання не лише кваліметричних моделей 

оцінки якості освіти, але й мотиваційної складової, яку 

виміряти складно.  

Таким чином, яку б методологію забезпечення якості 

освіти не застосовували, вона має збалансовано врахо-

вувати інтереси різних стейкхолдерів. І, наш погляд, аби 

уникнути упередженості «стейкхолдера»-держави, необ-

хідні нові за сутністю інституції.  

Одним із видів таких інституцій можуть стати неза-

лежні агенції оцінювання якості вищої освіти. Варто 

зазначити, що протестанти України створили подібну 

організацію, яка успішно діє та показує, що незалежні 

установи можуть існувати без державного втручання та 

при цьому підтримувати партнерські, але добрі стосунки 

з закладами вищої освіти. 

Переосмислення основних засад управління якістю 

вищої освіти. Аналіз сучасної англомовної наукової 

літератури показує високий інтерес до вивчення основ 

управління якістю вищої освіти. Наприклад, дослідники 

Р. Гавлик і Б. Сиклос у своїй статті Managing the quality 

of higher education in scope of some theories («Управління 

якістю вищої освіти з огляду на різні теорії») [41] указу-

ють на декілька окремих явищ, які зумовили причини 

інтересу до вивчення засад управління якості освіти, а 

також ці дослідники систематизують різні напрями ви-

вчення управління якістю вищої освіти.  

Серед причин інтересу до вивчення дослідники за-

значають наступні тенденції: зниження кількості вступ-

ників, ігнорування потреб майбутніх роботодавців, фіс-

кальні обмеження, тиск із боку платників податків щодо 

прозорості використаних коштів платників податків, 

конкуренція між ЗВО (зокрема можливість здобувати 

освіту в інших країнах). Зазначені дослідники погоджу-

ються із Д. Гавриним, який пропонує п‟ять засад управ-

ління якістю вищої освіти: трансцендентний підхід; під-

хід, заснований на продукті (освітній послузі); підхід, 

заснований на виробництві (процесі надання освітньої 

послуги); ціннісний підхід; підхід, заснований на спожи-

вачі [31].  

Достатньо показовою є доповідь М. Мартин (дослі-

дження проблем вищої освіти в різних країнах світу) 

була представлена в 2017 році в ЮНЕСКО під назвою 

Quality management in higher education: Developments and 

drivers («Управління якістю вищої освіти: розвиток та 

фактори впливу») [38]. Дослідниця виокремлює засади 

та напрямки вивчення управління якістю освіти, зок-

рема, на наш погляд, особливої уваги заслуговують на-

ступні: (1) структури та напрямки вивчення управління 

якістю; (2) управління якістю викладання та засвоєння 

матеріалу; (3) управління якістю крізь призму підви-

щення шансів отримати працевлаштування випускникам 

ЗВО; (4) управління якістю крізь призму наукових дос-

ліджень; (5) управління якістю крізь призму виробни-

чого управління процесами, пов‟язаними із наданням 

освітніх послуг; (6) управління якістю крізь призму між-

народної співпраці ЗВО; (7) управління якістю крізь 

призму прибутковості надання освітніх послуг та задо-

волення суспільних потреб [38]. 

Аналіз сучасної вітчизняної наукової літератури за-

свідчує інтерес до управління в цілому та до вивчення 

управління (якості надання освітніх послуг) ЗВО. На-

приклад, О. Мармаза [14] розглядає наступні загальні 

функції управління: аналізування, планування, організу-

вання, контролювання, регулювання. 

О. Панич зазначає, що згідно з наявною практикою 

отримання державної акредитації серед оцінювання 

процесів, результатів та ресурсів, багато уваги зверта-

ється на показники ресурсів. Зрозуміло, що досягнення 

високих результатів немислиме без певних ресурсів і 

процесів [17]. 

Історично склались декілька моделей управління 

освітніми закладами: класичний підхід, поведінковий 



   
62 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

підхід та кількісний підхід. Велика кількість публікацій 

як на місцевому, так й на національному рівні вказує на 

значну зацікавленість управлінням якістю освіти. Вод-

ночас, як ми зазначали в експертному середовищі немає 

єдності щодо визначення понять «освіта» та «якість 

освіти», таким чином виникає небезпека, що неузгодже-

ність термінології може призвести до спроби управління 

різними явищами: процесом, сферою; комплексом про-

цесу, результату, ресурсу тощо. 

Світовий досвід та досвід духовної освіти серед про-

тестантів України демонструє схильність до значно ме-

ншої зарегульованості, що має позитивний вплив. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Відтак подальших наукових розвідок 

потребує розуміння процесу термінотворення основних 

понять: «освіта», «якість освіти», «освітня послуга». 

Метою цих досліджень вважаємо не створення додатко-

вого регуляторного навантаження, а уточнення понять та 

узгодження їх застосування стосовно освіти в цілому. 

Вважаємо не менш важливим подальші наукові роз-

відки у сфері пошуків більш приємлемих всіма зацікав-

леними сторонами методологій забезпечення якості ос-

віти та механізмів їх впровадження. 

Разом з цим вважаємо малоперспективними студії 

виробничого підходу загального керування якістю TQM 

або на стандартах ISO. Дослідники застосовують відо-

мий в управлінській сфері цикл Демінга щодо забезпе-

чення якості освіти. Слід зазначити, що серед управлін-

ців немає єдності в інтерпретації цих виробничих 

принципів досягнення якості. Дослідники Л. Пфалер і 

Г. Нів [39] указують на розбіжність розуміння циклу 

Демінга навіть серед прихильників цього управлінського 

методу. Водночас ми погоджуємось із окремими дослід-

никами, зокрема, Т. Кремадіс, І. Томопулу, А. Сіуту [35; 

36], які ставлять під сумнів некритичне застосування 

виробничого циклу Демінга щодо освіти, відтак ми 

критично ставимося до використання виробничого 

підходу до сфери духовної освіти. 

Проте вивчення загально-наукових підходів управ-

ління якістю освіти особливо актуально в царині вищої 

освіти. Наприклад, вартим транслювання у освітній про-

стір України слід вважати напрацювання М. Йорке [42], 

який розглядає загальні наукові підходи до управління 

якістю вищої освіти.  

Окремої уваги заслуговують регіональні підходи до 

управління якістю вищої освіти, наприклад, Д. Грант і 

Е. Мерген [32; 33] студіє підходи США, І. Фріман та 

М. Томас – Британії та Канади [30] Б. Долері та 

Д. Мюрей – Австралії [28], Дж. Дейонгі та Дж. Бергер – 

Нідерландів [27], М. Даброва-Шефлер та Дж. Яблецька – 

Польщі [26]. 
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IN SEARCH OF ALTERNATIVE WAYS OF QUALITY ASSURANCE 

OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 

Quality assurance is being declared as one of the top priorities of Ukraine‟s development. At the same time within almost 

30 years, none of the Ukrainian Universities made it to the top of world rankings. At the same within almost 30 years of 

Ukraine‟s Independence, Protestants of Ukraine were able to establish their own network of education institutions without any 

governmental financing. Thus best achievements are to be identified and scaled to the whole Ukraine. 

The research objective is to identify new and alternative ways to ensure quality of higher education and ways to scale it to 

the context of Ukraine. 

Author argues that some basic definitions of fundamental for education terms like „education‟ itself and „quality of 

education‟ are not fully adopted, and scholar often disagree with one another, provided that common understanding would 

facilitate more meaningful attempts to develop education in Ukraine. Author is showing that „faith-based‟ education‟s 

experience in Ukraine is that regard is worth of managerial studies to scale best practices. 

Author also argues that stakeholders may have conflicting views on vital things, and best practices to reconcile different 

voices are to be examined and scaled, along with the best methods and foundational principles.  

Therefore, according to the author, further scientific research are required to determine the formation of terms around the 

basic concepts: «education», «quality of education», «educational service». Author considers equally important to conduct 

further scientific research in the field of establishing such methodologies of educational quality assurance that would satisfy 

all of the stakeholders of education. Apart from the special attention to be paid to the localised approaches of quality 

assurance in higher education, the best achievements of „faith-based‟ education cannot be overlooked in the search for various 

models of quality improvement. 

Key words: education, quality of education, Protestants, stakeholders of education. 
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Актуальність теми дослідження. Соціальне вчення 

католицької церкви виникло спочатку як відповідь на 
виклики індустріального суспільства кінця XIX століття. 
Розцінюючи соціалістичну утопію як виклик для приро-
ди людини, католицька церква запропонувала ряд прин-
ципів (справедливості, солідарного, субсидіарності), які 
мали сприяти збереженню приватної власності, розвитку 
співробітництва між класами, оновленню родини та міс-
цевих спільнот. Виклики Другої світової війни змусили 
звернути увагу на гідність особистості як основополож-
ний принцип для соціальної доктрини. У 1960-ті роки 
захист принципів біоетики відбувається вже не із поси-
ланнями на норми природного закону, а виводиться із 
дотримання принципу гідності особи. Якщо раніше за-
клики дотримуватися норм етики і біоетики підкріплю-
валися посиланнями на необхідність досягати загального 
блага, то з 1960-х років саме це загальне благо починає 
інтерпретуватися як всебічний розвиток особистості та 
наявність належних умов для такого розвитку. Нама-
гання захистити особистість та родину від релятивізації 
та знецінювала в кінці 1960-х років привело католицьку 
соціальну доктрину до ризикованого кроку – сакралізації 
особистого і родинного життя людини. Піднесення ду-
ховного, душевного і тілесного існування особистості та 
родини до статусу священного дозволило розвинути 
спекуляції не лише щодо недопустимості евтаназії та 
абортів, а й привело до вимог відмовитися від контраце-
пції та розуміння дітонародження як основної мети існу-
вання родини і особистості. При цьому в кінці 1960-х 
більшість католицьких експертів у сфері біоетики ви-
ступали за допустимість контрацепції та наголошувала 
на відсутності аргументів на користь відмови від конт-
ролю за народжуваністю. Тим не менше, папа Павло VI 
видав енцикліку про контроль над народжуваністю 
«Humanae vitae» 24 липня 1968 року, що заклала основи 
для сучасної консервативної версії християнської біое-
тики. Нові аргументи на користь цієї версії біоетики 
запропонував папа Іван Павло II у своїй енцикліці 
«Євангеліє життя», виданій 25 березня 1995 року. В про-
тистоянні світоглядному релятивізму папа наново розк-
риває фундаментальні питання, що стосуються цінності, 
гідності і недоторканності людського життя. Папа Бене-
дикт XVI визнав, що самої по собі апеляції до природ-
ного закону і до гідності особистості недостатньо для 

підтримання і розвитку соціальних відносин у дусі гу-
манізму та норм соціального вчення. Особистості та спі-
льноти потребують любові як надприродного соціаль-
ного мотиву для збереження значення моральних норм 
для економіки, політики, соціального життя. Папа Фра-
нциск наголошує на визначальному значенні віри та лю-
бові для розвитку соціуму після глобальної кризи 
2008 року. Разом із тим, виростають етичні вимоги, які 
соціальне вчення церкви за часів папи Франциска вису-
ває як основу для політики та економіки. Особливо 
великим новаторством відрізняється енцикліка «Fratelli 
tutti» («Усі брати» або скоріше «Усі брати і сестри»), 
оприлюднена 4 жовтня 2020 року. Серед іншого, вчення 
цієї енцикліки про братерство і суспільну дружбу мало 
стати відповіддю церкви на виклики, пов‟язані з епіде-
мією Covid-19 [1, с.4]. 

Мета і завдання статі. Метою статті є аналіз основ-
них рис соціального вчення енцикліки «Fratelli tutti» 
папи Франциска. 

Стан розробки проблеми. Соціальне вчення нової 
енцикліки папи Франциска мало переважно критичні 
оцінки. Консервативні католицькі богослови і публіци-
сти критикують положення цієї енцикліки, які заклика-
ють до радикального прийняття усіх мігрантів у країни 
бувшого «християнського світу». Ліберальні критики 
зосереджуються на нібито недооцінці папою можливос-
тей науково-технічного прогресу, заграванні з політич-
ним популізмом, утопізмі критики сьогоднішнього капі-
талізму тощо. 

Основний виклад матеріалу. У вступі до енцикліки 
папа так позначає головний мотив до її написання: «Я 
дуже хочу, щоби в наших часах ми визнавали гідність 
кожної людини й могли в усьому світі відродити праг-
нення загального братерства» [1, с.4]. Вимога поваги до 
гідності кожної особи є головним принципом для сучас-
ної соціальної доктрини церкви [2, c.20, 79, 80], і вже від 
пошани до гідності залежить визнання прав людини [2, 
с.103], дієвість класичних принципів загального блага 
всього людства [2, с.99], субсидіарності [2, с.123], солі-
дарності [2, с.128], справедливості [2, с.135]. Папа Фра-
нциск вважає, що утвердження гідності кожної людини є 
покликання Церкви при її проповіді соціального вчення 
церкви як частини євангелізації та свідчення про цінно-
сті традиції. У апостольському посланні «Радість Єван-

Аналізується соціальне вчення, запропоноване в енцикліці папи Франциска 2020 року. Виявлено, що 

енцикліка намагається надати ідеї для спільного протистояння випробуванням, пов‟язаним із епідемією 

Covid-19. Критикується характерне для суспільства споживацтва перетворення особистості в індивіда, 

тенденції уніфікації, пов‟язані з глобалізацією. Пропонується радикальне прийняття етичного положення 

про гідність особистості як фундаменту для соціального порядку і правового устрою. Надається нова 

теорія досягнення соціальної згоди з урахуванням реалій комунікативного суспільства.  

Ключові слова: соціальне вчення церкви, критика капіталізму, соціальна справедливість, суспільна 

солідарність, етичний романтизм. 
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гелії» папа стверджує: «У діалозі з державою і суспільс-
твом Церква не має готових розв‟язків для кожного 
окремого питання. Разом із різними суспільними силами 
вона підтримує програми й пропозиції, які найкраще 
відповідають гідності людської особи й загальному 
благу. Чинячи так, вона завжди чітко пропонує засад-
ничі цінності людського життя, щоб пропагувати пере-
конання, які згодом можуть відобразитися в політичних 
діях» [3, с.178]. Оцінка того, що в сучасних суспільних 
дискусіях більше відповідає гідності людини можлива, 
оскільки Церква та богослови спираються на природний 
розум, людське самопізнання, біблійний погляд на висо-
ке покликання людини, біблійне свідчення про Втілення 
[2, с.103-104]. Таким чином, соціальне вчення Церкви 
повинне сприяти утвердженню розуміння гідності осо-
бистості, допомагати правильному самопізнання, оскі-
льки це частина місії Церкви з євангелізації [2, с.20]. 

Останні папи радикально підкреслюють, що сьогодні 
у житті особистостей і народів стає все більше ознак 
взаємозалежності. Глобалізація сприяє зменшенню зна-
чення кордонів, що розділяють людство, яке стає однією 
родиною. Глобалізований капіталізм сприяє уніфікації 
індивідів, знеціненню значення особистості. Папи Бене-
дикт XVI та Франциск наголошують на малій ефектив-
ності панівної економічної та політичної системи, що 
стала безальтернативною після падіння комуністичної 
системи. Зокрема, папа Франциск засвідчує: «Коли я 
писав цю енцикліку, несподівано вибухла епідемія 
Covid-19, яка проявила нашу ілюзорну безпеку. Незва-
жаючи на різну реакцію окремих країн, проявилася 
нездатність діяти спільно. Незважаючи на те, що ми 
тісно з‟єднані, проявилися розбіжності, які перешко-
джали вирішувати спільні проблеми. Якщо хтось вважає, 
що йшлося про те, щоб покращити те, що ми вже роби-
ли, або єдиний висновок із даної ситуації – покращувати 
існуючі системи і правила, той заперечує дійсність» [1, 
с.4]. Заклик до значних змін у сучасному ліберальному 
капіталізмі та глобальному порядку характерний для 
католицького вчення з часів папи Івана Павла II. Остан-
ній бачив, що після падіння комуністичної системи не 
наступає «кінець історії», оскільки нові випробування та 
недоліки ліберального капіталізму вимагають історич-
них трансформацій у напрямку більш гармонійного сус-
пільства. Папа Бенедикт XVI особливо наголошував на 
тому, що таке майбутнє суспільство має бути «цивіліза-
цією любові». Папа Франциск підкреслює, що кризові 
явища в останні роки наростають, досягнення «цивіліза-
ції любові» все більше віддаляється.  

Згідно з папою Франциском, «упродовж десятиліть 
видавалося, що світ вивчив уроки стількох війн і не-
щасть і поволі прямує до різних форм інтеграції. … Але 
минуле повторюється. Розпалюються давні конфлікти, 
які, як здавалося, вже були вирішені, відроджуються 
зачинені, екстремістські, наповнені ненавистю й агре-
сією, націоналізми» [1, с.6]. Дійсно, сьогодні зростає 
ризик відродження впливу ідеологій закритості, націо-
нального егоїзму, різних ідеологій протистояння. Разом 
із тим, ідеї відкритості монополізовані неоліберальними 
економістами [1, с.7]. При цьому «локальні конфлікти і 
нехтування спільним добром стали інструментами, за 
допомогою яких глобальна економіка вводить модель 
однорідної культури» [Там само]. Глобальні проблеми 
сучасності породжують необхідність встановлення єди-

ного світового уряду [1, с.12] або хоча б наявності судо-
вої влади, чиї рішення були обов‟язковими для всіх. Але 
сьогодні людство все більше віддаляється від світового 
правового порядку. Папа Франциск для опису сучасної 
ситуації використовує метафору «третьої світової 
війни», яка вже йде, оскільки наявна мережа локальних 
конфліктів, які є проявами загальної кризи людства. 
«Війни, терористичні акти, расові та релігійні пересліду-
вання і багато інших зловживань проти людської гідності 
оцінюються по-різному – в залежності від того, відпові-
дають чи ні конкретним інтересам, головно економіч-
ним. Правдою є те, що відповідає інтересам можновлад-
ців, і перестає нею бути, якщо вже не приносить їм 
користі. Кількість таких випадків насильства боляче 
збільшується в багатьох частинах світу в таких формах, 
що це вже можна назвати поетапною третьою світовою 
війною» [1, с.13]. Ця ситуація системної кризи як глоба-
льної множини конфліктів несе численні загрози для 
свободи і прав особистостей, принижує людську гідність 
[1, с.12]. Сам релятивізм соціальних настроїв та редукція 
суспільних цінностей виключно до «свободи ринку» 
створюють ситуацію, коли суспільством легко маніпу-
лювати, і папа Франциск аналізує численні політичні 
ідеології, які застосовуються як технології влади сього-
дні. Владні інституції на національному та міжнарод-
ному рівні спекулюють як ліберальними теоріями щодо 
необхідності відкритості та вільного ринку, так і різно-
манітними теоріями щодо необхідності проведення чис-
ленних мурів. Уніфікаторське знецінення особистості та 
спільнот, побудова нових мурів проти «інших» однаково 
сприяють зникненню соціальних справедливості, солі-
дарності, а потім – свободи та прав людини. Так, папа 
зазначає, що ті, хто зводять мури стають рабами мурів. 
«Неймовірно, але технічний розвиток не знищив страхи 
минулого; що більше, ці страхи зуміли сховатися й змі-
цніти позаду нових технологій. Навіть сьогодні за му-
рами древнього міста є безодня, незвідана територія, 
пустеля. Те, що звідти походить, не вірогідне, бо не 
знане, не знайоме, не належить до поселення. Це терито-
рія «варварів», від яких потрібно захищатися будь-
якими способами. Отож, для самозахисту будують нові 
мури, і зовнішній світ уже не існує, існує лише «мій» 
світ, і то до такої міри, що багато людей вже перестають 
бути людьми зі своєю невід‟ємною гідністю, а стають 
тільки «ними». Відроджується тенденція побудови куль-
тури мурів – будувати мури в серцях і на землі, аби уни-
кнути зустрічі з іншими культурами, з іншими особами. 
А будівничий мурів, позбавлений ширшого горизонту, 
врешті-решт стане рабом своїх мурів. Бо йому бракує 
цієї іншості» [1, с.13-14]. Папи Бенедикт XVI та Фран-
циск постійно наголошують на тому, що світ вже став 
настільки єдиним, що усі жителі Землі є найближчими 
сусідами. За цих умов не можна побудувати якісь окремі 
«цивілізації», які були б відділені від «інших». Зусилля 
із побудови мурів мають за мету лише перетворення 
індивідів та спільнот на матеріал для соціального мані-
пулювання та експлуатації. Можна побачити у радика-
льній критиці «побудови мурів» відстоювання інтересів 
власних вірних: адже значна кількість католиків нале-
жать до числа тих мігрантів, які вже наявні у розвинутих 
країнах або бажають туди потрапити зараз. Але Католи-
цька церква традиційно залежить і від тих консерватив-
них християн, які відстоюють право побудови націона-
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льних держав без прийняття значної кількості мігрантів, 
зокрема, заради збереження національної та релігійної 
ідентичності. Але папа Франциск нехтує такими ідеями 
своїх вірних, які дуже популярні у ряді країн. Для нього 
головним є принцип абсолютної поваги до гідності кож-
ної особистості, а прийняття мігрантів видається прямим 
наслідком дієвості такого принципу. Проблеми, які по-
роджуються хвилями міграції детально не обговорю-
ються. Папа переконаний, що можлива успішна інтеграція 
усіх мігрантів, при якій суспільство лише збагатиться та 
стане більш розвинутим. Більше того, лише суспільства, 
які відкриті до усіх можуть бути плідними в сьогодніш-
ньому світі [1, с.19]. Відповідно, політики, які ствер-
джують, що слід уникати мігрантів засуджуються як 
популісти [1, с.17]. Папа заявляє: «Неприпустимо, щоби 
християни мали таку ментальність і таку поставу, коли 
часом деякі політичні преференції переважають над ре-
лігійними переконаннями про невід‟ємну гідність кож-
ної людської особи без огляду на її походження, колір 
шкіри чи віровизнання, і над вищим законом братньої 
любові» [1, с.18]. Таким чином, уявлення про абсолютну 
гідність особистості заявляється як релігійне переко-
нання, яке для християн має бути визначальним у їх сві-
тогляді та практиці.  

Звичайно, що основою для сучасної соціальної етики 
може бути перш за все віра. Папа Франциск стверджує: 
«віра дає нам нечувані мотивації прийняти іншу людину, 
бо віруючий здатний визнати, що Бог любить кожну 
людину безмежною любов‟ю і «обдаровує її безмежною 
гідністю»« [1, с.35]. Секрет безмежної гостинності та 
прийняття іншого для християн – в усвідомленні того, 
що Христос помер за всіх без виключення [Там само], 
що Він був сам мігрантом та наказував своїм учням до 
всякого чужинця ставитися як до Самого Себе [Там 
само]. Зазначимо, що вихідні принципи релігійного ста-
влення до інших походять із Старого Завіту: а саме, зна-
ходимо там як приклади негативного ставлення до чу-
жинців заради збереження етнорелігійної чистоти, так і 
вимоги милосердного ставлення до чужинців, бо сам 
Ізраїль був чужинцем у Єгипті. Папа визнає, що у мину-
лому мали місце різні інтерпретації вчення Біблії про 
ставлення до чужинців, мігрантів, рабства і подібних 
пов‟язаних явищ. Але сьогодні, коли теологія досягла 
значного прогресу та має ясне уявлення про необхід-
ність гуманного ставлення до всіх, християни можуть 
бути виключно відкритими до мігрантів [1, с.36]. Папа 
Франциск радикально стверджує: «Сьогодні жодна відо-
кремлена національна країна не може забезпечити зага-
льне добро для свого населення» [1, с.64]. Відповідно, 
спроби Іспанії та подібних країн у минулому забезпе-
чити окремий від всього світу шлях розвитку помилкові, 
і необхідними є лише пошуки глобального плану виходу 
з усіх соціальних криз. Особливо актуальними є спроби 
формування альтернативних соціальних проектів для 
всього світу в зв‟язку з поширення епідемії коронаві-
русу. «Слабкість світових систем перед лицем пандемії 
показала, що за допомогою вільного ринку можна вирі-
шити не все, і, окрім повернення здорової політики, від-
порної до фінансового тиску, потрібно повернути гід-
ність людини в центральне місце, і на цій колоні 
будувати потрібні альтернативні соціальні структури» 
[1, с.70]. Тут папа Франциск з слабкості сучасного сус-
пільства перед викликами епідемії робить ті самі висно-

вки, що і папа Бенедикт XVI робив із викликів кризи 
2008 року. Фінансова криза 2007–2008 років «дала мож-
ливість розвивати нову економіку, уважну до етичних 
принципів» [1, с.71]. Міжнародна влада і міжнародне 
громадянське суспільство, що поступово формуються, 
мають захищати гідність кожної особистості [1, с.71-74]. 
Громадські організації та окремі нації мають самі по собі 
зробити усе можливе для утвердження порядку, що за-
хищатиме особистість [1, с.74], а міжнародні органи 
влади мають реформуватися заради дієвого здійснення 
правового захисту усіх без винятку [1, с.73]. Слабкість 
сучасного суспільства проявляється найбільше в ослаб-
ленні національних держав [1, с.72]. Постійне будування 
множини спільнот необхідне для того, щоб особистість 
мала розвинуте національне суспільство як власний 
життєсвіт задля існування і розвитку себе [1, с.77]. Все 
це важливо, оскільки «Людина є повною особою тоді, 
коли належить до народу, й, водночас, нема справжньо-
го народу без пошани до кожної особи. Народ і особа – 
співвідносні терміни. Але сьогодні є спроби редукувати 
особу до індивіда, яким легко би маніпулювали сильні 
для своїх негідних інтересів. Добра політика намагається 
будувати спільноти на різних рівнях соціального життя, 
щоб врівноважити й переорієнтувати глобалізацію і 
уникнути дезінтеграції» [Там само]. Можна сказати, що 
папа відстоює персоналізм, але при цьому визнає абсо-
лютне значення спільнотності як способу життя для 
того, щоб унікальна особа залишалася собою, а не ста-
вала просто черговим членом суспільства, таким самим 
як і інші.  

Любов є не менш важливою, ніж віра для визнання 
значимості особистості. Папа визнає: «Тільки погляд, 
горизонт якого перемінений любов‟ю, може визнати 
гідність іншої людини, прийняти і доцінити незмірну 
гідність убогих, шанувати їхній спосіб життя і культуру, 
і справді інтегрувати їх у суспільство» [1, с.79]. Відпові-
дно, без любові не може бути становлення всесвітньої 
спільноти єдиного людства. Така спільнота необхідна як 
засіб подолання численних криз, але її становлення не-
можливе без «політичної любові». Вперше про значення 
любові для соціуму стверджував папа Пій XI у своїй 
енцикліці 1931 року, пропонуючи націям рецепти подо-
лання наслідків великої депресії. Папа Іван XXIII наго-
лошував на необхідності перенести логіку любові на 
міжнародні відносини. Папа Бенедикт XVI у любові ба-
чив останній шанс зберегти соціальність сьогодні.  

Але визнання надприродних джерел для етичного ви-
знання абсолютного значення особистості іншого саме 
по собі не може гарантувати торжества ідеалів христи-
янського гуманізму. Адже релігійні джерела можуть 
підштовхувати не лише до пошани гідності іншого, а й 
до заперечення такої гідності. Папа Франциск наголо-
шує: «Бачачи, що різні види фундаменталістської нетер-
пимості нищать зв‟язки між особами, групами і наро-
дами, живімо і вчімося цінностям пошани і любові, 
здатної прийняти будь-яку відмінність, пріоритету гід-
ності кожної людської істоти незалежно від її переко-
нань, почуттів, вчинків і навіть гріхів» [1, с.81]. Дійсно, 
деякі релігійні лідери та богослови визнають гідність 
особистості лише тоді, коли вона має певні переконання, 
певний світогляд, не чинила гріхів. Папа Франциск на-
голошує на тому, що гідність особистості є невід‟ємною 
і не може бути ніяких причин для того, щоб заперечу-
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вати наявність повноти цієї гідності у кожної людини. 
Історія вчить, що почавши із заперечення необхідності 
повної пошани до кожної особистості можна прийти до 
катастрофічних наслідків. Папа підкреслює: «Не можна 
забути Шоа. Це символ того, як далеко може зайти люд-
ське зло, годоване фальшивими ідеологіями, якщо воно 
забуває про фундаментальну гідність особи, яка заслуго-
вує на абсолютну пошану незалежно від того, до якої 
нації належить і яку релігію сповідує» [1, с.105]. Таким 
чином, ірраціональні мотиви можуть слугувати як при-
йняттю правди про абсолютну гідність людини, так і 
радикальному відкиненню цієї правди.  

Прийняття самих по собі законів та міжнародних ак-
тів, наявність влади, які б втілювала ці закони і акти в 
життя самі по собі недостатні. Так само незадовільним є 
звернення до надприродних мотивів для віднови соціа-
льності: ці мотиви можуть вести до різноманітних нас-
лідків. Тому необхідним є раціональне віднайдення віч-
них принципів для правового порядку згідно з яким 
гідність особистості є непорушною. «Чи можливо звер-
тати увагу на правду, шукати правду, яка відповідає на-
шій найглибшій дійсності? Чим є закон без переконання, 
здобутого на довгій дорозі рефлексії й мудрості, що ко-
жна людська істота священна і недоторкана? Щоби сус-
пільство мало майбутнє, потрібно, щоб розвинуло змисл 
пошани до правди про гідність людини, якій ми підпо-
рядковуємося. І тоді ми не вбиватимемо людину з пере-
конання, а не тому, щоб уникнути осудження суспільст-
вом і покарання законом. Це невід‟ємна правда, яку 
пізнаємо розумом і приймаємо сумлінням. Суспільство є 
шляхетним і гідним пошани також тому, що підтримує 
пошуки правди і прив‟язане до основних правд» [1, 
с.88]. Пошуки правди пов‟язуються з розсудом (рефлек-
сія) та розумом (мудрість). Папа Бенедикт XVI як неоав-
густіанець визнавав інтуїтивний характер мудрості. 
Папа Франциск нічого не каже про дискусії між томіс-
тами, які заперечують можливість інтуїтивного знання 
вічних правд та августіанцями, які вважають таке знання 
доступним для суб‟єкта. Папа у дусі томізму говорить 
про довгий шлях рефлексії, відкриття вічних прав розу-
мом та прийняття сумлінням. Але при цьому він не за-
перечує і проти можливості інтуїтивного знання цих 
істин. Натомість папа наголошує на важливості диску-
сій, в яких соціум приймає вічні істини та конкретні мо-
рально-правові норми на основі цих цінностей. Папа 
дотримується переконання, що дослідження основ для 
соціальної етики і права – це «передовсім пошуки найт-
вердіших основ, які стоять під нашими виборами і пра-
вами» [1, с.88-89]. Згідно з папою Франциском, необ-
хідно «визнати, що людський розум може переступити 
через тимчасові вигоди й зрозуміти деякі незмінні пра-
вди, які були до нас й будуть завжди. Досліджуючи 
людську природу, розум відкриває цінності, які універ-
сальні тому, що з неї походять» [1, с.89]. Переконання, 
що людська природа вказує на вічні істини, які є консти-
туїтивними для неї, має есенціалістичний характер і для 
сучасної постметафізичної філософії є непереконливим. 
Папа наголошує на тому, що у сучасній світоглядній 
дискусії вічні істини визнаються завдяки діалогу [1, 
с.90], але самої по собі згоди навіть усіх народів недо-
статньо, щоб певна істина була саме істиною [1, с.89]. 
Таким чином, папа протистоїть ідеям комунікативної 
філософії Габермаса, хоча і визнає ті її положення, що 

істини, в тому числі морально-правові цінності, відкри-
ваються сьогодні у дискурсі, до якого мають бути допу-
щені і представники релігій. Папа у зв‟язку з цим підк-
реслює: «Неприпустимо, щоби в публічних дебатах 
право голосу надавали тільки людям від влади і від на-
уки. Має бути простір для релігійної рефлексії, за якою 
стоїть досвід і мудрість століть» [1, с.116]. Всією істи-
ною не може володіти хтось один, оскільки у життєвому 
вияві істина є багатогранником, для якого ціле важливе 
за частини, а знання цілого недоступне нікому [1, с.91]. 
Цікаво, що у кінці XIX і на початку XX століття Ватикан 
як раз і претендував на особливе знання істини – раціо-
нальної та фідеїстичної, але тепер визнається важливість 
врахування усіх голосів у всезагальному дискурсі, усіх 
сторін «багатогранника», оскільки без периферій цього 
багатогранника теж не може бути цілісного знання [1, 
с.91-92]. Але діалог має таки вести до раціонального 
пізнання вічних істин. «У плюралістичному суспільстві 
діалог – це найвідповідніший спосіб пізнати те, що зав-
жди слід приймати й шанувати і що виходить за межі 
консенсусу в конкретній ситуації. Говоримо про діалог, 
який потрібно збагачувати й освічувати мотивами, раці-
ональними аргументами, різноманітними перспекти-
вами, внеском різних наук і точок зору, і в якому є місце 
для переконання, що можна дійти до деяких елементар-
них прав, які завжди треба підтримувати. Переконання, 
що існують деякі незмінні цінності, навіть якщо їх не 
завжди легко розпізнати, надає соціальній етиці твердо-
сті й стабільності. Навіть якщо ми їх пізнали й прийняли 
завдяки діалогу й згоді, то бачимо, що ці основні цінно-
сті перебувають поза будь-якими консенсусами, і визна-
ємо їх трансцендентними щодо наших конкретних ситу-
ацій і тому такими, які ніколи не можна змінювати. 
Наше розуміння їх значення й ваги може поглиблюва-
тися – і в цьому значенні згода є чимось динамічним, – 
але самі по собі вони цінні як стабільні з огляду на своє 
внутрішнє значення» [1, с.89-90]. Такі роздуми про пос-
тупове відкриття вічних цінностей та істин відповідає 
традиційній методології томізму. Але при цьому засо-
бом пізнання стає не сама по собі рефлексія та індукція, 
а саме дискурс. Бачимо намагання папи створити особ-
ливий простір суспільних дискусій щодо морально-пра-
вових цінностей із якого можна було б переходити до 
пізнання вічних істин. У всіх попередніх пап-неотоміс-
тів, і востаннє в енцикліці «Віра та розум» папи Івана 
Павла II таким дискурсом, який уможливлював перехід 
до вічних істин була філософія, якій передував науковий 
світогляд та інші типи світогляду. Тепер замість філосо-
фії – суспільні дискусії, широкий соціальний діалог і 
особливо – міжрелігійний діалог. Саме ці сфери стають 
сходинками до відкриття вічних істин. До речі, так і нея-
сно, відкриття цих істин має науковий, філософський чи 
власне теологічний характер. Адже папа Франциск 
прямо не відповідає на це питання, намагаючись скоріше 
пояснити соціальні та міжрелігійні дискусії як простір 
культури діалогу.  

Розуміння численних діалогів як цілої культури і 
ледь не особливого діалогічного світогляду саме по собі 
не надає ніяких аргументів на користь як існування віч-
них істин, так і не пояснює якими ж саме вони. Але ця 
релігійно-гуманістична культура діалогу покликана 
сприяти прийняттю як істини вчення про абсолютну 
гідність людини не як результату згоди, а як результату 
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відкриття вічної правди і цінності. Папа намагається 
звернути увагу на кінцеву згоду його об‟єктивного ідеа-
лізму, теорій інтерсуб‟єктивної згоди та вчення про кон-
сенсус інтересів. «Якщо щось завжди корисне для доб-
рого функціонування суспільства, то чи не тому, що за 
ним приховується вічна правда, яку розум може пізнати? 
У самій дійсності людини й суспільства, у їх внутрішній 
природі існує низка основних структур, які підтримують 
їхній розвиток і виживання. Звідси випливають окрес-
лені вимоги, які можна відкрити завдяки діалогу, хоча 
вони не завжди є результатом згоди у прямому значенні. 
Факт, що деякі норми суттєві для самого суспільного 
життя, є зовнішнім показником, що вони добрі самі по 
собі. І тому немає потреби протиставляти інтереси сус-
пільства, згоду і дійсність об‟єктивної правди. Ці три 
елементи можуть гармонійно поєднатися, якщо, завдяки 
діалогу, особи насмілюються дійти аж до суті справи. 
Якщо потрібно шанувати гідність іншої людини в кож-
ній ситуації, то не тому, що ми придумали чи припус-
тили собі гідність інших, а тому, що вони справді мають 
цінність, яка перевищує всі матеріальні речі й обста-
вини, і яка вимагає, щоб до них ставилися інакше» [1, 
с.90]. Таким чином, папа дотримується об‟єктивного 
ідеалізму, але визнає важливість інтерсуб‟єктивного 
прояву істини щодо абсолютної гідності людини. Все це 
дозволяє папі конституювати його специфічний релігій-
ний гуманізм, який підкреслює важливість усіх різнови-
дів ірраціонального та раціонального пізнання мораль-
них об‟єктивних засад для визнання гідності іншого, але 
при цьому вважає цю гідність абсолютною самоцінні-
стю, а її засади – вічноіснуючими незмінними у історії 
трансцендентними засадами. «Те, що кожна людина має 
невід‟ємну гідність, є правдою, яка відповідає людській 
природі незалежно від будь-яких культурних змін. 
Отож, людина має ту саму недоторкану гідність у кож-
ній історичній епосі, і ніхто не має права в деяких обста-
винах заперечувати це переконання чи діяти проти 
нього. І тому розум може досліджувати дійсність речей 
за посередництвом рефлексії, досвіду й діалогу, аби роз-
пізнати в цій дійсності, яка його перевищує, основу пев-
них універсальних моральних вимог» [1, с.90-91]. Недо-
ліком усіх цих розмірковувань залишається есенціалізм 
в розумінні людини, який заважає розкритися у повноті 
екзистенційним та інтерсуб‟єктивним засадам гідності 
людини. Папа підкреслює, що навіть при прийнятті у 
суспільному світоглядному діалозі ідеї про гідність і 
права людини як самоочевидної і не потребуючої ніяких 
засад (а саме на цьому наголошує сучасна філософія 

права та теорія інтерсуб‟єктивної комунікації), віруючі 
повинні залишатися есенціалістами у розумінні людини 
та її гідності [1, с.91]. Таким чином, реалії комунікатив-
ного суспільства визнаються, але при цьому папа збері-
гає вірність есенціалізму у розумінні гідності людини, і 
саме це есенціалізм понтифік намагається обґрунтувати, 
звертаючись до фідеїстичних та раціоналістичних аргу-
ментів, до теорій інтерсуб‟єктиного та об‟єктивного со-
ціального і метафізичного порядку. 

Висновки. Головним для соціального вчення енцик-
ліки «Fratelli tutti» папи Франциска стає принцип абсо-
лютної цінності гідності людської особистості. Цей 
принцип всебічно обґрунтовується. Папа визнає, що для 
сьогоднішнього соціального дискурсу абсолютність гід-
ності людської особистості неочевидна, особистість все 
більше редукується до індивідууму, яким можна маніпу-
лювати, знищуючи природний контекст життя, який для 
особистості завжди були спільноти. Папа надає аргуме-
нти щодо гідності особистості, які відриваються через 
віру, любов, рефлексію та соціальний діалог.  
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Постановка проблеми. Питання виховання дитини 

завжди знаходиться у центрі уваги науковців та батьків-

ської спільноти. Усі країни світу як на державному, так і 

на регіональному рівнях систематично ухвалюють соці-

альні програми, спрямовані на виховання дитини у дусі 

патріотизму, любові, поваги та взаєморозуміння. Освітні 

системи багатьох держав мають за мету сформувати 

дитину як соціально-активну особистість, виховану на 

засадах добра, людяності та відповідальності. Проте, 

рівень дитячої жорстокості та злочинності серед непов-

нолітніх постійно зростає, зокрема це стосується й Укра-

їни. З огляду на це, відповідальне суспільство постійно 

знаходиться у пошуку найефективніших методів вихова-

ння дитини.  

Протягом багатьох століть питання виховання дити-

ни знаходилося у полі зору філософської та педагогічної 

науки. Протягом останніх століть відповідні дослідже-

ння актуалізувалися серед науковців психологічної та 

соціологічної науки. Найкращі надбання відповідних 

галузей науки у сфері виховання дитини знаходять своє 

відображення в освітніх програмах, практичних посіб-

никах. Разом з тим, доволі часто осторонь уваги громад-

ськості знаходяться богословські ідеї виховання дитини, 

що у свою чергу створює певні прогалини у системі 

комплексного підходу до вирішення сучасних проблем 

виховання дітей. Крім того, приймаючи за вихідну точку 

богословський підхід щодо розуміння Бога як Творця 

людини, шлюбу, сім‟ї та дитини, ігнорування богослов-

ської концепції виглядає щонайменше невиправданим. 

Враховуючи той факт, що початкові елементи виховання 

дитина отримує в сім‟ї, саме матір та батько виступають 

основними суб‟єктами її виховання. Традиційно, в укра-
їнському суспільстві побутує думка, що виховання дитини 

є переважно материнською функцією, хоча біблійна по-

зиція відводить саме чоловікові ключову роль у вихова-

нні дитини. А повноцінна модель родинного виховання 

проектує окрему роль у вихованні дитини батьком, ок-

рему роль відводить матері дитини та визначає спільну 

роль подружжя у вихованні дитини. У межах даної стат-

ті передбачається окреслити новозаповітне вчення саме 

про роль батька у вихованні дитини. Як слушно зау-

важив Леррі Стокстілл: «батьківство формує країну або 

позитивно, або негативно» [1, с.164]. Тому від ефек-

тивної реалізації батьківської ролі у вихованні дитини 

залежить не лише благословіння наступних поколінь, а й 

добробут цілої держави, оскільки «наші діти – це голов-

ний показник майбутнього всієї нації [2, с.178]. 

Аналіз останніх досліджень. Роль батька у вихован-

ні дитини з богословської точки зору в цілому та у кон-

тексті новозаповітного вчення зокрема, залишається 

поза межами уваги українських науковців. Вітчизняна 

богословська спадщина позбавлена предметних надбань 

щодо розуміння новозаповітної ролі батька у вихованні 

дитини. Крім того, переважна більшість наукових дослі-

джень з педагогіки, психології, соціології та філософії у 

контексті даної проблематики, розглядають здебільшого 

спільну роль подружжя у вихованні дитини. Ґрунтовних 

досліджень з відповідних наукових галузей щодо окрес-

лення та вивчення саме чоловічої ролі на виховання ди-

тини також не здійснено. 

Разом з тим, окремі аспекти батьківського вихованні 

досліджуються педагогами Т. Алєксєєнко, І. Бехом, 

О. Вишневським. Серед українських соціологів, які ма-

ють наукові напрацювання в аспекті батьківського вихо-

вання, можна відмітити праці Н. Уманець. О. Стрельник, 

Ж. Чернової.  

Мета роботи – проаналізувати роль батька у вихо-

ванні дитини з богословської точки зору, крізь призму 

новозаповітного вчення. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне розуміння 

ролі батька у вихованні дитини потребує розгляду осно-

вних принципів взаємовідносин Сина Божого Ісуса Хри-

ста та Його Бога-Отця. Відносини між Отцем і Сином у 

Новому Заповіті слугують взірцем для кожного батька, 

який має намір реалізувати свою власну, виключну роль 

у вихованні дітей. 

Вже на перших сторінках Нового Заповіту, в Єванге-

лії від Матвія ми чуємо з неба голос Бога-Отця: «Це Син 

Мій Улюблений, що Його Я вподобав» (Мат. 3:17) [3, 

с.1069]. У цьому публічному твердженні Отця знахо-

димо один з основних принципів виховання, а саме лю-

бові до власних дітей. За відсутності любові до дитини, 

реалізувати батьківське покликання щодо її виховання є 

непосильною справою. «Це Син Мій Улюблений», – 

лунає сьогодні для всіх батьків як заклик словесного 

вираження любові до своїх дітей. Бог-Отець навчає нас 

не лише любити своїх дітей, але й виражати свою любов 

словами. Бог-Син чув слова Бога-Отця, тому модель 

батьківського виховання має ґрунтуватися на принципі 

любові, вираженої словами до своїх дітей. 

У статті представлено новозаповітне розуміння виключної ролі батька у вихованні дитини. Відповідна 

роль ґрунтується на основних принципах взаємовідносин Бога-Отця та Бога-Сина, які слугують взірцем для 

розуміння чоловіками свого батьківського покликання у справі виховання дітей. Ключовими новозаповітними 

батьківськими ролями у питанні виховання дітей є приведення дитини до Ісуса Христа, вигодовування її 

Господньому вихованні та розумінні, формування у дитини культури послуху. Батьки також мають 

пильнувати, щоб не дратувати своїх дітей та піклуватися про їх матеріальне забезпечення. 

Ключові слова: роль, батько, відносини, Бог-Отець, Бог-Син, Новий Заповіт, виховання. 
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Любов також має виражається у конкретних діях. Бу-

дучи перед гробом померлого Лазаря, перш ніж підняти 

його з мертвих Христос виголошує: «Отче, дяку при-

ношу Тобі, що Мене Ти почув. Та Я знаю, що Ти завжди 

почуєш Мене…» (Ів. 11:41-42) [3, с.1197]. Любов Отця 

не лише говорить, любов Отця також чує. Христос тве-

рдо знав, що Бог-Отець завжди чує Його. Це свідчить 

про повсякчасну доступність Отця. Христос мав право 

звернутися до Отця рано вранці і пізнього часу доби, у 

людних місцях та перебуваючи на самоті, під час спо-

живання їжі та під час шторму. Відповідна доступність 

Бога-Отця є прикладом Божим для всіх батьків чути 

своїх дітей у любові. 

Наступним принципом взаємовідносин є довіра, яку 

виявляє Бог-Отець у виконанні Богом-Сином дорученої 

справи. Отець делегує Сину частину повноважень та 

доручає Йому проповідувати, кликати грішників на по-

каяння, служити людям та, в кінцевому випадку, віддати 

Свою душу на викуп багатьох. Незважаючи на всю 

складність завдань, Отець довіряє Синові виконання 

власного задуму. У Своїй Первосвященницькій молитві 

Бог-Син промовляє: «Я прославив Тебе на землі, – дове-

ршив Я те діло, що Ти дав Мені виконати» (Ів. 17:4) [3, 

с.1205]. Довіра до дітей також є проявом батьківської 

любові. У той час, коли робота та кар‟єра для багатьох 

чоловіків є предметом невиправданого освячення, що 

обмежує доступ дітей до власного батька, Бог-Отець 

довіряє та доручає Своєму Синові виконання Його справи.  

Високий ступінь довіри Бога-Отця не обмежує сво-

боду дій Бога-Сина. І хоча свобода Сина реалізовується 

в межах суверенної волі Отця, Син користується повною 

свободою щодо вибору методів та форм служіння. Тому 

принцип свободи також відіграє знакову роль у системі 

взаємовідносин Отця і Сина. Під час розмови з юдеями 

Христос пояснює, що Він має владу віддати власне 

життя і має владу знову прийняти його (Ів. 10:18) [3, 

с.1195]. У Гефсиманії Божий Син також мав свободу 

звернення до Отця, і Отець у мить надав би Йому більше 

дванадцяти легіонів Анголів. Але сам Христос, викорис-

товуючи свободу, запитує у Петра: «Але як має збутись 

Писання, що так статися мусить?» (Мт. 26:53-54) [3, 

с.1105]. Таким чином, свобода дитини є частиною сис-

темного підходу до виховання дитини. І чим раніше ба-

тько починає дозволяти дітям використовувати їх власну 

свободу, тим більш змістовними та повноцінними є їхні 

взаємовідносини.  

Звичайно, наведені принципи взаємовідносин Бога-

Отця і Бога-Сина не є вичерпними. Проте, й окреслені 

принципи покликані сприяти розумінню більш відпові-

дального підходу батьків до виховання дітей. 

На відміну від Старого Заповіту, Новий Заповіт не 

містить такої значної кількості повчальних віршів щодо 

виховання дітей. Однак, це не вважається дивним, оскі-

льки фундаментальні принципи виховання дитини, зак-

ладені у Старому Заповіті, були діяльними та ефектив-

ними також і в часи земного життя Ісуса Христа. 

Фактично, новозаповітне вчення про виховання дітей 

будується всього лише на декількох місцях Нового Запо-

віту. Проте, богословське осмислення відповідних місць 

Священного Писання, має чітко виражений характер 

щодо виховання дітей. 

У всіх синоптичних Євангеліях маємо історію про те, 

як батьки приводять до Ісуса дітей, а Христові учні до-

коряють за це батькам (Мат. 19:13-15; Мр. 10:13-16; Лук. 

18:15-17) [3]. Відповідна історія моделює зіткнення двох 

поглядів на розуміння дитини: старозоповітного, який на 

той час ще був притаманний учням Христа та новозапо-

вітного, який формує Христос. Старозаповітний погляд 

відводить дитині другорядне значення, коли вона знахо-

диться за межами епіцентру подій дорослих. Христові 

учні були свідками заклопотаності Ісуса, Його зайнято-

сті біблійним вченням, зціленнями нужденних. Тому їм 

здавалося, що у даний час Христос немає можливості 

приділити дітям достатньої увагу. Не те, щоб учні не 

любили дітей, але тогочасне виховання дитини передба-

чало невтручання дітей у розмови та справи дорослих. 

Тому учні й забороняли батькам приводити дітей до 

Ісуса. У Біблії перекладу Івана Огієнка, читаємо, що учні 

«докоряли» батькам. Проте, грецькі тексти відповідних 

місць Святого Письма подають слово «ἐπιτιμάω», що 

дослівно означає «забороняти». Таким чином, учні Ісуса 

не докоряли, а забороняли батькам приводити дітей до 

Нього. Разом з тим, в Євангелії від Марка знаходимо 

реакцію Христа на такий вчинок учнів – Він обурився 

(гр. ἀγανακτέω) поведінкою Своїх учнів та наказав їм 

пускати дітей до Нього та не боронити дітям, поясню-

ючи, що саме їм належить Царство Боже.  

Відповідна біблійна історія визначає ключову ново-

заповітну роль батька у вихованні дитини – приведення 

її до Ісуса Христа. Це найголовніше, і в той же час най-

складніше завдання для кожного батька. Набагато прос-

тіше забезпечити матеріальне благополуччя дитини, ніж 

привести її до Христа. Однак, свого часу святитель Іоанн 

Златоуст у своєму «Слові про виховання дітей» відмітив, 

що батькам варто думати не про те, як зробити дітей 

багатими на золото та срібло, а про те, як вони мають 

стати багатші за інших своєю побожністю, мудрістю, 

чеснотами [4, с.717]. Батько не має вважати завершеною 

справу виховання своєї дитини, якщо він не познайомив 

її з Господом. Жоден батько не повинен мати спокою, 

якщо він не привів своє дитя до Ісуса Христа. У «Спо-

віді» Аврелій Августин пише такі слова: «Ти створив 

нас для Себе, і не знає спокою серце наше, поки не за-

спокоїться у Тобі» [5, с.3]. Допомогти своїй дитині від-

шукати спокій у Господі – є батьківським покликанням. 

Джеймс Добсон має рацію, коли говорить: «Головна 

ціль, заради якої я живу на землі, полягає у тому, щоб 

передати естафету – Євангеліє – в руки моїх дітей. Зви-

чайно, наскільки це можливо, я хочу передати цю еста-

фету в найбільшу кількість інших рук, і я присвятив 

всього себе сім‟ям, яких Бог дав мені. Разом з тим, моя 

найважливіша відповідальність полягає в євангелізації 

власних дітей» [6, с.95]. Кожна дитина є дарунком Бо-

жим для її батьків, а приведення дитини до Бога є про-

явом батьківської вдячності за безцінний дарунок життя. 

На превеликий жаль, така ключова роль батька як при-

ведення дитини до Ісуса Христа досить рідко є пріорите-

тним завданням для сучасних батьків. 

Як було вже зазначено вище, приведення дитини до 

Ісуса Христа є найскладнішим завданням для батька. На 

шляху досягнення цієї мети чоловіки-батьки можуть 

зустрічати найрізноманітніші складнощі. Свого часу, 
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батькам Нового Заповіту заважали приводити дітей до 

Ісуса самі ж учні Христа. Тому кожен батько має не 

лише розуміти свою виключну роль у вихованні дитини, 

а й опанувати методи, способи досягнення цієї мети. 

Тому найефективнішим способом виконання батьківсь-

кої ролі щодо приведення дитини до Ісуса Христа є її 

«вигодовування» у Господньому вихованні та вченні, як 

це передбачено у посланні апостола Павла до Ефесян. 

Без виконання цієї батьківської ролі, складно сподіва-

тися на успіх у приведенні дитини до Ісуса Христа. 

Майлс Монро стверджує, що чоловіки мають особливе 

покликання, що передбачає не лише зміну власних пог-

лядів на батьківство, а й вимагає від нас передати нашим 

дітям «Божі стандарти» [7, с.256]. Тому передача дитині 

«Божих стандартів» передбачає щоденну та клопітку 

батьківську працю щодо «вгодовування дитини» у Гос-

подньому вихованні та вченні. Виконання цієї праці ви-

магає часу, тривалого часу, який нічим іншим не може 

бути замінений. Коли батько віддає свій час, він таким 

чином віддає самого себе, але заради досягнення мети 

виховання дитини, потрібно жертвувати власним часом і 

самим собою [2, с.179]. Проте, як показують результати 

окремих опитувань, батьки самі визнають, що в серед-

ньому вони виділяють від п‟ятнадцяти до двадцяти хви-

лин на день для ігор та спілкування зі своїми малень-

кими дітьми [6, с.77]. 

У Біблії перекладу Івана Огієнка читаємо: «А батьки, – 

не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в на поминанні й 

остереженні Божому (Еф. 6:4)» [3, с.1303]. Натомість, 

більш точним є грецький переклад вказаного тексту 

Святого Письма, який транслює відповідний вірш на-

ступним чином: «І батьки, не дратуйте дітей ваших, але 

вигодовуйте їх у вихованні та розумінні Господа». У той 

час, як Бог наділив жінку-матір природнім даром груд-

ного вигодовування дитини для її фізичного розвитку, 

Бог наказує чоловікам-батькам вигодовувати дитину у 

Господньому вихованні та розумінні задля її духовного 

розвитку. Саме таке духовне вигодовування веде дитину 

до Ісуса Христа. 

Ще одну батьківську роль у вихованні дітей знахо-

димо серед вимог до чоловіків, які бажають єпископс-

тва. У першому посланні до Тимофія апостол Павло 

говорить, що єпископ повинен мати дітей у слухняності 

з повною чесністю (1 Тим. 3:4) [3, с.1318]. Відповідний 

текст Біблії у перекладі Рафаїла Турконяка звучить на-

ступним чином: «дітей тримає в послуху, з усякою пова-

гою» [8]. Останній переклад є найбільш близьким до 

грецьких текстів відповідного послання. Виявляючи 

цілковиту повагу до своїх дітей, батько має утримувати 

їх у послуху. Виховати у дитини послух до батьків – це 

складна праця, а утримувати дітей у ньому – це батьків-

ське мистецтво. При цьому, формування у дітей куль-

тури послуху, вимагає від батька культури поваги до 

власної дитини. Виявляти повагу до дитини – означає 

цінувати її як нагороду від Господа, бути уважним до її 

потреб та переживань, виділяти час на особистісне спіл-

кування з нею. Виховуючи в собі зазначені якості та ре-

алізовуючи їх в житті дитини, батько матиме більше 

можливостей для формування послуху дитини. 

Також, у посланні до Ефесян та Колосян апостол Па-

вло закликає батьків «не дратувати дітей своїх» (Еф. 6:4, 

Кол. 3:21) [3, с.1303, 1310]. Оскільки апостол дає таку 

настанову відразу до двох помісних церков, ми повинні 

звернути на це особливу увагу. Якщо приведення ди-

тини до Ісуса Христа, вигодовування її Господньому 

вихованні, розумінні та формування культури послуху 

передбачають активну роль батька, то настанова «не 

дратувати дітей» відноситься до пасивної ролі батька у 

вихованні дитини. Один англійських перекладів тексту 

Еф. 6:4 звучить наступним чином: «Не провокуйте дітей, 

щоб вони не гнівались» [7, с.271]. Батько має пильну-

вати над своїми висловлюваннями, діями, поведінкою, 

вимогами, мовчанням так, щоб не провокувати у дітей 

гнів та дратівливість, котрі негативно впливають на 

емоційний розвиток дитини. Тому новозаповітне вчення 

спонукає батьків не провокувати дітей, а вигодовувати 

їх у Господньому вихованні та вченні. Крім того, окремі 

дослідники вважають, що перш ніж перейти до вихо-

вання та вчення дитини, потрібно припинити їх засмучу-

вати та дратувати [9, с.142]. Це важливо, оскільки за-

смучуючи дітей, ми створюємо ризик їх втратити, коли 

діти просто перестануть слухати своїх батьків [9, с.142]. 

Усі вищенаведені ролі батька щодо виховання ди-

тини покликані сформувати її внутрішню, духовну сут-

ність. Разом з тим, Новий Заповіт не залишив осторонь 

уваги матеріальну складову батьківської ролі у вихо-

ванні дітей. У другому посланні апостола Павла до Ко-

ринтян маємо відповідну настанову: «Не діти повинні 

збирати маєток батькам, але дітям батьки» (2 Кор. 12:14) 

[3, с.1292]. Святе Письмо дає однозначну оцінку ролі 

батьків у матеріальній підтримці своїх дітей. Маючи за 

першочергове завдання приведення дітей до Ісуса Хри-

ста, батьки також повинні піклуватися і про їх матеріа-

льне становище у цьому світі. Відповідна батьківська 
роль є проявом турботи, вираженої у конкретних справах. 

Висновки. Комплексний підхід до виховання дитини 

передбачає врахування не лише педагогічних, соціологі-

чних та психологічних наукових досягнень, а також має 

використовувати богословські аспекти виховання. Зок-

рема, осмислення ролі батька у вихованні дитини, окре-

сленої новозаповітним вченням. При цьому, мають бути 

враховані ключові принципи взаємовідносин між Богом-

Отцем та Богом-Сином. Відповідні принципи моделю-

ють поведінку відносин між батьком та його дітьми. А 

безпосереднє вчення Нового Заповіту формує батьків-

ське уявлення щодо його унікальної ролі у вихованні 

дитини. 
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NEW TESTAMENT DOCTRINE ON THE ROLE OF THE FATHER IN THE EDUCATION OF THE CHILD 

The article presents a New Testament understanding of the exclusive role of the father in raising a child. The 

corresponding role is based on the basic principles of the relationship between God the Father and God the Son, which serve 

as a model for men to understand their parental vocation in raising children. The key New Testament parental roles in the 

issue of raising children are bringing the child to Jesus Christ, feeding him to the Lord‟s upbringing and understanding, 
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material well-being. 
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Постановка проблеми. Для протестантської спіль-

ноти сучасності розуміння історичних процесів кінця 
XIX – початку XX століття, які сприяли розгортанню 
широкомасштабної діяльності з розповсюдження Єван-

гелія представниками російського євангельського руху, є 
необхідним духовним інструментом у продовженні 
євангельської роботи в суспільстві та державі з духов-
ного відродження окремо кожної людини. Отримана 

віруючими свобода віросповідання після довгих років 
тотального радянського атеїзму сприяла активізації 
євангельської роботи серед церковних громад. Також 

розвиток богословської освіти всебічно сприяє ви-
вченню та дослідженню раніше заборонених тем, зок-
рема діяльність різних конфесій протестантизму в різні 

історичні проміжки часу та їх вплив на релігійні про-
цеси. Тому розглядаючи євангельський рух як цілісне 
явище, важливо перш за все звернути увагу на його уні-
кального, ідейного лідера Проханова Івана Степановича, 

головною метою якого було провести духовну Реформа-
цію серед російського народу, запроваджуючи христи-
янські цінності в соціально-політичне життя суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. Серед сучасних дослі-
дників історії баптизму, які проводять свої дослідження 
в даному напрямку слід виділити історика В. Попова [6], 

який у книзі «И.С. Проханов. Страницы жизни» описав 
важливі етапи життя та духовної діяльності лідера єван-
гельського руху. Дослідник А. Пузинін [7] у книзі «Тра-
диция евангельских христиан» изучение самоидентифи-

кации и богословия от момента ее зарождения до наших 
дней» четверту главу присвятив дослідженню діяльності 
Проханова. Історик євангельсько-баптистського руху 

М. Каретнікова [2] розглядає постать Проханова в кон-
тексті розвитку євангельського руху. Проповідник часів 
Проханова Людвіг Шендеровський [5] є автором опису 

всього життєвого шляху Проханова. Особливу цінність 
для протестантської спільноти становить автобіографі-
чна робота Проханова «В котле России» [4], в якій він 
особисто описав своє духовне становлення як христия-

нина та дав оцінку діяльності євангельського руху. 
Мета роботи – проаналізувати основні фактори та 

розглянути життєві події, що вплинули на духовне фор-

мування Проханова.  
Виклад основного матеріалу. Відомо, що зародже-

нню російсько-євангельського руху сприяв приїзд лорда 
Редстока до Петербургу з проповіддю Євангелія у 

1874 році. Саме цю дату прийнято вважати відправною 

точкою початку духовної роботи представниками інтелі-

генції серед російського народу, які навернулися та при-
святили своє життя на служіння під впливом проповідей 
англійського лорда Редстока. 

На початку XX століття лідером євангельського руху 
став Іван Проханов. Його реформаційна діяльність була 
направлена на духовне відродження окремо кожної лю-
дини завдяки проповіді Євангелія та розвиток суспільс-

тва, в основі якого повинні стати християнські цінності.  
Завдяки своїй духовній діяльності Проханов реалізу-

вав себе як реформатор, місіонер, богослов, пресвітер, 

проповідник, викладач, поет, письменник, інженер, релі-
гійний та громадський діяч, правозахисник, політик, 
лідер євангельського руху. Але його широкомасштабній 

роботі з духовного оновлення російського народу пере-
дували різні життєві події та обставини, які сформували 
в його свідомості непохитне розуміння того, що саме він 
покликаний Господом змінити релігійне життя Росії, 

повернувши його до першоапостольських зачатків. 
Аби зрозуміти, якою є ціль життя людини, і яка саме 

місія Проханова – йому довелось пройти певні труд-

нощі, з якими він стикнувся у юнацькому віці, а також 
переосмислити події та ситуації, які стались з ним в 
дитинстві.  

Про своє становлення на шлях служіння Господу 
Проханов докладно описує у своїй автобіографії «В кот-
ле России». Написана ним автобіографічна робота є ви-
світленням його християнських поглядів та переконань.  

Для розуміння життєвих позицій та богословських 
переконань Івана Степановича необхідно докладно розг-
лянути його походження, життя періоду шкільного та 

юнацького віку, безпосередній вплив на його форму-
вання як особистості, родини та школи. Цей етап його 
життя є одним із визначальних у становленні його бого-

словських переконань та всієї подальшої діяльності. 
Німецький історик Вильгельм Кале зазначав, що ха-

рактер і погляди Проханова формувались під впливом 
його батька і молоканства, сімейні та групові зв‟язки 

яких були дуже сильними [1, с.10]. Дійсно, в житті Про-
ханова родина стала для нього затишним притулком, 
відправним пунктом у служінні Ісусу Христу. Саме сім‟я 

відігравала одну з визначальних ролей у становленні 
його особистості та в подальшій його соціалізації.  

Іван Степанович народився 17 квітня 1869 року. Він 
зростав у повній родині на Північному Кавказі в місті 

Владикавказ. Проханов був старшим сином молоканина 

У статті розглянуто основні життєві події лідера євангельських християн Івана Проханова, що стали 

визначальними у його самоідентифікації як реформатора в духовному відродженні російського народу. 

Встановлено, які саме фактори вплинули на формування його богословських світоглядних позицій та 

доведено виняткову роль родини у становленні його богословських поглядів. 

Ключові слова: молоканство, євангельські християни, духовне відродження, євангельський рух, духовна 

Реформація, істинне Євангеліє. 
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Степана Антоновича Проханова та Аграфени Савелівни. 

Його батьки походили з селянського стану. З юнацьких 
років проживали в Саратовській губернії, однак переслі-
дування з боку російської православної церкви та дер-
жави змусило їх до переселення на Кавказ у 1862 році. 

Життєві умови для тих, хто відійшов від православної 
церкви були краще, ніж на іншій території Росії [1, с.10]. 
До того, як перейти до молокан, батьки Проханова на-

лежали до православ‟я. Очевидно, цей перехід в моло-
канство означав певне незадоволення православ‟ям, яке 
постійно переслідувало молокан, як сектантів. У станов-

ленні релігійних поглядів Івана Степановича саме при-
належність родини до молокан сформувало його первіс-
ний богословський світогляд. 

Молокани стверджували, що суть їх назви полягає в 

тому, що вони полюбили чисте словесне молоко, щоб 
зрости у спасіння. Молокани вчили, що люди не повинні 
володарювати над тими, кого наповнювало вчення Хри-

стове. Через це істинні християни повинні уникати рабс-
тва у поміщиків, військової служби, присяги, участі у 
воєнних діях. Молокани надихались думкою про те, що 
вони будують Царство Боже на землі і не повинні «упо-

дібнюватись цьому світу» [2, с.67].  
Щодо заснування церкви, молокани вчили, що Хрис-

тос є засновником церкви, яка спочатку складалась з 

апостолів, а потім з усіх, хто увірував в Ісуса Христа. 
Істинна церква існувала тільки до Вселенських соборів, 
на яких вчителі церкви, втративши християнське вчення, 

запровадили у християнство язичницькі вірування та 
обряди. Тепер церква складається тільки з істинно духо-
вних християн, які визнають тільки те, чому вчить Єван-
геліє [3, с.316]. 

Сам Проханов молокан називав сектою, яка об‟єд-
нувала в собі групу інакомислячих людей. Основними 
рисами їх вчення був беззаперечний авторитет Біблії. 

Вони заперечували необхідність поклоніння мощам свя-
тих, виступали проти обрядності, а також висловлюва-
лись проти ікон, постів та храмів. Поклоніння повинно 

звершуватись духом та правдою. Головним обов‟язком 
християнина і єдиним шляхом до спасіння є звершення 
добрих справ і придбання чеснот [4, с.24]. 

В подальшому молокани стали основою для пропо-

віді баптистів. Саме з них почнеться євангельське про-
будження в Росії, і з їх числа вийдуть на служіння про-
повіді Євангелія перші баптистські керівники. Серед них 

перший молоканин М. Воронін, В. Павлов, брати Маза-
єви, родина Проханових, Казакових [2, с.71] Але це і не 
дивно, адже в той історичний проміжок часу суспільство 

потребувало наявності духовної складової релігійної 
думки. Молокани, розуміючи необхідність вивчення 
Біблії та виконання Слова Божого, впроваджували в ши-
рокі маси своє общинне життя та заклали фундамент до 

звершення місіонерської діяльності. 
Як вже зазначалось, внаслідок релігійних пересліду-

вань, батьки Івана Степановича переїхали у Владикав-

каз. Задля фінансового забезпечення родини зайнялись 
огородництвом. Згодом батько Проханова почав працю-
вати на водяному млині. Оволодівши новою спеціальні-
стю, він заробив поважне ставлення до себе з боку горо-

дян. Довіра людей до його персони дозволила йому 
стати членом міської ради. Але при цьому батьки не-
змінно відвідувати зібрання молокан у Владикавказі та 

мали повагу серед членів своєї общини [5, с.31]. Саме 

працьовитість С.А. Проханова та його добре відношення 
до людей слугували прикладом його віри для оточую-
чих, а надто для самого Івана, який навчався християн-
ським чеснотам у своїх батьків.  

Варто зауважити, що водяний млин, на якому працю-
вав Степан Антонович, знаходився поблизу в‟язниці, в 
яку на певний час привозили сектантів, яких засудили на 

заслання до Закавказзя. Він був знайомий з декількома 
ув‟язненими, які надавали йому інформацію щодо тих 
арештантів, які прибували у заслання. Родина Прохано-

вих приймала участь у забезпеченні ув‟язнених за віру 
продуктовими наборами. Юний Проханов і сам часто 
відвідував в‟язницю у пошуках сектантів для надання їм 
посильної допомоги. Роздуми про цих смиренних людей 

були співзвучні з його бажаннями [5, с.42-43]. На нашу 
думку, такий яскравий приклад живої віри з боку як ба-
тьків Проханова так і з боку тих, хто не зраджував влас-

ним релігійним переконанням, формував у юного Івана 
розуміння істинної віри та важливість духовної підтри-
мки для нужденних.  

Дані події не залишаться в майбутньому без уваги 

Проханова І.С. Очоливши євангельський рух, він стане 
правозахисником ув‟язнених за релігійні переконання. 
Його правозахисна діяльність сприятиме написанню 

правових документів, збірників з роз‟ясненнями законів 
щодо інакомислячих, а також сприятиме його роботі з 
владною верхівкою. 

Суттєвою подією в житті Проханових стало те, що у 
1876 році Степан Антонович почув проповідь одного з 
євангельських благовісників із Тифліса. Згодом вона 
стала поштовхом до того, що він приєднався до місцевої 

громади євангельських християн [5, с.31]. В майбут-
ньому для Проханова даний факт теж матиме значення, 
адже він очолить Всеросійський союз євангельських 

християн. Але вчення молокан сформували у Івана Сте-
пановича чітке розуміння авторитетності Священного 
Писання. 

Характерною рисою батька Проханова як служителя 
було те, що він часто розповідав своїм синам біблійні 
історії. Однією з найулюбленіших їх історій була історія 
життя Йосипа та його братів [5, с.42]. Тому весь життє-

вий шлях Йосипа міг слугувати Проханову як приклад 
повної довіри Богу, навіть, у скрутних обставинах, неу-
хильного виконання його заповідей, молитви та щирої, 

всепрощаючої любові до ближнього. Для Йосипа його 
віра в Бога стала могутнім інструментом для возвели-
чення Господа та спасіння людей. 

Аналізуючи всю духовну діяльність Проханова, ми 
можемо констатувати, що дана біблійна історія знайшла 
певним чином також відображення і в реальному житті 
Проханова. Переїхавши на навчання до Петербургу, він 

пройшов шлях становлення від інженера-технолога до 
голови Всеросійського союзу євангельських християн, а 
згодом став головою Всесвітнього баптистського алья-

нсу, завдячуючи Господу. Як і раніше, продовжував 
приділяти значну увагу нужденним, відстоюючи сво-
боду віросповідання. 

Також, окрім проведення часу за вивченням біблій-

них історій, велика увага у родині Проханових приділя-
лась проведенню спільних сімейних вечорів, як одного з 
сильних джерел впливу на юного Проханова. Цей час 
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був для Проханова найщасливішим, адже він чув прав-
диві розповіді про долі невинних людей, які страждали 
за віру в Ісуса Христа. Його бабусі ділились зворушли-

вими історіями про страждання молокан у Саратовській 
губернії, де їх заарештовували та саджали у в‟язницю. 
Вони для хлопчика Проханова здавались «святими жін-

ками», які самі в юнацькі роки пережили ув‟язнення за 
віру. Все, що чув юнак від батька та бабусь про страж-
дання за віру, викликало в його серці співчуття та ба-
жання присвятити життя служінню християнам, яких 

переслідують та боротьбі за свободу віросповідання. 
Проханов говорив: «Розповіді про релігійні пересліду-
вання залишали особливо сильні враження, тому що 

вони співпадали з думками, які були народжені моїм 
дитячим розумом» [4, с.36]. Виходячи з вищезазначе-
ного, ми можемо зробити висновок, що всі ці історії 
знайшли своє відображення у практичній діяльності 

Проханова, яка мала перш за все соціальну направленість. 
Другим сильним джерелом впливу на свідомість 

майбутнього громадського діяча, письменника та поета 

була школа, яка давала йому необхідні знання та розши-
ряла кругозір. Він захоплювався історією, як авторитет-
ним джерелом інформації подій минулого, а також літе-

ратурою та поезією. Національні поети того часу – Пушкін, 
Лермонтов, Некрасов, Достоєвський надихали Проханова 
своїми роздумами та вишуканим художнім стилем своєї 
поезії. Два останні поети описували страждання народу 

у всіх їх проявах, що особливо приваблювало майбутнього 
поета Проханова. В своїй автобіографії він писав: «Літе-
ратура страждань пробудила в моєму серці жалість, 

любов і захоплення кожним страждальцем та мучеником» 
[4, с.37]. Доволі тонка натура Івана Степановича просто 
не могла не відчути емоційних хвилювань, що напов-

нювали його серце. Приділяючи час читанню класиків 
російської літератури та зарубіжних авторів він ще 
більше у своїй уяві та роздумах наближався до розуміння 
необхідності змін у релігійному житті російського народу. 

Третім суттєвим фактором, що вплинув на молодого 
Проханова, була чаруюча людську уяву краса природи 
Владикавказу. У своїй автобіографії «В котле России» 

він приділив особливу увагу опису місцевості, де поча-
лось його дитинство. Він не упустив жодної деталі, аби 
читач чітко уявив красу та велич Кавказу. Місце свого 

народження він буде пам‟ятати завжди, як мальовничу 
картину, на якій зображена незвичайної краси природа 
та величний гірський ландшафт. Саме любов до місцевої 
природи пробудить у майбутнього лідера євангельського 

руху бажання почати писати вірші. 
Казкова природа Кавказу вводила Проханова в стан 

задумливого мрійника, про що написав Л. Шендеров-

ський у біографічному нарисі, передаючи його відно-
шення до прекрасного такими словами: «Часто гуляв 
Проханов по березі бурної річки Терек або, сидячи на 

камені, милувався чудовим пейзажем. І те, й інше нала-
штовувало до роздумів про Всесвіт та його Творця» [5, 
с.45]. Ми можемо констатувати, що за міцною статурою 
Проханова ховалась чуттєва душа романтика-мрійника, 

яка невтомно шукала свого життєвого призначення. 
Окрім вищеописаних факторів, що вплинули на ду-

ховне формування Проханова, особлива роль належить 

його любій матусі – Аграфені Савелівні, яка мала «не-
лицемірну віру» і все її життя відображалось в молитві 

за свою родину. Проханов писав, що вона провадила 
непомітне для оточуючих життя, хоча володіла щирою 
вірою в силу та піклування Господа [5, с.33]. 

Дійсно, силу молитви та відповідей Бога на них мож-
на було побачити на прикладі її життя. Вона бажала, 
щоб її три сина стали Божими служителями. В дійсності 

саме так і сталось. Мудре серце матері розуміло, що по-
єднання віри та знань дасть її синам найвищу ступінь 
духовного розвитку [6, с.9].  

Проханов згадував, як матір розповідала йому про 

випадок, що стався з ним в дитинстві і який теж став 
визначальним у його духовному самовизначенні. На 
десятий день з дня народження він втратив свідомість та 

не подавав жодних ознак життя. Тоді його матінка пос-
пішила до доктора, який оглянувши малюка, констату-
вав смерть. Повернувшись в розпачі додому, матір замо-
вила домовину, поклала в неї померле дитя та почала 

готуватись до похорон. У таких випадках молокани за-
прошували старійшин, які читали Біблію, співали пса-
лми та справляли похоронну церемонію. Ще до їх пове-

рнення, маленький хлопчик миттєво заворушився, 
відкрив очі та заплакав [4, с.29-30]. Цей випадок дав 
можливість Проханову зрозуміти те, що молитва має 

велику силу і що Господь прихиляється до тих, хто свою 
надію покладає на Нього. Він переконався в тому, що 
Бог має владу над смертю і що його життя збережене 
для здійснення особливої мети. 

Розглянемо позицію сучасного дослідника А. Пузи-
ніна, який зауважує, що для розуміння світогляду Про-
ханова необхідно брати до уваги дві характеристики. 

По-перше, його пророча впевненість в тому, що він віді-
грає особливу роль в Божому Задумі. По-друге, його 
сміливість в оцінці власних здібностей і досягнень при 

одночасному зменшенні досягнень інших людей. Він 
був впевнений в тому, що є особливим інструментом в 
руках Господа для розвитку євангелічного руху в Росії. 
Він бачить Боже втручання в його життя ще в дитинстві, 

коли доктор констатував його смерть [7, c.240]. Однак в 
своїй автобіографії Проханов приділяв увагу опису бага-
тьох життєвих подій та визначав фактори, що дали змогу 

сформувати йому власну світоглядну позицію. 
Тепер коротко розглянемо спогади самого Проха-

нова, які ми можемо умовно поділити на дві групи: до 

першої групи ми віднесемо випадки, що трапились з 
хлопчиком Іваном у молодшому віці та сформували у 
нього почуття любові та жалю до бідних. До другої – 
події, що стались з Іваном в юнацькому віці, які відк-

рили йому шлях до пізнання істинного Бога. 
У своїй книзі Проханов згадує випадок з бідним чо-

ловіком, що стався взимку у Владикавказі. Він грався зі 

своїм братом на вулиці. До сусіда, що повертався верхи 
з прогулянки, підійшов дуже бідно вдягнений чоловік, з 
виду пияка, та попросив декілька копійок, щоб запла-

тити за ночівлю. Наїзник на коні грубо та з насмішкою 
йому відмовив. Далі хлопчики побачили, як чоловік пі-
шов вниз по вулиці до ринкової площі. 

Проханов згадує, що йому було дуже шкода цього 

чоловіка, але ні у нього, ні у брата не було грошей, тому 
вони не змогли надати допомогу. Зранку наступного дня 
хлопчики дізнались, що на ринковій площі лежить лю-

дина, яка замерзла від холоду вночі. Побачивши холодне 
тіло чоловіка, вони зрозуміли, що це та людина, якій 
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сусід відмовився дати декілька копійок на ночівлю, ду-

маючи, що ці гроші він витратить на спиртні напої. З 
того часу він зрозумів, що наше знання людини є обме-
женим, тому ми не можемо судити того, хто просить. 
Вочевидь, у своїх судженнях ми можемо допустити по-

милку, не надавши допомоги дійсно нужденному. Але 
головним є слідувати пораді Христа і «дати тому, хто у 
тебе просить» [4, с.30-31]. Слід зауважити, що прихиль-

ність до бідних людей розвила в характері Івана Степа-
новича такі риси як турботливість, чутливість, співчуття 
та співпереживання. Саме такого роду подіям він нада-

вав ґрунтовного, глибокого значення. 
Своєю старанністю та наполегливістю він досягав 

позитивних результатів у навчанні. Жалість до бідних, 
відсталих у навчанні учнів спонукала Проханова не за-

лишатись осторонь проблем своїх однокласників. Він 
заповзято надавав деяким з них свою допомогу у ви-
вченні шкільного матеріалу, що складало позитивне 

враження щодо його особистості серед вчителів та учнів. 
Не менше жалю відчував Іван Степанович і до тва-

ринного світу. Випадок, що стався з ним в шкільні роки, 
призвів його до чіткого розуміння цінності життя, на-

віть, якщо це життя маленької пташки. Вже в дитинстві 
він міг аналізувати ситуації та приймати рішення, 
пов‟язані з ним та його майбутнім життям. 

Ситуація, у якій Проханов назвав себе «вбивцею», 
пов‟язана з великим переживанням скоєного ним зло-
чину. Постріл зі зброї в маленьку пташку призвів Івана 

Степановича до повного відчаю, в якому він почув внут-
рішній голос, який промовив: «Чому ти обірвав це 
життя, яке прославляло свого Творця? Після цього він 
почав молитись. Ця ситуація дозволила йому прийняти 

рішення більше не ходити на полювання, не брати до 
рук зброю та зненавидіти все, що пов‟язано з позбавлен-
ням життя [4, с.32]. В даному контексті ця життєва ситу-

ація залишила помітний слід в його свідомості. В своїй 
громадсько-політичній діяльності Проханов виступав 
представником ідеології пацифізму, засуджуючи будь-

які військові дії, а також відстоював позицію віруючих 
щодо відмови від зброї.  

Поштовхом для розуміння Прохановим його життє-
вого призначення став сон, який він не міг забути та на-

магався асоціювати його з майбутньою діяльністю, тим, 
як він може послужити Господу. 

У своїй автобіографії Проханов робить значний ак-

цент на сні, який він намагався інтерпретувати та від-
найти в ньому своє призначення. Уві сні юний Проханов 
знаходився у міському парку Владикавказу серед вели-

кої кількості людей. Він чув, як люди навкруги гово-
рили: «Христос прийшов». Тоді, побігши до воріт, він 
побачив на сходах Христа. Його обличчя відображало 
мир, любов та лагідність. Ісус кидав людям багато золо-

тих монет. Здавалось, що у мішок, який тримав юнак, 
текла ціла річка монет. Поглянувши вниз, майбутній 
служитель побачив, що монети ллються рікою до людей 

через його мішок. Цей сон укріпив почуття Проханова в 
тому, що Божа ціль відносно його життя полягала в по-
середництві та передачі Божих дарів нужденному людс-
тву [4, с.41]. На наше переконання, цей сон дійсно спра-

вив суттєвий вплив на подальше життя Проханова, адже 
в судженнях Івана Степановича ми можемо побачити 
саме його виняткову роль у звільненні російського на-

роду та наявну христоцентричність думок та ідей. 

З самого дитинства юний Іван не припиняв думати 
про Бога, сумлінно навчався та накопичував життєвий 
досвід. Однак губитель людських душ – сатана, шукав 
спосіб внести певний хаос в його світлі думки та невпе-

вненість у власних судженнях. 
Варто зауважити, що в період закінчення шостого 

класу середньої школи, сам Проханов свій характер ха-

рактеризував як більш менш визначений, але про духов-
ний стан він не міг так стверджувати. Адже будь-який 
сильний вплив – політичний, релігійний чи, навіть, атеї-

стичний – міг захопити його [4, с.42]. 
Навчаючись в реальному училищі, Іван почав регу-

лярно відвідувати гурток з вивчення песимістичної фі-
лософії. Заплутані роздуми індійських мудреців, похмурі 

афоризми Шопенгауера відштовхували, і викликали за-
цікавленість одночасно. Після напружених спорів про 
сутність життя порушувався душевний спокій. Питання 

«Що таке життя? так і залишалось без відповіді [7, с.13]. 
У своїх пошуках Іван відстоював одну ідею, що всі люди 
повинні мати один дороговказ, який не залежить від да-
ного оточуючого середовища. Не знаходячи повністю 

задовільного вирішення цієї проблеми, він дуже страж-
дав і знаходився на межі відчаю. Його переслідувала 
думка, що в житті немає розумного сенсу та цілі і він 

почав думати про те, як скинути з себе тягар життя [4, с.45]. 
Неважко зрозуміти, що ця ідея вплинула на свідо-

мість Проханова і він вирішив здійснити задумане так і 

не знайшовши відповіді на свої питання. У черговий раз 
повертаючись з гуртка додому, Іван прийняв рішення 
скористатись зброєю, що на висіла на стіні в його кім-
наті. Великим було його здивування, коли зайшовши до 

своєї кімнати, він не побачив на стіні зброю. Натомість 
на столі лежав лист, на якому великими літерами його 
батько написав запитання: «Чи любиш ти Ісуса Христа»? 

Ці слова вразили його душу і він згадав всі свої попере-
дні духовні переживання [4, с.46]. Безперечно, у вирі-
шенні цієї ситуації варто наголосити на винятковій ролі 

батька Степана Антоновича, який знав характер свого 
старшого сина Івана. Очевидно, що він знав про захоп-
лення свого сина та бачив його внутрішні хвилювання. 
Ми можемо зробити висновок про те, що батько перей-

мався душевним станом Івана, проявляв зацікавленість 
та турботу. Напис, який залишив Степан Антонович, став 
відповіддю на запитання Івана Проханова про сенс життя. 

Тепер для Проханова знайомі йому раніше вірші з 
Нового Заповіту відкрились з повним розумінням сенсу 
життя. В Євангелії від Івана він прочитав: «Я – путь, і 

істина, і життя» (14:6), а також в посланні Апостола Па-
вла до Филип‟ян 1:21 «Бо для мене життя – Христос, а 
смерть – надбання» [4, с.46]. Головним його розумінням 
стало те, що Євангеліє наповнене оптимізмом віри, в 

якому немає місця песимізму. Тому все його подальше 
життя та служіння віддзеркалювало чистий оптимізм 
віри, який він проніс крізь всю свою релігійну діяльність.  

З цього моменту Євангеліє стало для Проханова від-
правною точкою його діяльності, яка цілком і повністю 
буде направлена на оновлення суспільства за допомогою 
Євангелія та духовного відродження російського народу. 

Підводячи підсумок даного періоду його життя, ми мо-
жемо з впевненістю стверджувати, що всі життєві події 
наближали юного Івана до Христа. Він прийшов до ро-
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зуміння того, що тільки Ісус Христос відкриває істину та 
є сенсом життя людини у світі повного зла та гріху.  

Слід констатувати той факт, що усвідомлення Іваном 

сенсу свого життя призвело його до покаяння, яке відбу-
лось у листопаді 1886 року, а 17 січня 1887 року Проха-
нов вступив у помісну групу християнських віруючих, 

хрестившись в річці Терек у Владикавказі. У тому ж 
році він склав програму свого майбутнього життя під 
девізом «Життя для Христа» [4, с.48]. З цього моменту 
життя Івана Степановича набуло рішучих дій щодо по-

дальшого служіння Господу та духовному оновленню 
російського народу. 

Його світогляд набув релігійно-суспільного харак-

теру, в якому досить сильно були виражені сподівання, 
що Росія буде відігравати всесвітню роль в долі людс-
тва. Однак єдиною умовою було те, що Росія повинна 
прийняти Христа та Його Євангеліє як основу життя та 

відновити першопочаткове Апостольське християнство 
[8]. Нажаль, розвиток історичних подій показав, що 
Проханову не вдалось досягти задумане ним в певній 

мірі, але значну частину своїх богословських ідей йому 
все ж таки вдалось втілити в практичне життя російсь-
кого народу. 

Висновки. Таким чином, духовне формування Про-
ханова відбувалось з самого дитинства, яке в подаль-
шому вплинуло на визначення його життєвих цінностей 
та формування богословських позицій. Одним із суттє-

вих факторів було те, що Проханов зростав у родині 
віруючих молокан, які своїм християнським прикладом 
життя дали змогу юному Проханову зрозуміти істин-

ність Слова Божого. Також ми з‟ясували, що за великим 
служителем на ниві Божій стояла тендітна постать ма-
тері Івана Степановича, яка своїм прикладом духовного 

та молитовного життя стала благословенням для своєї 
родини. Серед значимих факторів також слід виділити 
період навчання в школі, що характеризувався сумлін-
ним виконанням всіх завдань та сприяв захопленню пое-

зією та вивченню робіт відомих письменників. Таке за-
хоплення дозволило Проханову помітити красу рідного 
краю та почати розвивати власні здібності у написанні 

віршів, які в подальшому допоможуть йому писати ду-
ховні пісні, проповіді, статті, книги та інше. Отже, суку-
пність різних факторів та життєвих подій сформували 

чітке розуміння Прохановим свого життєвого призна-
чення, а істинна віра в Господа визначила основну ціль 
його життя, що полягала у духовній Реформації шляхом 
проповіді Євангелія задля духовного відродження росій-

ського народу.  
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Постановка проблеми. Церква ХХІ століття повин-

на мати власну позицію щодо питань освіти й чітко ви-

світлити її у своїй концепції богослов‟я освіти. Через те, 

що у складі християнства існує три великі гілки: католи-

цтво, православ‟я та протестантизм, яким притаманні не 

тільки загальні, а й специфічні богословські риси, то усі 

вони повинні окреслити свої погляди на освіту та давати 

власні відповіді на педагогічні проблеми, що зробило б 

вагомий внесок у виховання та формування усіх верств 

суспільства. 

Мета роботи – проаналізувати та розкрити стан та 

сутність католицької, православної та протестантської 

концепцій богослов‟я освіти 

Виклад основного матеріалу. Беззаперечним є факт, 

що фундаментом культури являються освіта та релігія. 

Вони тісно переплетені й взаємопов‟язані. Освіта завжди 

забезпечувала суспільний розвиток та формування осо-

бистості, а релігія вбирає у себе світогляд і цінності, 

тобто сенс життя людини й моральні норми. Церква, яка 

знаходиться у суспільстві і є однією із його інституцій, 

повинна мати власну позицію стосовно усіх суспільних 

сфер: культури, освіти, релігії, політики, мистецтва, 

юриспруденції, економіки тощо. Аби Церква мала змогу 

висловлювати свою позицію, наприклад, щодо освіти, 

вона повинна мати власну теорію освіти, тобто власне 

богослов‟я освіти [3, с.247]. 

Під богослов’ям освіти Гомес Аумада (католицький 

теоретик освіти) розуміє систематичне та критичне вчен-

ня про освіту з точки зору віри [2, с.125] та вбачає функ-

цію богослов’я освіти у мотивуванні та спрямовуванні 

виховання з християнських позицій [4, с.12].  

Тобто, богослов’я освіти являє собою позицію цер-

кви щодо освіти. Через те, що існує ціла низка християн-

ських конфесій з притаманним саме їм богослов‟ям (яке 

має свої доктринальні та історико-традиційні особливо-

сті), то єдиного і універсального для усіх християнських 

конфесій богослов‟я освіти бути не може. Кожна конфе-

сія правомочна пропонувати власну концепцію бого-

слов‟я освіти, тобто свої богословські погляди стосовно 

навчання та виховання. Зрозуміло, чимало буде спіль-

ного, бо ж одне релігійне підґрунтя – християнство, 

проте, певні відмінності матимуть своє місце.  

Якщо говорити про взаємозв‟язок богослов‟я та пе-

дагогіки, то варто згадати видатного українського педа-

гога К. Ушинського, який наголошував, що педагогіка 

не є наукою, тотожною до інших, які відкривають зако-

ни природи, історії, духовної сфери людини, а тільки 

користується ними для досягнення виховної мети. Він 

зауважував, що філософія дає педагогіці закони, які та 

формулює як педагогічні теорії та правила і намагається 

застосовувати у вихованні людини у певний час, у пев-

ному суспільстві [1, с.152-153]. Сучасний вчений – бого-

слов Д. Шмонін до цієї думки додає, що те саме робить 

для педагогіки і богослов‟я [4, с.13]. Розділяємо його 

точкою зору, бо вважаємо, що християнська педагогіка 

функціонує, спираючись на певне богослов‟я з його пе-

реконаннями, цінностями, моральними нормами, тради-

ціями тощо. Богослов‟я освіти є своєрідним поєднанням 

певного богослов‟я та загальної педагогіки. Проте, пого-

джуючись із Д. Шмоніним та Г. Вдовиною, також хо-

чемо зазначити, що богослов‟я освіти не повинно дуб-

лювати працю педагогів. Його мета – допомагати у 

вирішенні педагогічних проблем через звернення до 

духовних цінностей і використання педагогічних мож-

ливостей богослов‟я [5, с.179]. Варто з‟ясувати, що, бо-

гослов‟я освіти є богословським інструментом освітньо – 

педагогічної діяльності, а не її богословською копією. 

Через це треба сприймати його як богословську відпо-

відь на педагогічні проблеми. 

Звернемо увагу на той факт, що саме з енциклікою 

папи Пія ХІ «Divini illius Magistri» (1929 р.) відбувається 

розуміння Римською Церквою, що проблеми сучасної 

освіти мають шукати богословського рішення. У сере-

дині ХХ ст. було започатковано становлення богослов‟я 

освіти як окремої дисципліни, яка на початку ХХІ ст. 

вже мала декілька систематичних праць [2, с.125]. На-

приклад, у праці італійського католицького богослова та 

теоретика освіти Джузеппе Гроппо представлена розго-

рнена обґрунтована католицька концепція богословської 

освіти, яка буде цікавою та корисною також для правос-

лавного, і для протестантського богослов‟я освіти. У 

його праці зроблена спроба обґрунтувати нові форми 

відносин між богослов‟ям та гуманітарними дисциплі-

нами, що дає поштовх до вивчення проблем освіти через 

призму богослов‟я. За Гроппо, сутність та задачі бого-

слов‟я освіти мають витоки з богослов‟я, яке народжу-

ється через зіткнення досвіду віри у Христа та культури, 

а передумови богословської рефлексії йдуть від віри. 

У статті представлено розуміння богослов‟я освіти та особливостей його концепцій для католицтва, 

православ‟я і протестантизма. Окреслено основні ідеї католицької концепції богослов‟я освіти, які 

висвітлено у фундаментальній праці італійського богослова Джузеппе Гроппо. Подана позиція 

православного вченого Д. Шмоніна з питань богослов‟я освіти. Освітлено стан протестантської концепції 

богослов‟я освіти. 

Ключові слова: богослов‟я освіти, концепція богослов‟я освіти, католицтво, православ‟я, 

протестантизм. 
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Також, простежуючи ключові тенденції розвитку бого-

слов‟я, він звертає увагу, що після ІІ Ватиканського со-

бору у католицькому богослов‟ї відбувається антрополо-

гічний поворот [4, с.12]. 

Д. Шмонін та Г. Вдовина, аналізуючи фундамента-

льну працю Джузеппе Гроппо «Теологія освіти» (1991 р.), в 

якій представлена його концепція католицького бого-

слов‟я освіти, у своїй статті «Католицька теологія осві-

ти: концепція Джузеппе Гроппо», виділяють важливі 

моменти його дослідження, які є ключовими для ро-

зуміння богослов‟я освіти як такого. Вони представ-

ляють та коментують думки італійського мислителя та 

доводять, що богослов‟я освіти є важливою дисциплі-

ною, яка повинна посісти чільне місце поряд з бого-

слов‟ям та педагогічними науками. Ця думка є слушною, 

бо богослов‟я освіти, на наш погляд, є флагманом хрис-

тиянської педагогіки. А також богословським компасом, 

який визначає її напрямок та дає орієнтири. 

У своїй концепції богослов‟я освіти Джузеппе Гро-

ппо вважав саме досвід віри фундаментальною основою 

як богослов‟я, так і богослов‟я освіти. На його думку, 

богослов‟я освіти вивчає освітній аспект Писання, тобто, 

що воно комплексно говорить про освіту [5, с.180-181]. 

Італійський богослов акцентує увагу на тому, що бого-

слов‟я освіти має своїм предметом дослідження саме 

Слово Боже, а не освітньо-педагогічну діяльність, тому 

не є богословською калькою педагогічних наук, яка за-

довольняє потреби конфесійних закладів освіти та віру-

ючих прошарків населення [5, с.184]. 

До Біблії (стосовно освіти) богослов має обов‟язково 

ставити два питання: що вона говорить про освітню реа-

льність та про людину і її головне призначення, бо пере-

думовами християнської концепції освіти Гроппо вважає 

християнську антропологію (науку про людину) та те-

леологію (вчення про кінцеву мету життя та діяльності 

людини) [5, с.185-186]. 

Отже, треба підкреслити, що, завдяки науковим роз-
відкам, представленим у фундаментальній праці Джузеппе 

Гроппо, католицтво має власну концепцію богослов‟я 

освіти, у якій чітко висвітлена позиція католицької Цер-

кви щодо освіти, представлений підхід католицького 

богослов‟я до вирішення педагогічних задач. 

Цікавим є той факт, що Д. Шмонін та Г. Вдовина на-

голошують на необхідності розвитку православного 

богослов‟я освіти, яке спиралося б на вчення Отців Цер-

кви, релігійно – педагогічний досвід, сучасні педагогічні 

ідеї [5, с.179]. Д. Шмонін досить активно популяризує 

цю ідею серед православної науково-педагогічної спіль-

ноти. Він є автором низки статей з цього питання. Вче-

ний досить активно і яскраво наголошує на тому, що 

православна Церква через своїх богословів, їхні фунда-

ментальні праці, має визначити та заявити православну 

концепцію богослов‟я освіти. 

Нажаль, серед праць сучасних українських правосла-

вних богословів не знаходимо фундаментальних праць у 

цій галузі і чіткої концепції богослов‟я освіти. Хоча 

українські православні богослови та педагоги широко 

популяризують залучення до програми загально-освітніх 

шкіл такого предмету як «Християнська етика». Зви-

чайно, православне богослов‟я має власну позицію щодо 

вирішення педагогічних проблем, проте не має фунда-

ментальних праць, в яких ця позиція була б представ-

лена та обґрунтована.  

Щодо протестантизму, то він також не має чітко 

сформульованої концепції богослов‟я освіти. Не має 

жодної фундаментальної праці протестантських бого-

словів, в якій би була представлена чітка позиція проте-

стантського богослов‟я освіти. На наш погляд, протеста-

нтське богослов‟я освіти, має спиратися на Святе Письмо, 

ідеї Реформації, духовно – педагогічний досвід та новіт-

ні педагогічні розробки. Через те, що доктринально про-

тестантське богослов‟я спирається на Біблію та ідеї Ре-

формації, то саме через цю призму мають розглядатися 

педагогічні проблеми та знаходитися відповіді на педа-

гогічні задачі. 

Поряд з цим є нагальна потреба у фундаментальних 

дослідженнях і працях у даній галузі, у яких було б сфо-

рмульоване та пояснене саме протестантське богослов‟я 

освіти. Деякі розробки у цьому напрямку вже є у люте-

ран (П. Тилліх), пресвітеріан тощо [3, с.247], проте про-

тестантське богослов‟я освіти потребує більш глибоких 

досліджень. До того ж, беручи до уваги, що протестан-

тизм, на відміну від католицизму та православ‟я, являє 

собою чималу сукупність протестантських конфесій 

(наприклад, баптизм, п‟ятидесятництво, пресвітеріанс-

тво, лютеранство, харизматизм тощо), то, стає зрозумі-

лим, що єдине протестантське богослов‟я освіти навряд 

чи існуватиме. Проте, певні його концепції, які безумо-

вно матимуть спільні риси з усіма протестантськими 

конфесіями та спільні характеристики з католицизмом і 

православ‟ям, як християнськими віровченнями, обо-

в‟язково мають бути представлені.  

Особливі надії покладаємо на сучасних українських 

протестантських богословів, які, завдяки низці позитив-

них реформ в сучасній Україні (наприклад, з ухваленням 

1 жовтня 1990 р. і набуттям чинності 23 квітня 1991 р. 

Закону СРСР «Про свободу совісті та релігійні організа-

ції» (який з певними змінами діє й у наш час) держава 

дозволила релігійним організаціям створювати власні 

конфесійні середні та вищі духовні заклади освіти та 

зайняла позицію невтручання у їх керівництво і діяль-

ність [6, с.181], а також, з прийняттям 1 липня 2014 р. та 

набуттям чинності 6 вересня 2014 р. Закону України 

«Про вищу освіту», який з редакцією від 9 серпня 2019 р. 

чинний й до нині) став можливим розвиток богослов-

ської освіти через інтеграцію закладів вищої духовної 

освіти у систему освіти України зі збереженням авто-

номії та релігійних особливостей їхньої діяльності, а 

також, отримання державного визнання їхньої освітньої 

та наукової діяльності [6, с.280], отримали змогу розви-

вати протестантське богослов‟я, богослов‟я освіти та 

богословську освіту. Українські протестантські бого-

слови мають представити світові погляди сучасного 

протестантизму на освіту та вирішення педагогічних 

завдань, як універсальних, так і специфічних для влас-

ного національно – культурного контексту. 

Цілковито підтримуємо позицію Д. Шмоніна, який 

наголошує на тому, що богослов, який досліджує Пи-

сання і те, що воно говорить про освіту, має добре знати 

й враховувати особливості сучасної культури (особливо 

педагогічної) та вимоги свого часу, якщо хоче, щоб його 

богословське розуміння Писання мало значення у сучас-
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ному культурно – історичному контексті. Він має відпо-

вісти для себе на питання, на скільки він мусить, та на-

скільки він здатен шукати нові трактування Біблії 

стосовно освіти, аби вони допомогли йому знайти нові 

педагогічні теорії та освітні практики, які б, на відміну 

від застарілих, більш відповідали потребам сьогоден-

ня [5, с.183]. 

Сучасність потребує нових інтерпретацій Писання 

щодо освіти, бо ставить нас перед новими (на відміну від 

минулих поколінь) проблемами та викликами [5, с.182].  

Сучасний світ переживає непрості часи. Усі розумі-

ють, що людство увійшло в нову епоху: змінилися цін-

ності, світогляд, життєвий устрій. Чимало дискурсів 

триває з питань, як називати сучасну епоху. Чимало на-

писано розвідок на тему, якою є сучасна історична доба 

та у якому стані перебуває сьогодні людство. Все більше 

лунають питання, якою є та має бути сучасна церква. З 

якими викликами вона зіткається і як має поводитися, 

аби виконувати місію Бога на землі. А з цього постають 

питання щодо богослов‟я взагалі та богослов‟я освіти 

зокрема: якими вони мають бути у сьогоденні? Що Цер-

ква може запропонувати сучасному суспільству? 

На всі ці питання немає однозначної відповіді, не іс-

нує однієї загальної позиції, яку б ухвалили усі однос-

тайно. Існують різні точки зору. Висуваються різномані-

тні аргументи. Акцентується увага на різних аспектах. 

Одна група богословів дотримується такої позиції, 

що раніше була епоха християнства, бо Церква мала 

статус значного інституту і пливала на політику, освіту, 

культуру, мистецтво, науку, суспільство тощо. А нині-

шню епоху варто вважати постхристиянською епохою, 

через те, що церква офіційно втратила свій впливовий 

статус і значення, й перестала бути у суспільстві центра-

льною фігурою, а зайняла місце на периферії, стала фі-

гурою маргінальною, хоча й не зникла повністю. Тобто, 

церква є, вона існує, функціонує, певним чином впливає-

таки на суспільство, проте не має такого статусу і такого 
поширеного (на усі сфери) впливу, який вона мала раніше. 

Друга група богословів займає протилежну позицію і 

запевняє, що не можна сучасний світ називати постхрис-

тиянським, бо він ніколи не був за своєю сутністю, зміс-

том вповні християнським, через те, що не всі мали у 

серці віру та особисті стосунки з Христом. Люди форма-

льно виконували обряди та дотримувалися традицій 

(тому що дані вимоги були обов‟язковими), проте так і 

не стали справжніми християнами, а залишалися лише 

номінальними віруючими, які офіційно належали до 

церкви, тобто були воцерковленими, проте так і не стали 

відродженими у євангельському (біблійному) значенні. 

Отже, варто зрозуміти, що саме покладається в осно-

ву поділу на епохи «християнська» та «постхристиян-

ська»: зовнішня форма (статус, вплив Церкви на усі 

сфери людського життя) чи внутрішній стан (відро-

дження серця). Наскільки багато у світі (у даному випа-

дку беремо тільки Європу) людей, які є живими, а не 

номінальними (формальними) християнами? 

На нашу думку, позиції обох груп богословів варто 

вважати слушними, вони, безперечно, мають рацію. 

Проте, ближчою до нас є позиція першої групи, і ми по-

годжуємося з тим, що сучасну епоху правомірно вва-

жати постхристиянською епохою, бо Церква, хоча і 

впливає певним чином, і повинна, за заповідями Христа, 

впливати на цей світ, освітлюючи його, проте не має 

такого політичного та соціального статусу, як у минулі 

століття.  

Постхристиянський світ являє собою світ, який керу-

ється не християнськими цінностями (любов‟ю, співчут-

тям, солідарністю тощо), а силою. Він позбавлений віри 

та будь-яких достовірних критеріїв. Це епоха культури 

занепаду. Сучасний світ перебуває у великій духовній 

кризі. І вона, за переконаннями британського богослова 

Джошуа Серля, «створила необхідність у глибокому 

бажанні зустрітися зі справжнім духовним життям» [8]. 

Сучасне суспільство не можна вповні назвати нерелігій-

ним (атеїстичним). Проте, його також не можна вважати 

християнським, бо християни не становлять переважної 

більшості. Відбувається сплеск зацікавленості різними 

релігіями, навіть язичницькими практиками, магією та 

окультизмом. Все це свідчить про те, що суспільство 

хоче в щось вірити, проте воно відхиляє Христа та хрис-

тиянські норми моралі. Відмовившись, від абсолютного 

ідеалу, люди обирають собі ідеали за власними уподо-

баннями. 

Сучасний український богослов Ю. Чорноморець 

впевнений, що християнська культура сьогодення не 

виникне стихійно, варто докладати цілеспрямованих, 

свідомих зусиль. Також, щоб знайти новий можливий 

спосіб церковного життя у постхристиянську епоху, варто 

насамперед визнати необхідність визначення справжніх 

цінностей у людському житті та суспільній культурі 

сьогодення [7, с.214]. 

Сьогодні Церква має шукати нові шляхи впливу на 

суспільство, служити Христу через служіння людству, 

через проявлення любові та милосердя. Церква повинна 

усвідомлювати себе не як інституція зі структурою, тра-

диціями, різноманітними особливостями літургії тощо, а 

як Тіло Христове і бути зосередженою на сповіщанні 

відкуплення. Тобто, Церква має виконувати свою осно-

вну місію, яку їй призначив Бог: розповсюдження Царс-

тва Божого та спасіння людства. Вона повинна запропо-

нувати сучасному світові актуальне для сьогодення 

богослов‟я та богослов‟я освіти. 

А сучасне суспільство потребує людей, спроможних 

оцінювати та прогнозувати освітні процеси з богослов-

ської точки зору. Людей, що стали б експертами у нау-

кових, навчально-методичних та інших спеціальних 

сферах освіти. Крім того, спроможних чітко визначити 

та відстоювати власну позицію. Все це свідчить про те, 

що їм потрібне сучасне богослов‟я освіти. Тобто сучасне 

богословське вчення про освіту, яке б зберігало та роз-

вивало культуру і традиції, а також допомагало б людині 

у її особистому перетворенні та спасінні [5, с.252].  

Висновки. Богослов‟я освіти є важливою самостій-

ною дисципліною, яка допомагає педагогіці у нелегкій 

справі навчання та виховання, формування особистості 

та розвитку суспільства. Воно має відповідати біблій-

ному світогляду (тобто не виходити за його рамки), чер-

пати з нього ідеї та водночас бути відповіддю на виклики 

сучасності взагалі та конкретного культурного кон-

тексту зокрема. Воно має бути платформою для взаємо-

дії богословів та педагогів, на якій педагоги пропонують 

відкриття надбань своєї діяльності та висувають злобо-



   
82 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

денні педагогічні питання, а богослови, в свою чергу, 

шукають відповіді на них, детально вивчаючи основні 

концепти біблійного світогляду і ті освітньо-виховні 

принципи, які були б актуальними для вирішення педа-

гогічних проблем сьогодення. Або наперед пропонують 

педагогам ідеї, принципи, методи, виведені з сучасного 

розуміння Писання, щоб вони були запровадженні у пе-

дагогічній діяльності та стали перешкодами для виник-

нення певних педагогічних проблем. Отже, взаємодія 

богословів та педагогів у царині богослов‟я освіти є 

циклічною, проте не обов‟язково строго послідовною.  
Література 

1. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 1. – Москва-
Ленинград, 1948. – 740 с. 

2. Шмонин Д.В. Богословие образования: контекстный по-
иск / Д.В. Шмонин // Христианское чтение. – 2014. – № 5. – 
С.112-134. 

3. Шмонин Д.В. О богословии образования и обазовательной 
политике (интервью) /Д.В. Шмонин // Вестник Русской хрис-
тианской гуманитарной академии. – 2014. – Т. 15. – Вып. 4. – 
С.246-252. 

4. Шмонин Д.В. Философия, теология и ценностно-смысло-
вая сфера в образовании / Д.В. Шмонин // Вестник Русской 
христианской гуманитарной академии. – 2015. – Т. 16. Вып. 4. – 
С.207-222. 

5. Шмонин Д.В., Вдовина Г.В. Католическая теология обра-
зования: концепция Джузеппе Гроппо / Д.В. Шмонин, 
Г.В. Вдовина // Христианское чтение – 2016.- № 3. – С.176-194. 

6. Хромець В.Л. Богословська освіта в Україні: релігійний та 
світський контекст. – К.: Дух і літера, 2019. – 312 с. 

7. Чорноморець Ю.П. Криза надій на постсекулярний стан 
суспільства та нові виклики для християнської місії сьогодні / 
Ю.П. Чорноморець // Зустрічаючись із таємницею: зб. Статей 

на честь сімдесятиліття С.В. Саннікова. – Редкол.: О. Гейченко, 
Т. Дятлик, М. Рейбер, Дж.Т. Серль, Р. Соловій. – Рівне: 
ПП «Формат-А», 2020. – с.198-214. 

8. Джошуа Серль. Богослов‘я у пост-християнському світі-2. 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= 
gBB6h0uQvNw 

References 
1. Ushinskiy, K.D. (1948). Sobraniye sochineniy. vol.1.- Moskva-

Leningrad, – 740 s. 
2. Shmonin, D.V. (2014). Bogosloviye obrazovaniya: kontekstnyy 

poisk / D.V. Shmonin // Khristianskoye chteniye. – no. 5,  
pp. 112-134. 

3. Shmonin, D.V. (2014). O bogoslovii obrazovaniya i 
obazovatel‘noy politike (interv‘yu) / D.V. Shmonin // Vestnik 
Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii. – vol. 15, no. 4, 
pp. 246-252. 

4. Shmonin, D.V. (2015). Filosofiya, teologiya i tsennostno-
smyslovaya sfera v obrazovanii / D.V. Shmonin // Vestnik Russkoy 
khristianskoy gumanitarnoy akademii. – vol. 16, no. 4, pp. 207-222. 

5. Shmonin, D.V., Vdovina, G.V. (2016). Katolicheskaya 
teologiya obrazovaniya: kontseptsiya Dzhuzeppe Groppo / 
D.V. Shmonin, G.V. Vdovina // Khristianskoye chteniye – vol. 3, 
pp. 176-194. 

6. Khromets, V.L. Bohoslovsʹka osvita v Ukrayini: relihiynyy ta 

svit·sʹkyy kontekst. – Kharkiv: Dukh i litera, 2019. – 312 s. 
7.  Chornomorets Yu.P. Crisis of hopes for the post-secular state 

of society and new challenges for the Christian mission today / 
Yu.P. Chornomorets // Meeting with the secret: collection. Articles in 
honor of the seventieth anniversary of S.V. Sannikov. – Editor: 
O. Geichenko, T. Dyatlyk, M. Reiber, J.T. Searle, R. Soloviy. – 
Rivne: PE «Format-A», 2020. – p. 198-214.  

8. Dzhoshua Serlʹ. Bohoslov‘ya u post-khrystyyansʹkomu sviti-2. 
https://www.youtube.com/watch?v=gBB6h0uQvNw 

 

 

Riazantseva T.O., 

graduate student of the Department of Theology and Religious Studies,  

of the National Pedagogical Dragomanov University, tanya11lady@gmail.com 

Ukraine, Kyiv  

THEOLOGY OF EDUCATION: CATHOLIC, ORTHODOX AND PROTESTANT CONCEPTS 

The article presents an understanding of the theology of education and the peculiarities of its concepts for Catholicism, 

Orthodoxy and Protestantism. There is outline of the main ideas of the Catholic concept of theology of education, which are 

highlighted in the fundamental work of the Italian theologian Giuseppe Groppo. There is presented the position on the 

theology of education of the Russian Orthodox scholar D. Shmonin. The state of the Protestant concept of theology of 

education is highlighted. 

Key words: theology of education, the concept of theology of education, Catholicism, Orthodoxy, Protestantism. 

 

 

 

Open Peer-Review Reviewer: 

Чорноморець Ю.П., професор, д.філос.н., професор кафедри богослов‘я та релігієзнавства Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

 

  



  
83  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

Psychology 
UDC 159.922.8 

Aktas, E., 

Lecturer, Child Care and Youth Services Department of the Vocational School of Health Services of Bayburt University, 

Hamarta, E., 

Professor, Doctor of Guidance and Counseling Psychology Department of Necmettin Erbakan University, 

Türkiye, Konya 

ERGENLERĠN EBEVEYNE BAĞLANMA ĠLE SOSYAL 

GÖRÜNÜġ KAYGISI VE SOSYAL DIġLANMA DÜZEYLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1
GĠRĠġ. Ebeveynleriyle kurulan iliĢkiler bebeklerin 

               ihtiyaçlarının karĢılanarak hayatta kalabilmelerinin 

yanında anne ile kurulan duygusal bir yakınlığı da ifade 

etmektedir. Bu durum bebeklerin, annelerine karĢı fiziksel ve 

duygusal yakınlık kurarak güvenli bir temel inĢa ettikleri ve 

çevreyi keĢfetme süreçlerinde çevreden gelebilecek olası 

tehlikelere karĢı sığınabilecekleri sağlam bir sığınak aradıkları 

yakınlık iliĢkisini içerir [Sümer ve Güngör, 1999].  Bebeğin ilk 

bakıcısı genellikle anne olduğundan, bebekler doğum 

sonrasında biyolojik bir etkiyle hareket ederek annesiyle ilk 

yakınlık iliĢkilerini geliĢtirirler. Emme, arama, ağlama gibi 

davranıĢlarla kendini gösteren bu ilk sosyal iliĢkilerin bebeğin 

gelecekteki sosyal iliĢkilerini etkileyip etkilemediği sorusu 

bağlanmaya iliĢkin araĢtırmaların yapılmasını teĢvik etmiĢtir. 

Çünkü bireylerin doğumdan itibaren kurdukları bu yakınlık 

iliĢkileri de bebeğin annesinden algıladığı tepkilerle bağlanma 

davranıĢı geliĢtirmesini sağlar. [Sosyal, Bodur, ĠĢeri ve ġenol, 

2005]. Bağlanma, bir çocuğun birine bağlanması, onun belli 

durumlarda özellikle korktuğu, hasta ya da yorgun olduğunda 

belli bir figürle yakınlık araması ve iletiĢim kurması anlamına 

gelir. Bağlanma davranıĢı ise, bağlanma figürü ile yakınlığı 

destekleyen davranıĢ anlamına gelmektedir. Bağlanmanın üç 

temel iĢlevi ise; insan için dünyayı keĢfederken geri 

dönülebilecek güvenli bir liman olma, fiziksel ihtiyaçlarını 

karĢılama ve hayata dair bir güvenlik duygusu 

geliĢtirebilmektir [Bowlby, 2018]. Bağlanma davranıĢının 

                                                         
1
 Bu makale Emirhan AKTAġ‟ın Prof. Dr. Erdal Hamarta 

danıĢmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiĢtir. 

oluĢumundaki ilk nokta bebeğin bağlanma figürüne karĢı 

algıladığı yakınlık, hissettiği özen ve ihtiyaçlarının uygun 

Ģekilde karĢılanıp karĢılanmadığıdır. Eğer bebek tarafından 

bağlanma figürü yakın, özenli ve ihtiyaçları karĢılayan kiĢi 

olarak algılanırsa bağlanma figürüne karĢı güven hissettiğinde 

bebek kendini de güvende hissetmeye baĢlar. Bunların aksine 

bebek, bağlanma figürü tarafından yakın, özenli ve 

ihtiyaçlarını karĢılayan kiĢi olarak algılanmazsa içerisinde 

bulunduğu ortama karĢı güvenin azaldığı, kaygı ve üzüntü 

hissettiği bir durumu yaĢar [Fraley ve Spieker, 2003].  

Bağlanma figürünün verdiği tepkilerden etkilenerek ortaya 

çıkan bağlanma davranıĢının temelinde içsel çalıĢma 

modelleri vardır. Ġçsel çalıĢma modelleri, çocukların 

anneleriyle kurdukları ilk sosyal iliĢkilerin içselleĢtirilmesi ve 

bu iliĢkilerin çocukların gelecekte kuracakları sosyal 

iliĢkilerde bir model olmasını sağlar. Yani çocuklar gelecekte 

kuracakları sosyal iliĢkilerde baĢkalarını bağlanma figüründen 

yola çıkarak, kendini ise bağlanma figürünün tepkilerinden 

çıkardığı sonuçlarla algılama eğilimi gösterecektir [Bowlby, 

2018]. Ġçsel çalıĢma modellerinin etkisiyle oluĢan ve 

gelecekteki sosyal iliĢkilerde kullanılabilen bağlanma 

davranıĢının ilk deneysel çalıĢmalarını yapan Ainsworth ve 

diğerlerine [1978] göre bebeklerin güvenli, kaçınan ve kaygılı/ 

kararsız Ģekilde bağlanma örüntüsü kurdukları görülmüĢtür. 

Buna göre güvenli bağlanan bebeklerin ailelerinin, kaçınan ve 

kararsız Ģekilde bağlanan bebeklerin ailelerine kıyasla 

bebeklerinin ihtiyaçlarını daha duyarlı Ģekilde karĢılayan 

ulaĢılabilir aileler olduğu ifade edilmiĢtir. [Akt. Hazan ve 

Shaver, 1994].  Bununla birlikte bağlanma, oluĢumu açısından 

Bu araştırmada, ergenlerin ebeveyne bağlanma ile sosyal görünüş kaygısı ve sosyal dışlanma düzeyleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Konya ili 

merkez ilçelerinden seçilen liselerde öğrenim gören ergenler oluşturmaktadır. Katılımcıların kişisel bilgilerini 

belirlemek amacıyla „‟Kişisel Bilgi Formu‟‟, ebeveyne bağlanma stillerini ortaya koymak için „‟Ebeveyn ve 

Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu‟‟, sosyal görünüş kaygılarını belirlemek amacıyla „‟Sosyal 

Görünüş Kaygısı Ölçeği‟‟, sosyal dışlanma düzeylerini belirlemek amacıyla „‟Ergenler İçin Ostrasizm [Sosyal 

Dışlanma] Ölçeği‟‟ kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 

Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve ilgili değişkenler arasındaki yordayıcı ilişkileri 

belirlemek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre ergenlerde anneye 

bağlanma ile sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönde orta düzeyde, babaya bağlanma ile sosyal görünüş 

kaygısı arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu, anneye ve babaya bağlanma ile 

sosyal dışlanma arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ebeveyne 

bağlanma düzeyleri, ergenlerin sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin %11‟ini, sosyal dışlanma düzeylerinin ise 

%17‟sini anlamlı şekilde yordamaktadır. Elde edilen sonuçlar dahilinde tartışma ve önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ebeveyne bağlanma, sosyal görünüş kaygısı, sosyal dışlanma, ergenler. 
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her ne kadar hayatın ilk beĢ yılını içerse de geliĢimsel bir 

yapıya da sahiptir. Bu ilk beĢ yılın etkisiyle oluĢan içsel 

çalıĢma modelleri bebeklikten çocukluğa, çocukluktan 

ergenliğe, ergenlikten yetiĢkinliğe ve daha sonra yetiĢkinlikten 

yaĢlılığa aktarılır. Bu durum bağlanmanın geliĢimsel bir yönü 

olduğunu göstermektedir [Ammaniti, Vanljzendoorn, 

Speranza ve Tambelli, 2000]. 

GeliĢimsel açıdan ele alındığında bebeklik ve çocukluk 

dönemini tamamlayan bireyin varacağı yer ergenlik 

dönemidir. Ergenlik dönemi, bireyin 10-13 yaĢlarından 

baĢlayarak biyolojik, biliĢsel, fiziksel ve sosyo-duygusal 

açıdan değiĢiklikler yaĢadığı ve çocukluktan yetiĢkinliğe 

geçtiği geliĢimsel dönem olarak tanımlanmaktadır [Santrock, 

2017]. Bu dönemdeki geliĢim çok yönlülük arz ettiği için 

geliĢim psikologlarınca farklı geliĢim alanları açısından ele 

alınmıĢtır. Bu geliĢim alanlardan biri de sosyal geliĢimdir. 

Ergenlikte sosyal geliĢim, bireyin yaĢadığı topluma uyum 

sağlayabilmesini ve o toplumca kabul edilmesini sağlayacak 

Ģekilde davranıĢlar göstermeyi öğrenmesini ifade eder 

[Kulaksızoğlu, 2018]. Ergenlik döneminde bağlanma 

davranıĢı, yeterlilikleri artan ergenlerde daha az gözlemlenir. 

Bu dönemde ergenler geçmiĢte kurdukları bağlanma 

örüntülerini daha çok arkadaĢlarına yöneltirler. Bu durum 

anne babaya bağlanmanın olmadığı anlamına gelmemekle 

birlikte anne ve babaya bağlanma bu dönemde sürekli bir 

fiziksel yakınlıktan ziyade ihtiyaç duyulduğunda oluĢan 

paylaĢımlarla ortaya çıkar. Bu da göstermektedir ki ergenlik 

dönemi öncesinde güvenli bağlanma gerçekleĢtiren bireyler 

ergenlik çağında hem bu bağlanma Ģeklini arkadaĢlarına  

hem de ihtiyaç duyduklarında anne ve babalarına 

yönelteceklerdir. Bu durumda ergenlik döneminin arkadaĢ 

ve ebeveyn iliĢkilerini etkileyeceği düĢünülmektedir. [Allen 

ve Land, 1999]. Bireyin yaĢamı boyunca etkilerini 

hissettiren bağlanma kuramı ayrıca kaygının anlaĢılmasında 

kuramsal ve araĢtırmalara dayalı önemli bilgiler sunmaktadır 

[Dilmaç, Hamarta ve Arslan, 2009]. Bowlby [2018]‟e göre 

yetiĢkin anksiyetesinin kökeni çocukluk yaĢantılarına 

dayanmakta ve kaygının anlaĢılmasında bağlanma süreçleri 

önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda ele aldığımızda sosyal 

kaygının bir türü olan sosyal görünüĢ kaygısının bağlanma 

ile ilgili olabileceği düĢünülmektedir.  

Sosyal görünüĢ kaygısı, kiĢilerin fiziksel görünüĢlerinin, 

diğer bireyler tarafından değerlendirilmesi esnasında 

yaĢadıkları kaygı ve gerginlik durumu olarak 

tanımlanmaktadır [Hart, Leary, Rejeski, 1989]. Ancak bu 

kaygılar bireylerin yalnızca vücutlarının Ģeklinden dolayı 

oluĢan kaygılar değildir. Yani boylarının uzunluğu, kiloları, 

yüzlerinin Ģekli gibi sebeplerle ortaya çıkan kaygıları da 

içine alan daha genel ve bütüncül bir kaygıdır [Hart, Flora, 

Palyo, Fresco, Holle, Heimberg, 2008]. Sosyal görünüĢ 

kaygısı bireyin bedenini nasıl algıladığıyla yani beden imajı 

algısı ile direkt iliĢkilidir [Cash ve Fleming, 2002]. Beden 

imajı ise kiĢinin bedenine iliĢkin duygu ve düĢüncelerini 

içeren algılamalardan oluĢur [Cash, 1989]. Olumlu beden 

imajı, kiĢilerin kendi bedensel özellikleri barıĢık olmaları 

iken olumsuz beden imajı bedensel özelliklerden ötürü 

rahatsızlık duymaları olarak ifade edilebilir. Sosyal görünüĢ 

kaygısı da bireylerin olumsuz beden imajına sahip 

olmalarının bir sonucu olarak ifade edilebilir [Doğan, 2010]. 

Beden imajının geliĢimine baktığımız zaman ergenlik 

döneminin özellikle içerisinde yeni ve hızlı geliĢen fiziksel 

değiĢiklikleri barındırmasından ötürü kritik bir dönem 

olduğu fark edilmektedir [EkĢi, Arıcan ve Yaman, 2016]. Bu 

dönemde ergenler vücutlarındaki değiĢikleri önce tanıyacak 

daha sonrada kabul edeceklerdir. Tüm bunlar yaĢanırken 

ergenler psikososyal geliĢimleri ele alındığında bu dönemde 

yeni arkadaĢlıklar geliĢtirme ve yeni arkadaĢ gruplarına dâhil 

olma eğilimindedirler. Böyle bir ortamda var olmak için 

ergenler bedensel açıdan da çekici olma ve beğenilme 

ihtiyacı içerisinde olabilirler. Bu bağlamda ergenlerin 

bedensel olarak bulundukları ortamlarda kabul edildiklerini 

ve onaylandıklarını hissetmeleri geliĢtirecekleri iliĢkiler 

açısından önem arz etmektedir. Bu durum ergenleri sosyal 

görünüĢleri açısından daha duyarlı ve daha hassas hale 

getirebilmektedir [Özcan, SubaĢı, Budak, Çelik, Gürel, 

Yıldız, 2013].  

Bunun yanında sosyal dıĢlanmanın da kaygının önemli 

bir nedeni olabileceğini ifade edilmektedir. Bu bakıĢ açısına 

göre evrimsel açıdan bakıldığında insanların hayatta 

kalabilmeleri için grup halinde hareket etmeleri ve olası bir 

yaĢam tehdidi ile grup halinde mücadele etmeleri gerekli 

olmuĢtur. Bu nedenle bir gruba ait olma birey için yaĢamsal 

öneme sahiptir. Grupların bireyi dıĢlamasının ise üç temel 

nedeni vardır. Grupların bireyleri dıĢlamasının ilk nedeni, 

bireylerin grubun hayatta kalmasına ve grup içerisinde 

refahın geliĢmesine katkı sağlamamasıdır. Ġkinci neden, 

bireylerin yaĢadıkları grubun kural ve sözleĢmelerine 

uymaması, bunu sürdürmesi ve grubun varlığını tehlikeye 

atmasıdır. Böyle bir durumla karĢı karĢıya kalan kiĢiler 

suçluluk hissedecektir ve bu durumda kaygı yaĢamlarına 

neden olacaktır. Bu suçluluktan ve getirdiği kaygıdan 

korunmanın yolu ise grubun ahlaki değerlerini paylaĢmak ve 

grup içinde uyumlu olmaktır. Üçüncü neden, bireylerin 

çekici olmamalarıdır. Fiziksel çirkinlik ve hoĢ olmayan 

kiĢilik özellikleri bir insanı etkileĢim kurmak açısında daha 

az çekici yapabilir. Buradaki çekici olmama durumu bireyin 

beden imajı, olumsuz değerlendirme korkusu ve sosyal 

görünüĢ kaygısı gibi kaygı yaratıcı durumlarla karĢı karĢıya 

kalmasına neden olabilir. Bu durumlar ergenler için sosyal 

ortamlara kabul edilme veya sosyal dıĢlanma [ostrasizm]  ile 

sonuçlanabilir [Baumeister ve Tice, 1990]. Ergenlerin 

olumlu iliĢkiler kurmasını ya da temel deneyimlerinden biri 

olan gruba ait olma isteğini engelleyen en önemli 

faktörlerden biri sosyal reddedilme ya da sosyal dıĢlanma 

[ostrasizm] yaĢamasıdır [Stout, 2009]. Sosyal dıĢlanma 

[ostrasizm], „‟bireyin bir başkası veya bir grup tarafından 

dışlanma, önemsenmeme veya yok sayılması durumudur‟‟ 

[Williams ve Nida, 2011: 71]. Gerçek ya da olası bir 

dıĢlanma durumu; ait olma ihtiyacı, olumlu bir benlik 

değerine sahip olma ihtiyacı, kontrol ihtiyacı ve anlamlı 

varoluĢ ihtiyacı olmak üzere dört temel insan ihtiyacı için de 

tehdit oluĢturmaktadır. Tehdit edilen ihtiyacın türü, 

dıĢlanmanın grup üyeliği statüsünün tekrar kazanılmasına ya 

da yeni iliĢkiler kurmaya yönelik olumlu sosyal davranıĢlara 

mı, yoksa olumsuz sosyal davranıĢlara mı yol açacağını 

belirlemede önemli bir rol oynar [Kaya, 2012]. Sosyal 

dıĢlanmanın kiĢiler üstündeki etkileri hakkında en kapsamlı 

model olan Williams‟ın [2007] geliĢtirdiği gereksinim 

tehdidi modeli ise dıĢlanmanın fiziksel ya da sözel 

değiĢimlere göre dört temel gereksinimi tehdit edebilecek, 

kiĢilere özgü bir davranıĢçı modeldir. Bu modele göre 

dıĢlanmanın tehdit ettiği ihtiyaçlar: aidiyet ihtiyacı; benlik 
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saygısı ihtiyacı, bireyin sosyal çevresi üzerinde kontrolü 

algılama ihtiyacı ve dikkat çekme ihtiyacıdır. Akranları 

tarafından sosyal dıĢlanma yaĢayan ergenlerin stres 

düzeylerinin, sosyal kaygılarının, patalojik yalnızlık ve 

depresyon düzeylerinin arttığı; benlik saygılarının ve 

prososyal davranıĢlarının azaldığı birçok çalıĢma sonucu 

ortaya konulmuĢtur [Sarıçam, 2018]. Tüm bu sorunların 

yaĢanması ergenlerin kendi arkadaĢ iliĢkilerinde sorun 

yaĢamalarına neden olabilir. Yine bu durum ergenlerin 

sosyal ve psikolojik uyumlarını olumsuz etkileyebilir. 

Ergenlik döneminde bir kez dıĢlanmaya maruz kalan ergen 

sosyal açıdan yeterince destek görmediği için yaĢadığı 

sosyal problemleri çözmekte güçlük çeken bir insan halini 

alabilir [Arslan, 2009]. Yine bu dönemde dıĢlanan veya 

dıĢlanmayla baĢ edemeyen ergenlerin benlik saygısı 

düĢebilir [Kavaklı, 2019]. Benlik saygısı düĢük olan ergenler 

ise yakın iliĢki kurmanın önemli olduğu yetiĢkinlik 

döneminde bu döneme bağlı sorunlar yaĢayabilirler 

[Hamarta, 2004]. Tüm bu bireysel sorunlar ergenlik 

döneminde yani ilk baĢladığı dönemde önleyici Ģekilde ele 

alınamazsa bireyin yetiĢkinlik dönemini etkileyebilir ve 

dolayısıyla bir aile kurduğunda aile yapısını da etkileyebilir, 

bu durum da toplumsal yapıyı olumsuz etkileyebilir. Güvenli 

aile ortamı bir bireyin yetiĢmesi için en önemli unsurlardan 

biri olarak görülmektedir. Ancak ruh sağlığı açısından 

sorunlar yaĢayan yetiĢkinlerin kurmuĢ oldukları aile yapıları 

risk faktörleri içerebilmektedir [Savi Çakar, 2018]. 

Bu bağlamda ergenlerin ebeveynlerine bağlanma 

stillerinin, ergenlerin sosyal uyum sağlamlarında, sağlıklı 

yakın iliĢkiler geliĢtirmelerinde, olumlu benlik algısına sahip 

olmalarında kısacası kendini ve çevresini sağlıklı Ģekilde 

değerlendirebilmelerinde önemli bir yeri olduğu için 

psikolojik ve sosyal olarak ergenleri olumsuz etkileyebilen 

sosyal görünüĢ kaygısı ve sosyal dıĢlanmanın ebeveyne 

bağlanma açısından incelenmesinin ergenlerin yaĢayabileceği 

sorunlara yönelik oluĢturulan önleyici çalıĢmalara ve literatüre 

katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu nedenle bu araĢtırmada 

ergenlerin ebeveyne bağlanma stilleri ile sosyal görünüĢ 

kaygısı ve sosyal dıĢlanma düzeyleri arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

YÖNTEM. AraĢtırmanın Modeli. Bu araĢtırmayla 

ergenlerin ebeveyne bağlanma stilleri, sosyal görünüĢ 

kaygısı ve sosyal dıĢlanma arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

amaçlamıĢtır. Bu bağlamda araĢtırmada tarama modeli 

kullanılmıĢtır. „‟Tarama modeli, çok sayıda elemandan 

oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya 

varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 

grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 

düzenlemelerdir.‟‟ [Karasar, 2017: 79]. 

ÇalıĢma Grubu. AraĢtırmanın evrenini belirlemek 

amacıyla Konya ili merkez ilçelerinde bulunan ve 2019-

2020 yılında eğitim öğretime devam liseler arasından üç lise 

türü [Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 

Ġmam Hatip Anadolu Lisesi] seçilmiĢtir. Daha sonra bu üç 

lise türünden basit tesadüfi küme örneklem yöntemi 

kullanılarak seçilen liselerde öğrenim gören öğrenciler 

arasından uygun örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen 

öğrenciler ile araĢtırmanın çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. 

ÇalıĢma grubunun Konya ili merkez ilçelerindeki farklı üç 

lise türünden seçilmiĢ olması daha kolay ulaĢılabilirlikten 

dolayıdır. 

Tablo 1 

Sosyo-demografik bilgilerin dağılımı 

DeğiĢken N % 

Cinsiyet   

Kadın 289 41,9 

Erkek 401 58,9 

Sınıf Düzeyi   

9. sınıf 343 49,7 
10. sınıf 205 29,7 

11. sınıf 92 13,3 

12. sınıf 50 7,2 

Lise Türü   

Anadolu Lisesi 254 36,8 

Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 192 27,8 
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 
244 35,4 

Toplam 690 100,0 

Ergenlerin sosyo-demografik bilgilerine bakıldığında 

araĢtırmaya katılan ergenlerin 289‟u [%41,9] kadın, 401‟i 

[58,9] ise erkektir. Sınıf düzeylerine bakıldığında araĢtırmaya 

katılan ergenlerin 343‟ü [49,7] 9.sınıf, 205‟i [29,7] 10.sınıf, 

92‟si [13,3] 11.sınıf, 50‟si [7,2] ise 12.sınıftadır. Ergenlerin 

öğrenim gördükleri lise türüne bakıldığında 254‟ü [36,8] 

Anadolu Lisesi, 192‟si [27,8] Anadolu Ġmam Hatip Lisesi, 

244‟ü ise [%35,4] Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nde 

öğrenim görmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

KiĢisel Bilgi Formu. AraĢtırma kapsamında katılımcıların 

bazı kiĢisel bilgilerinin toplanması amacıyla kiĢisel bilgi 

formu oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bu formda katılımcıların 

cinsiyet, yaĢ, sınıf düzeyleri, ailelerinin aylık gelirleri, 

kardeĢ sayıları, kaçıncı kardeĢ oldukları, anne ve babalarının 

eğitim durumlarına iliĢkin sorular sorulmuĢtur.  

Ebeveyne Bağlanma Envanteri-Kısa Formu. Anne-baba 

ve arkadaĢlara bağlanmayı ölçmek için geliĢtirilen “Ebeveyne 

Bağlanma Envanteri” [EABE], Armsden ve Greenberg [1987] 

tarafından geliĢtirilmiĢ; ölçeğin orijinali 28 maddeden 

oluĢmasına rağmen Raja ve meslektaĢları [1992] tarafından 12 

maddelik kısa form uyarlaması yapılmıĢtır. Envanterin Türk 

örnekleminde geçerlik güvenirlik çalıĢmaları Günaydın, 

Selçuk, Sümer ve Uysal [2005] tarafından yapılarak, 

Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır. Hem anne hem de baba formlarının 

üniversite örneklemindeki iç tutarlık katsayılarının sırasıyla 

.88  ve .90 olarak bulunmuĢtur Ebeveyne bağlanma ölçeğinin 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .82 olarak bulunmuĢtur. Bu 

araĢtırmada kullanılan, Ebeveyne Bağlanma Envanteri Kısa 

Formu, anneye bağlanma için 12 ve babaya bağlanma için 12 

olmak üzere toplam 24 maddeden oluĢmaktadır. Ebeveyne 

bağlanma envanteri anne ve baba formları için alınabilecek en 

yüksek puan 72, en düĢük puan ise 12‟dir. Envanterden alınan 

yüksek puanlar güvenli bağlanmayı, düĢük puanlar ise 

güvensiz bağlanmayı göstermektedir. Ayrıca yapılan analizler 

sonunda ebeveyne bağlanmanın yüksek düzeyde test-tekrar 

test güvenirliğine sahip olduğuna ifade edilmektedir. Aralıklı 

olarak ölçülen anneye bağlanma puanı .87, babaya bağlanma 

puanı ise .88 olarak belirtilmiĢtir. Envanterin anne ve baba 

formlarının faktör yükleri verilerin analizi esnasında toplam 

bağlanma skoru hesaplanırken 2., 4., 5., 6., 9. ve 10. 

maddelerin ters kodlanıp diğer maddeler ile toplanması 

tavsiye edilmektedir [Günaydın, Selçuk, Sümer, & Uysal, 

2005].   
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Sosyal GörünüĢ Kaygısı Ölçeği. Hart ve arkadaĢları 

[2008], tarafından bireyin görünüĢüyle ilgili olarak yaĢadığı 

duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal kaygıları ölçmek için 

geliĢtirilmiĢ 16 maddeden oluĢan, 5‟li likert tipi, öz-bildirim 

tarzı bir ölçektir. Ülkemizde ilk olarak uyarlaması, geçerlilik 

ve güvenirlilik çalıĢmaları Doğan [2010] tarafından 143‟ü kız 

197‟si erkek toplam 340 üniversite öğrencisiyle 

gerçekleĢtirilmiĢ ve ölçeğin tek faktörlü bir yapısı olduğu, 

Olumsuz Değerlendirme Korkusu Ölçeği Kısa Formu ile 

arasında .60 düzeyinde iliĢki olduğu, maddelerin korelasyon 

katsayılarının .32 ve .82 arasında değiĢtiği ifade edilmiĢtir. 

Test-tekrar test güvenirlik katsayısı .85, test yarılama yöntemi 

kullanılarak hesaplanan güvenirlik katsayısı .88, Cronbach 

Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 bulunmuĢtur. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek puan 80 en düĢük puan ise 16‟dır. 

Ardından yine Doğan [2011] tarafından ölçeğin psikometrik 

özellikleri, 12-15 yaĢ aralığında bulunan 235‟i kız 218‟i erkek 

olmak üzere toplam 453 ergen üzerinde incelenmiĢtir ve tek 

faktörlü bir yapıya sahip olan ölçeğin Ergenler için Sosyal 

Kaygı Ölçeği ile arasında .76 düzeyinde iliĢki olduğu,  ölçeğin 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının .91, tekrar test 

güvenirlik katsayısının ise .80 olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Elde edilen bulgular Sosyal GörünüĢ Kaygısı Ölçeği‟nin 

ergenlerde kullanılabilmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme 

aracı olduğunu göstermektedir. 

Ergenler Ġçin Ostrasizm [Sosyal DıĢlanma] Ölçeği. 

Bireyin sosyal bir gruptan dıĢlanmasına ve önemsenmemesine 

iliĢkin algılarını değerlendirmek amacıyla Gilman, Carter-

Sowell, Adams ve Carboni [2013] tarafından geliĢtirilen 

Ostrasizm Deneyimleri Ölçeği 11 maddeden ve iki alt 

boyuttan [önemsenmeme ve dıĢlanma] oluĢan bir ölçme 

aracıdır. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmaları Akın ve arkadaĢları [2016] tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir Ölçek 5‟li bir derecelendirmeye sahiptir 

[“1” Hiçbir zaman, “2” Nadiren, “3” Sık sık, “4” Genellikle, 

“5” Her zaman]. Ölçekte ters kodlanan madde 

bulunmamaktadır. Yüksek puanlar yüksek düzeyde sosyal 

dıĢlanma algısını göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 55, en düĢük puan 11‟dir. Ölçeğin 

önemsenmeme alt boyutu 5, dıĢlanma alt boyutu 6 maddeden 

oluĢmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı önemsenmeme alt boyutu için .94 ve dıĢlanma alt 

boyutu ikisi için .93 olarak bulunmuĢtur. Ölçekte yapı 

geçerliğinin sağlanabilmesi için yapılan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda toplam varyansın %76.65‟ini açıkladığı ve 

faktör yük değerlerinin .77 ile .90 arasında değiĢtiği 

görülmektedir. Ölçek maddelerinin faktör yük değerlerinin, 

.71 ile .88 arasında değiĢtiği ifade edilmiĢtir. Ölçeğin 

düzeltilmiĢ madde-test korelasyonları .51 ile .70 arasında 

değerler aldığı belirtilmiĢtir. 

Verilerin Analizi. Bütün değiĢkenler için betimsel 

istatistikler hesaplanarak araĢtırmada ergenlerin ebeveyne 

bağlanma stilleri, sosyal görünüĢ kaygısı ve sosyal dıĢlanma 

düzeyleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırma verilerinin analizinde değiĢkenlere bağlı olarak 

SPSS 18.0 paket programı kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın 

bağımsız değiĢkeni; ebeveyne bağlanma düzeyleri olup 

bağımlı değiĢkenler ise sosyal görünüĢ kaygısı ve sosyal 

dıĢlanmadır. Ebeveyne bağlanma düzeyleri, sosyal görünüĢ 

kaygısı ve sosyal dıĢlanma arasındaki iliĢkinin analizinde 

Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. Ebeveyne bağlanma düzeylerinin sosyal 

görünüĢ kaygısı ve sosyal dıĢlanmayı anlamlı düzeyde 

yordayıp yordamadığı ise basit regresyon analizi tekniği ile 

hesaplanmıĢtır. Ayrıca ergenlerin ebeveyne bağlanma stilleri, 

sosyal görünüĢ kaygısı düzeyleri ve sosyal dıĢlanma 

düzeylerinin kiĢisel bilgi formunda bulunan cinsiyet 

değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının incelenmesine 

bakmak için bağımsız gruplar t testinden yararlanılmıĢtır. 

Büyüköztürk‟e [2014] göre; çarpıklık katsayısının -1 ile +1 

sınırları içinde kalması, puanların normal dağılımdan büyük 

bir sapma göstermediği Ģeklinde yorumlanabilir. Buna bağlı 

olarak puanların çarpıklık ve basıklık değerleri [Skewness- 

Kurtosis] incelendiğinde, puanların normal dağılım gösterdiği 

edilmiĢtir. 

ÇalıĢmadaki değiĢkenlere iliĢkin çarpıklık ve basıklık 

değerleri Tablo 2.‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2  

DeğiĢkenlere ĠliĢkin Çarpıklık-Basıklık Değerleri 

 

Çarpıklık-Basıklık Skewness Kurtosis 

Anneye Bağlanma -.709 .346 

Babaya Bağlanma -.655 -.049 

Sosyal GörünüĢ Kaygısı .741 .139 
Sosyal DıĢlanma .962 .856 

 

BULGULAR. Bu bölümde araĢtırma sorularının test 

edilmesi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. 

Tablo 3 

Ergenlerin Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından Anneye 

Bağlanma Puanlarının Ġncelenmesine Yönelik T Testi 

Sonuçları 

 

 Cinsiyet N    ss t p 

Anneye 

Bağlanma 

Kadın 289 4.62 .825 
-.835 .60 

Erkek 401 4.68 .795 

Babaya 
Bağlanma 

Kadın 289 4.14 1.000 
-2.645 .02* 

Erkek 401 4.35 .893 

Sosyal 
GörünüĢ 

Kaygısı 

Kadın 289 2.30 .843 
.945 .23 

Erkek 401 2.24 .912 

Sosyal 

DıĢlanma 

Kadın 289 1.94 1.948 
-1.878 .18 

Erkek 401 2.05 2.058 

*p<.05 

 

AraĢtırmaya katılan ergenlerin cinsiyet değiĢkenine göre 

anneye ve bağlanma, sosyal görünüĢ kaygısı ve sosyal 

dıĢlanma puan ortalamalarına iliĢkin t-testi sonuçlarına 

bakıldığında; kadın ve erkek katılımcıların anneye bağlanma, 

sosyal görünüĢ kaygısı ve sosyal dıĢlanma puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılaĢmanın olmadığı tespit edilmiĢtir 

[t=-835, p=.60>.05 t=.945, p=.23>.05 t=-1.878, p=.18>.05.]. 

AraĢtırmaya katılan ergenlerin cinsiyet değiĢkenine göre 

babaya bağlanma puan ortalamalarına iliĢkin t-testi 

sonuçlarına bakıldığında; kadın ve erkek katılımcıların anneye 

bağlanma puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılaĢmanın olduğu tespit edilmiĢtir [t=-2.645, p=.02<.05]. 

Bu bulgular erkek katılımcıların babaya bağlanma puan 

ortalamalarının [X =4.35] kadın katılımcılardan ortalama 

puanlarından [X =4.14]  istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu göstermektedir.   
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Tablo 4  

Ergenlerin Anneye Bağlanma, Babaya Bağlanma, 

Sosyal GörünüĢ Kaygısı, Sosyal DıĢlanma, Ergenler Ġçin 

Sosyal DıĢlanma Ölçeği Alt Boyutları Önemsenmeme ve 

DıĢlanma Puanlarının Arasındaki ĠliĢkilerin 

Ġncelenmesine Yönelik Korelasyon Testi 
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o
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D
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D
ıĢ
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m
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Ö
n
em

se
n

m
em

e 

Anneye 
Bağlanma 

1      

Babaya 

Bağlanma 
.58** 1     

Sosyal 

GörünüĢ 
Kaygısı 

-.33** -.17** 1    

Sosyal 
DıĢlanma 

-.35** -.33* .33** 1   

DıĢlanma -.32** -.28** .24** .91** 1  

Önemsenmeme -.28** -.25** .36** .67** .41** 1 

**p<.01 *p<.05 

AraĢtırmanın sürekli değiĢkenler arasındaki iliĢkileri 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılan korelasyon analizi 

sonuçlarına bakıldığında anneye bağlanma puan ortalamaları 

ile babaya bağlanma puan ortalamaları arasında pozitif 

yönde orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=.58 

p<.01], anneye bağlanma puan ortalamaları ile sosyal 

görünüĢ kaygısı puan ortalamaları arasında negatif yönde 

orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=-.33 p<.01], 

anneye bağlanma puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma 

ortalama puanları arasında negatif yönde orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=-.35 p<.01], anneye bağlanma 

puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ölçeği alt 

boyutlarından olan dıĢlanma ortalama puanları arasında 

pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu  

[r=-.32 p<.01], anneye bağlanma puan ortalamaları ile sosyal 

dıĢlanma ölçeği alt boyutlarından olan önemsenme ortalama 

puanları arasında negatif yönde düĢük düzeyde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu [ r=-.28 p<.01] görülmektedir. Ergenlerin 

babaya bağlanma puan ortalamaları ile sosyal görünüĢ 

kaygısı puan ortalamaları arasında negatif yönde orta 

düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=-.17 p<.01], babaya 

bağlanma puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ortalama 

puanları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu [r=-.33 p<.05], babaya bağlanma puan 

ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ölçeği alt boyutlarından olan 

dıĢlanma ortalama puanları arasında pozitif yönde düĢük 

düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=-.28 p<.01], babaya 

bağlanma puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ölçeği alt 

boyutlarından olan önemsenme ortalama puanları arasında 

negatif yönde düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

[r=-.25 p<.01] görülmektedir. Ergenlerin sosyal görünüĢ 

kaygısı puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ortalama 

puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu [r=.33 p<.01], sosyal görünüĢ kaygısı puan 

ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ölçeği alt boyutlarından olan 

dıĢlanma ortalama puanları arasında pozitif yönde düĢük 

düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=.24 p<.01], sosyal 

görünüĢ kaygısı puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ölçeği 

alt boyutlarından olan önemsenme ortalama puanları 

arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin 

olduğu [r=.36 p<.01] görülmektedir. Ergenlerin sosyal 

dıĢlanma puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma ölçeği alt 

boyutlarından olan dıĢlanma ortalama puanları arasında 

pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

[r=.91 p<.01], sosyal dıĢlanma puan ortalamaları ile sosyal 

dıĢlanma ölçeği alt boyutlarından olan önemsenme ortalama 

puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu [r=.68 p<.01], sosyal dıĢlanma ölçeği alt 

boyutlarından olan dıĢlanma ortalama puanları ile 

önemsenmeme puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta 

düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu [r=.41 p<.01] 

görülmektedir. 

Tablo 5 

Ergenlerin Ebeveyne Bağlanma Düzeylerinin Sosyal 

GörünüĢ Kaygısı Düzeylerini Yordanmasına Yönelik 

Regresyon Analizi 

DeğiĢken B 
Standart 

Hata 
ß t p 

Sabit 3.926 .191  20.500 .00 

Anneye 
Bağlanma 

-.387 .048 -.354 -8.006 .00 

Babaya 
Bağlanma 

.035 .041 .037 .835 .40 

R=.33 R²=.11 p<.01 

F[2,687]=30.008 p=.00 

AraĢtırmadaki bağımsız değiĢkenlerinden ebeveyne 

bağlanma puan ortalamalarının sosyal görünüĢ kaygısı 

değiĢkenini ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla 

yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ergenlerin 

ebeveyne bağlanma puan ortalamaları ile sosyal görünüĢ 

kaygısı puan ortalamaları arasında orta düzeyde anlamlı bir 

iliĢki vardır [R= .33, R²= .11, p<.01]. Buna göre ebeveyne 

bağlanma puan ortalamaları sosyal görünüĢ kaygısı puan 

ortalamalarının toplam varyansının %11‟ini açıklamaktadır.  

Standardize edilmiĢ [ß] katsayısı ve t değerleri incelendiğinde 

yordayıcı değiĢkenlerin sosyal görünüĢ kaygısı üzerindeki 

göreli önem düzeyi olarak anneye bağlanma değiĢkeninin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. 

Tablo 6 

Ergenlerin Ebeveyne Bağlanma Düzeylerinin  

Sosyal DıĢlanma Düzeylerini Yordanmasına Yönelik 

Regresyon Analizi 

DeğiĢken B 
Standart 

Hata 
ß t p 

Sabit 3.862 .160  24.092 .00 

Anneye 

Bağlanma 
-.294 .040 -.311 -7.260 .00 

Babaya 

Bağlanma 
-.113 .035 -.139 -3.247 .00 

R=.40 R²=.17 *p<.01 

F[2,687]=68.534 p=.00 

AraĢtırmadaki bağımsız değiĢkenlerinden ebeveyne 

bağlanma puan ortalamalarının sosyal dıĢlanma değiĢkenini ne 

düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla yapılan çoklu 

regresyon analizi sonuçlarına göre ergenlerin ebeveyne 

bağlanma puan ortalamaları ile sosyal dıĢlanma puan 

ortalamaları arasında düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki vardır 

[R= .40, R²= .17, p<.01]. Buna göre ebeveyne bağlanma puan 

ortalamaları sosyal görünüĢ kaygısı puan ortalamalarının 
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toplam varyansının % 17‟sini açıklamaktadır.  Standardize 

edilmiĢ [ß] katsayısı ve t değerleri incelendiğinde yordayıcı 

değiĢkenlerin sosyal dıĢlanma üzerindeki göreli önem düzeyi 

olarak anneye bağlanma değiĢkeninin anlamlı bir yordayıcısı 

olduğu söylenebilir. 

TARTIġMA ve SONUÇ. Bu araĢtırmada ergenlerin 

ebeveyne bağlanma ile sosyal görünüĢ kaygısı ve sosyal 

dıĢlanma düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre ergenlerin anneye 

bağlanma düzeyleri, sosyal görünüĢ kaygısı düzeyleri, sosyal 

dıĢlanma düzeyleri ve alt boyutları cinsiyete göre anlamlı 

Ģekilde farklılaĢmazken ergenlerin babaya bağlanma düzeyleri 

cinsiyete göre anlamlı Ģekilde farklılaĢmamaktadır. Erkek 

ergenlerin babaya bağlanma düzeyleri kadınlardan anlamlı 

Ģekilde yüksektir. Ġlgili literatür incelendiğinde, yapılan 

araĢtırmaların birçoğunda anneye bağlanma puanlarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

görülmektedir [Yıldız, 2014; Akyıldız, 2017; GümüĢtepe, 

2019; Topçu, 2019; Alvur Sular, 2019; BalĢık Kaya, 2019; 

Nada-Raja, Mcgee ve Stanton 1992]. Bu araĢtırmalar 

araĢtırma sonucumuzu destekler niteliktedir. Ancak ergenlerin 

anneye bağlanma düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre 

anlamlı Ģekilde farklılaĢtığı araĢtırmalar da ilgili literatürde yer 

almaktadır [Mutlu Demir, 2018]. Ġlgili literatür incelendiğinde 

babaya bağlanma düzeyinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı 

Ģekilde farklılaĢtığı araĢtırmalar bulunmaktadır [Yıldız,  

2014; Mutlu Demir, 2018; Emmanuelle, 2009; Freeman  

ve Brown, 2001]. Bu araĢtırmalar araĢtırma sonucumuzu 

desteklemektedir. Ancak ergenlerin babaya bağlanma 

düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı Ģekilde 

farklılaĢmadığı araĢtırmalar da ilgili literatürde mevcuttur 

[Aracı, 2012; Akyıldız, 2017; GümüĢtepe, 2019; Topçu, 2019; 

Alvur Sular, 2019; BalĢık Kaya, 2019; Raja, Mcgee ve 

Stanton, 1992]. Anneye bağlanma puanları ile cinsiyet 

değiĢkeni arasındaki araĢtırma sonuçlarının tutarsızlığı babaya 

bağlanma puanları açısından da benzerdir. Bebeklik 

döneminde duygusal geliĢimdeki cinsiyet farklılıkları da 

bağlanmanın kızlar ve erkekler için farklılaĢmasına etki 

edebilir. Ġlgili literatür bebeklik döneminde erkek çocukların 

kızlardan daha fazla olumsuz duygusallık yaĢama olasılığına 

paralel olarak erkeklerin duygusal sorunlara karĢı hayatın ilk 

birkaç yılı içerisinde kızlardan daha savunmasız olabileceğini 

düĢündürmektedir [Leaper, 2002]. Bu durum bebeklik 

döneminde annesiyle bağlanma iliĢkisinde sorun yaĢayan 

erkek ergenlerin babalarıyla bu sorunu giderme çabalarının bir 

sonucu olabilir.  Freeman ve Brown [2009], erkek ergenlerin 

babaya bağlanma puanlarının kızlara göre anlamlı Ģekilde 

yüksek olmasını erkek ergenlerin, ergenlik döneminde 

babalarından bekledikleri destekle ilgili olabileceğini ifade 

etmiĢtir. Buist, Dekovic, Meeus, van Aken [2002] „de 

ergenlerin ebeveyne bağlanmalarını incelerken bağlanma 

figürlerinin cinsiyetinin de dikkate alınmasının önemli 

olduğunu ifade etmiĢtir. Bu durum erkek ergenlerin babaya 

bağlanma puanlarının anlamlı Ģekilde kızlardan yüksek 

olmasının nedenlerinden biri olabilir. AraĢtırmanın sonucuna 

benzer olarak ergenlerin sosyal görünüĢ kaygısı ortalama 

puanlarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı Ģekilde 

farklılaĢmadığı araĢtırmalar literatürde yer almaktadır [Ökten, 

2019; Altun Dinç, 2016; Doğru, 2018; Çetinkaya, Gülaçtı ve 

Çiftçi, 2019; Çelik ve ġenay Güzel, 2018; Kılıç, 2015]. Ancak 

ergenlerin sosyal görünüĢ kaygısı ortalama puanlarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı Ģekilde farklılaĢtığı 

araĢtırmalar da literatürde yer almaktadır [ġahin, 2018; ġirin, 

2015; Tuğral, 2020; Gül, 2016; Özkan, 2017; ġirin, 2015].  

Sosyal görünüĢ kaygısının cinsiyet değiĢkenine göre 

farklılaĢtığı ve farklılaĢmadığı araĢtırmaların sonuçları 

birbirleriyle tutarsızdır. ġimĢir, Seki ve Dilmaç [2019], bu 

tutarsızlıktan yola çıkarak sosyal görünüĢ kaygısında cinsiyet 

farklılıklarını bir meta analiz çalıĢmasıyla ele almıĢlardır. 

Farklı çalıĢmalardaki analizlerinden yola çıkarak ergen ve 

yetiĢkin örnekleminde cinsiyete göre etki büyüklüğünün 

istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermediğini ifade 

etmiĢlerdir.  

AraĢtırma sonuçlarına göre anneye bağlanma düzeyleri ile 

sosyal görünüĢ kaygısı arasında negatif yönde orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢki, babaya bağlanma düzeyleri ile sosyal 

görünüĢ kaygısı arasında negatif yönde düĢük düzeyde 

anlamlı bir iliĢki vardır. Ergenlerin ebeveyne bağlanma 

ortalana puanları ile sosyal görünüĢ kaygısı ortalama puanları 

arasında anlamlı iliĢkinin olduğu farklı araĢtırmalar da 

literatür de yer almaktadır [Sular Alvur, 2019; Sağlam, 2019; 

EkĢi, KardaĢ ve Ġnci, 2018]. AraĢtırma sonuçlarına göre 

ebeveyne bağlanma düzeyleri sosyal görünüĢ kaygısı 

düzeylerinin %11‟ini yordamaktadır. Üniversite öğrencileriyle 

gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada sosyal görünüĢ kaygısı ile 

ebeveyne bağlanma stilleri arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu ifade edilmiĢtir [EkĢi vd. 2018]. Özteke 

Kozan ve Hamarta [2017], ise beliren yetiĢkinlik beden 

imgesini bağlanma ve sosyal görünüĢ kaygısı açısından 

inceledikleri çalıĢmalarında güvenli olmayan bağlanmayı 

beden imgesi baĢ etme stratejilerinin önemli bir yordayıcısı 

olarak bulmuĢlardır. Beden imgesi baĢ etmesi stratejileriyle 

anlamlı Ģekilde iliĢkisi bulunan bir diğer unsur ise sosyal 

görünüĢ kaygısıdır. Katılımcıların sosyal görünüĢ kaygıları 

arttıkça beden imgesi baĢ etme stratejilerinden görünüĢ 

düzeltme ve kaçınma stratejileri artıĢ göstermiĢtir. Türkiye‟de 

yapılan baĢka bir araĢtırmada ise güvenli bağlanma stiline 

sahip katılımcıların sosyal görünüĢ kaygısının, korkulu ve 

kayıtsız bağlanma stiline sahip katılımcılardan anlamlı bir 

Ģekilde fazla olduğu bulunmuĢtur [Temel, 2018].  

AraĢtırma sonuçlarına göre anneye bağlanma düzeyleri ile 

sosyal dıĢlanma düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢki, anneye bağlanma düzeyleri ile sosyal 

dıĢlanma alt boyutlarından dıĢlanma düzeyleri arasında negatif 

yönde orta düzeyde anlamlı bir iliĢki, anneye bağlanma 

düzeyleri ile sosyal dıĢlanma alt boyutlarından önemsenmeme 

düzeyleri arasında negatif yönde düĢük düzeyde anlamlı bir 

iliĢki vardır.  Babaya bağlanma düzeyleri ile sosyal dıĢlanma 

düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir 

iliĢki, babaya bağlanma düzeyleri ile sosyal dıĢlanma alt 

boyutlarından dıĢlanma düzeyleri arasında negatif yönde 

düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki, babaya bağlanma düzeyleri 

ile sosyal dıĢlanma alt boyutlarından önemsenmeme düzeyleri 

arasında negatif yönde düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki vardır. 

Çiçek [2019], ebeveynlerine güvenli bağlanan bireylerin, 

ebeveynlerine saplantılı ve kaygılı Ģekilde bağlanan 

bireylerden anlamlı Ģekilde daha az önemsenmeme ve 

dıĢlanma deneyimi yaĢadıkların ifade etmiĢtir. Karremans ve 

diğerleri [2011], sosyal dıĢlanmanın beynin sosyal sıkıntıları 

düzenlediği bölgelerinde aktivasyona neden olduğunu ve 

güvenli bağlanan bireylerin kaygılı bağlanan bireylere göre bu 

bölgelerindeki aktivasyonun azaldığı ifade edilmiĢtir. Bunun 
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yanında bağlanma figürünün psikolojik varlığının sosyal 

dıĢlanmanın neden olduğu beyin aktivasyonunu zayıflattığını 

ifade etmiĢtir. Bu bulgular güvenli bağlanmanın sosyal 

dıĢlanmayla mücadelede etkisinin olabileceği söylenebilir.  

Maxwell ve diğerleri [2013] bağlanma teorisinin, bireylerin 

sosyal dıĢlanmaya karĢı verdikleri tepkileri anlamlandırmak 

için kullanılabilecek faydalı bir çerçeve olarak gördüklerini 

ifade etmiĢlerdir. Bağlanma teorisi açısından bakıldığında 

sosyal dıĢlanmanın, bireyi kabul eden bağlanma figüründen 

rahatlık aramaya yönlendirdiğini ileri süren araĢtırmacılar 

bağlanma teorisi ile ilgili yapılan çoğu deneysel çalıĢmanın 

bireylerin bağlanma figürlerinden bekledikleri tepkiyi 

alamadıklarında olumsuz duygular hissetmesini sosyal 

dıĢlanma yaĢayan bireyin durumuna benzetmiĢlerdir. Bu 

açıdan bakıldığında sosyal dıĢlanmanın bağlanma kuramı 

açısından incelendiği sınırlı araĢtırmalar bu araĢtırmanın 

sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Bu çalıĢmanın sonuçlarından yola çıkarak aĢağıdakiler 

önerilmektedir: 

1. Bu çalıĢmada ergenlerin ebeveyne bağlanma ile sosyal 

görünüĢ kaygısı ve sosyal dıĢlanma düzeyleri arasında 

anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Ergenlerle yapılacak benzer 

bir çalıĢmada akrana bağlanma düzeylerinin araĢtırmaya 

dâhil edilerek aracılık iliĢkilerine bakılması önerilmektedir. 

2. Bu çalıĢmada ebeveyne bağlanma ile sosyal görünüĢ 

kaygısı ve sosyal dıĢlanma arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢkiler bulunması bize ergenlerin erken çocukluk 

dönemlerinde ebeveynleriyle sağlıklı yakın iliĢkiler 

geliĢtirmesinin önemli olduğunu göstermektedir. Buradan 

hareketle ebeveynlere çocuklarıyla sağlıklı yakın iliĢkiler 

kurabilmelerine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi 

önerilebilir. 

3. Bu çalıĢmanın temel sınırlılığı örnekleminin ergenlerden 

oluĢmasıdır. Ebeveyne bağlanma stilleri ile sosyal görünüĢ 

kaygısı ve sosyal dıĢlanma düzeyleri arasındaki iliĢkilerin 

ergenler dıĢında seçilecek yeni örneklem gruplarında yeni 

çalıĢmaların yapılması önerilmektedir. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL ATTACHMENT AND SOCIAL 

APPEARANCE ANXIETY AND SOCIAL EXCLUSION LEVELS OF ADOLESCENTS 

In this study, the relationship between attachment to parents and social appearance anxiety and social exclusion levels of 

adolescents was examined. The study group of the study consists of adolescents studying in high schools selected from the 

central districts of Konya during the 2019-2020 academic year. '' Personal Information Form '' to determine the personal 

information of the participants, '' Inventory of Parent and Peer Attachment- Short Form'' to reveal their parent attachment 

styles, '' Social Appearance Anxiety Scale '' to determine social appearance concerns, '' to determine social exclusion levels. 

“Ostrasism [Social Exclusion] Scale for Adolescents” was used. In order to reveal the relationship between variables in the 

analysis of the data, the Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient and regression analysis was used to 

determine the predictive relationships between the relevant variables. According to the results of the study, it is seen that there 

is a moderately negative relationship between attachment to mother and social appearance anxiety, a low level of negative 

relationship between attachment to father and social appearance anxiety in adolescents, and a moderately significant negative 

relationship between attachment to mother and father and social exclusion. Parental attachment levels significantly explain 

11% of adolescents' social appearance anxiety levels and 17% of their social exclusion levels. Discussions and suggestions 

were included within the results obtained. 
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      GĠRĠġ. Bilgisayar ve haberleĢme  

                            teknolojilerinin hızla geliĢiminin bir  
                           sonucu olarak günümüzde internet bireylerin  
                          günlük ihtiyaçların karĢılamalarında önemli 
bir gereç haline gelmiĢtir (Balkaya Çetin ve Ceyhan, 2014). 
Zaman ve mekan kaygısı olmaksızın alıĢveriĢ, ödeme, ticaret 
ve iletiĢim gibi pek çok amaçla kullanılabilen internet 
(Ayten ve Acat, 2019), sağlıksız kullanılması neticesinde 
olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu olumsuz 
sonuçlardan biri olan internet bağımlılığı, kiĢinin internetle 
aĢırı meĢgul olması ve internet kullanımını kontrol 
edememesi, internet kullanımını azaltmaya çalıĢtığında 
huzursuz, karamsar ve stresli hissetmesi ve kiĢinin iĢ, sosyal 
ve aile hayatının internet kullanımından olumsuz etkilenmesi 
gibi kriterlerle tanımlamaktadır (Young, 2004). 

Son yıllarda pek çok araĢtırmacının ilgisini çeken internet 
bağımlılığı alan yazında; internet bağımlılığı (Kuss, 2016; 
TraĢ, 2019), problemli internet kullanımı (Ergun BaĢak ve 
Aydın, 2019; SaifulIslam vd. 2020; TraĢ, Öztemel ve 
Baltacı, 2019), kompulsif internet kullanımı (Quinones ve 
Kakabadse, 2014; van Rooji, Schoenmakers, van de Eijnden 
ve van de Mheen, 2010), internet kullanım bozukluğu 
(Griffiths, 2020) ve patolojik internet kullanımı (Wang ve 
Zhang, 2020) gibi pek çok farklı bağımlılık alanları ile ilgili 
çalıĢmalar yapılmaktadır.  

Bireylerde baĢ ağrısı, göz acıması, göz yorgunluğu, 
duyma problemleri, uyku problemleri, zayıf beslenme ve 
yorgunluk gibi fiziksel ve zihinsel problemlere sebep 
olabilen internet bağımlılığının (Bener vd., 2018) ilgili 
literatürde pek çok farklı değiĢken ile iliĢkili olduğu tespit 

Bu araştırmanın amacı genç yetişkinlerde internet bağımlılığı ile kişilerarası hataya ilişkin 
ruminasyon arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca kişilerarası hataya ilişkin ruminasyonun internet 

bağımlılığı üzerindeki yordayıcı etkisi de incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 18–35 yaş arası 300 

kadın (%78.9) ve 80 erkek (%21.1) olmak üzere toplam 380 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın 
verileri internet aracılığıyla (Google Forms üzerinden) toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak 

araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Young (1998) tarafından geliştirilen ve 
Pawlikowski ve arkadaşları (2013) tarafından kısa forma dönüştürülen ve Kutlu, Savcı, Demir, Aysan 

(2016) tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu”, Wade, 

Vogel, Liao, Goldman (2008) tarafından geliştirilen ve Oral, Arslan (2017) tarafından Türk kültürüne 
uyarlanan “Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel 

istatistikler, t-testi, tek faktörlü varyans analizi, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analizi 

ve çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, yapılan t-
testi sonucunda kişilerarası hataya ilişkin ruminasyonun cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı 

görülmüştür (t378=2.304, p<.05). Kadın katılımcıların (x̄=20.31) kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon 
düzeylerinin erkek (X=18.20) katılımcıların kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon düzeylerinden fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan t-testi sonucuna göre kişilerarası hataya ilişkin ruminasyonun romantik 

ilişkiye sahip olup olmama durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (t378=-2.395, 
p<.05). Romantik ilişkiye sahip olmayan (x̄=20.63) katılımcıların kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon 

düzeylerinin, romantik ilişkiye sahip (x̄=18.81) katılımcıların kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon 

düzeylerinden fazla olduğu görülmüştür. Yapılan tek faktörlü varyans analizine göre kişilerarası hataya 
ilişkinin ruminasyon düzeyinin algılanan gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir 

(F2-377=8.298, P<.05). Algılanan gelir düzeyi düşük olan (x̄=22.41) katılımcıların kişilerarası hataya 
ilişkin ruminasyon puanları algılanan gelir düzeyi orta (x̄=18.88) ve yüksek (x̄=21.06) olan katılımcıların 

kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon düzeylerinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 

korelasyon analizi sonucunda katılımcıların internet bağımlılığı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları 
ile kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları (r=.331, p<.01) 

arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucuna bakıldığında 

internet bağımlılığı puanlarının kişiler arası hataya ilişkin ruminasyon puanlarını anlamlı şekilde 
yordadığı tespit edilmiştir (F1-378=46.648, R=331, R2= 110, p<.01). Araştırmada elde edilen bulgular 

dikkate alınarak tartışma yapılmıştır. 
Anahtar Kelime: İnternet Bağımlılığı, Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon. 
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edilmiĢtir. Bu değiĢkenlere örnek olarak özel iyi oluĢ (Derin, 
2013), özsaygı (Mamun vd. 2020; Yalçın Çınar ve Mutlu, 
2019), depresyon (Aslan, 2020; Mamun, ve diğerleri, 2019), 
yalnızlık (Ümmet ve EkĢi, 2016; Yao ve Zhong, 2014), 
psikolojik ihtiyaçlar (Li, Zhang, Zhou, Zhao ve Wang, 2016; 
Özteke Kozan, Baloğlu, Kesici ve Arpacı, 2019), siberzorbalık 
(Aytaç, 2020; Chang, ve diğerleri, 2015) verilebilmektedir. 
Bu bilgiler neticesinde internet bağımlılığının önemli ve 
çalıĢılması gereken bir kavram olduğu düĢünülmektedir. 

Ġnternet bağımlılığı üzerinde psikolojik ihtiyaçların 
önemli bir etkisi olduğu, bireylerde baskınlık, baĢarı ve 
özerklik ihtiyaçları arttıkça internet bağımlılığı seviyelerinin 
düĢtüğü, bağlanma ihtiyacı arttığında ise internet bağımlılığı 
olasılığının arttığı ifade edilmektedir (Arpacı, Kesici ve 
Baloğlu, 2018). Öte yandan bireylerin kendileri için önemli 
olan bireylerle iliĢkilerinde doyumları ve olumlu duyguları 
arttıkça internet bağımlılığı oranlarının azaldığı tespit 
edilmiĢtir (Derin ve Bilge, 2016). Yalnızlık ve internet 
bağımlılığı arasındaki iliĢkide yalnızlığın internet bağımlılığını 
yordadığı tespit edilmiĢtir (TraĢ,2019). Aynı zamanda 
internetin aĢırı ve sağlıksız Ģekilde kullanımının yalnızlık 
duygularını artırabilmektedir (Yao ve Zhong, 2014) Ayrıca 
sosyal destek ve internet bağımlılığının negatif yönde 
anlamlı iliĢkiye sahip olduğu da literatürde elde edilen 
bulgular arasındadır (Lei, Li, Chiu ve Lu, 2018). Bu bilgiler 
ıĢığında kiĢilerarası iliĢkilerin varlığının ve kalitesinin internet 
bağımlılığı üzerinde etkili olduğu söylenebilmektedir. 

Kısaca bireylerin duyguları ya da problemleri hakkında 
ısrarcı olarak düĢünmesi süreci olarak ifade edilen (Nolen-
Hoeksema, Wisco ve Lyubomirsky, 2008) ruminasyon 
kavramı farklı kuramlar tarafından açıklanmaktadır. Tepki 
Biçimleri Kuramında ruminasyon kavramı, bireylerin 
problemi çözmek için çaba göstermeksizin tekrarlayan bir 
Ģekilde ve pasif olarak, problem durumuna ve bu durumun 
olası neden ve sonuçlarına odaklanmaları olarak 
tanımlanmaktadır (Nolen-Hoeksema vd., 2008). Hedef 
Ġlerleme Kuramı ise ruminasyonu ulaĢılamayan ya da 
baĢarılamayan hedeflerle ilgili tekrarlayan düĢünme süreci 
olarak tanımlanmaktadır (Martin ve Tesser, 1996 akt. Oral, 
2016). Üzüntü Hakkında Ruminasyon kuramında ise 
ruminasyon bireyin mevcut üzüntüleri ve bu üzüntüsünü 
meydana getiren faktörler hakkındaki tekrarlayan 
düĢünceleri Ģeklinde tanılanmaktadır (Conway, Csank, Holm 
ve Blake, 2000). 

Ruminasyon kavramının; öfke ruminasyonu (Contreras, 
Kosiak, Hardin ve Novaca, 2020), eĢli ruminasyon (Bugay 
ve Erdur Baker, 2015), öz eleĢtirel ruminasyon (Pamuk ve 
Gökçe, 2020) ve pozitif ruminasyon (Hou ve Ng, 2014) gibi 
pek çok türü olduğu görülmektedir. Bu araĢtırmada ise 
kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon kavramı değiĢken 
olarak ele alınmmıĢtır. KiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon 
ise kiĢilerarasında yaĢanmıĢ bir olay ve bu olaya bağlı bir 
hata sebebiyle bireyin hata yaptığı düĢünülen bireye yönelik 
negatif duygularının arttığı ve pozitif duygularının azaldığı 
özel bir ruminasyon durumu Ģeklinde tanımlanmaktadır 
(Wade, Vogel, Liao ve Goldman, 2008). 

Ruminasyon kavramı literatürde affetme (Demir, 2020; 
Oral, 2016), telefon bağımlılığı (Lian, Sun, Niu, Yang ve 
Zhou, 2020), öznel iyi oluĢ (Liu, Jiang ve Shi, 2020), 
yalnızlık (Fang, Wang, Wen ve Huang, 2020), 
mükemmeliyetçilik (Rivière ve Douilliez, 2017), duygu 
düzenleme (Topçu, 2014) ve depresyon düzeyi (Yağmur, 
2018) gibi pek çok farklı kavramla birlikte incelenmiĢtir. 
Ruminasyon kavramı ve internet bağımlılığı kavramının 

benzer kavramlarla iliĢkisinin araĢtırılması bu iki kavramın 
birbiri ile de iliĢkili olabileceğini düĢündürmüĢtür. Bu 
nedenle bu çalıĢmada internet bağımlılığı ve kiĢilerarası 
hataya iliĢkin ruminasyon arasındaki iliĢkinin incelenmesi ve 
internet bağımlılığının kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon 
üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

YÖNTEM 
AraĢtırma Modeli. Ġnternet bağımlılığı ile kiĢilerarası 

hataya iliĢkin ruminasyon arasındaki iliĢkinin incelenmesini 
amaçlayan bu araĢtırma nicel yöntem ile desenlenmiĢtir. 
AraĢtırmada belirli bir veri toplama süreci ve analiz 
tekniklerine dayanmakta olan tarama modeli kullanılmıĢtır 
(De Vaus, 2002). Bu araĢtırmanın bağımsız değiĢkeni internet 
bağımlılığı, bağımlı değiĢkeni kiĢilerarası hataya iliĢkin 
ruminasyondur. 

ÇalıĢma Grubu. AraĢtırmanın çalıĢma grubu Türkiye‟de 
yaĢayan 300 kadın (%78.9) ve 80 erkek (%21.1) olmak 
üzere toplam 380 katılımcıdan oluĢmaktadır. Katılımcıların 
yaĢları 18-35 yaĢ arasında dağılmakta olup yaĢ ortalaması 
25.87 (Ss=4.51)‟dir. AraĢtırmaya katılan bireyler eğitim 
seviyesine göre ilkokul mezunu 4 kiĢi (%1.1), ortaokul 
mezunu 3 kiĢi (%0.8), lise mezunu 22 kiĢi (%5.8), üniversite 
öğrencisi 103 kiĢi (%27.1) ve üniversite mezunu 248 kiĢi 
(%65.3) Ģeklinde dağılmaktadır. Gelir düzeyi değiĢkeni de 
göreyse, algılanan gelir düzeylerini düĢük olarak algılayan 
87 kiĢi (%23.2), orta olarak algılayan 263 kiĢi (%68.9) ve 
yüksek olarak algılayan 30 kiĢi (%7.9) bulunmaktadır. 
Romantik iliĢkisinin var olduğunu ifade eden 160 (%42.1) 
kiĢi, romantik iliĢkisini olmadığını ifade eden 220 (%57.9) 
kiĢi bulunmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
Young Ġnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu: Young 

tarafından (1998) geliĢtirilen Young Ġnternet Bağımlılığı 
Testi Kısa Formu (YĠBT-KF), Pawlikowski, Altstötter-
Gleich ve Brand (2013) tarafından kısa form haline getirilen 
ölçeğin Türk kültürüne uyarlaması Kutlu, Savcı, Demir ve 
Aysan (2016) tarafından yapılmıĢtır. YĠBT-KF, 12 maddeden 
oluĢan 5‟li Likert (1=Hiçbir Zaman, 5=Her Zaman) tipinde 
bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutu bulunmamaktadır. Ölçeğin 
güvenirliliğini tespit etmek için uygulanan test-tekrar test 
yöntemi sonucunda korelasyon değeri ergenlerde.86, 
üniversite öğrencilerinde.93 olarak bulunmuĢtur. Cronbach 
Alfa katsayısına bakıldığında ise ergenlerde.86, üniversite 
öğrencilerinde ise.91 olarak bulunmuĢtur (Kutlu ve diğerleri, 
2016). Bu araĢtırma için Cronbach Alfa değeri.88 olarak 
bulunmuĢtur. 

KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin Ruminasyon Ölçeği: Ölçek 
Wade, Vogel, Liao ve Goldman (2008) tarafından geliĢtirilmiĢ 
olupTürk kültürüne uyarlaması Oral ve Arslan (2017) 
tarafından yapılmıĢtır. Ölçek, 5‟li likert tipindedir ve verilecek 
yanıtlar „hiç katılmıyorum‟ ile „tamamen katılıyorum‟ 
arasında değiĢmektedir. Toplam 6 maddeden oluĢan ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlikkatsayısı 0.88 ve test 
tekrartest korelasyonu 0.76 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçüt 
bağıntılı geçerliği için yapılan hesaplamalar sonucunda 
ölçeğin negatif duygu ile pozitif yönde; pozitif duygu ile 
negatif yönde anlamlı iliĢkilere sahip olduğu tespit 
edilmiĢtir. Bu araĢtırma da ise Cronbach alfa değeri.93 
olarak bulunmuĢtur. 

KiĢisel Bilgi Formu: AraĢtırmada katılımcıların cinsiyet, 
yaĢ, mezun olduğu eğitim kademesi, algılanan gelir düzeyi 
ve romantik iliĢki durumu gibi demografik bilgileri 
belirlemek amacıyla araĢtırmacılar tarafından kiĢisel bilgi 
formu hazırlanmıĢtır. 
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Verilerin Toplanması. AraĢtırmanın veri toplama süreci 
internet yoluyla Google-formlar üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Katılımcılar çalıĢmanın gönüllük esaslarına dayandığı ve 
gizlilik ilkesinin göz önüne alınarak çalıĢmanın yürütüleceği 
ile bilgilendirilmiĢtir. Bu bilgilendirme doğrultusunda 
çalıĢmaya katılmayı kabul eden gönüllü katılımcılardan veri 
toplanmıĢtır. Katılımcıların ölçek formunu doldurmaları 
yaklaĢık 10 dakika sürmüĢtür.  

Verilerin Analizi. Veriler SPSS 22.00 paket programı 
kullanılarak analiz edilmiĢtir. Ölçekler ve katılımcılarla ilgili 
genel bilgilere sahip olmak için betimsel istatistikler, 
kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon puanlarının 
katılımcıların cinsiyet ve romantik iliĢki değiĢkenine göre 
farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için t-testi, algılanan 
gelir düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek 
için Anova testi kullanılmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı ile 
kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon arasındaki iliĢkiyi 
incelemek için Pearson Momentler Çarpım Korelasyon 
Tekniği uygulanmıĢtır. Bunun yanı sıra internet bağımlılığının 
kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyonu yordayıp 
yordamadığına iliĢkin basit doğrusal regresyon analizi 
yapılmıĢtır.  

Tablo 1 

DeğiĢkenlere Ait Betimsel Ġstatistikler 

DeğiĢkenler n X
 

Standart 

Sapma 

Çarpıklık 

(Skewness) 

Basıklık 

(Kurtosis) 

Ġnternet 

Bağımlılığı 
380 27.91 9.21 .418 -.461 

KiĢilerarası 

Hataya 

ĠliĢkin 

Ruminasyon 

380 19.89 7.34 -.318 -.948 

AraĢtırmada ilk olarak Mahalanobis Distance, Cooks, 

Leverage değerlerlerine bakılarak uç veriler ayıklanması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Uç verileri ayıklamada Mahalanobis 

Distance, Cooks, Leverage değerleri kullanılmıĢtır. 

(Kannan&Manoj, 2015).Ardından verilerin normal dağılıma 

uygun olup olmadığına bakmak için çarpıklık ve basıklık 

değerlerine bakılmıĢtır. Tablo 1 de görüldüğü üzere Ġnternet 

Bağımlılığı ve KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin Ruminasyon 

ölçeklerinin çarpıklık basıklık katsayısının ±1.0 aralığında 

yer almaktadır. Çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) 

katsayıları ±1.0 aralığında yer alıyorsa normal dağılım 

özelliği gösterdiği kabul edilebilmektedir (George &Mallery, 

2019). Bu durumda verilerin normal dağıldığı kabul 

edilebilmektedir. Ġnternet bağımlılığı puan ortalamasının  
X =27.91, kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon puan 

ortalamasının X =19.89 olduğu görülmektedir. 

Tablo 2 

KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin Ruminasyon Ölçeği 

Puanlarının Cinsiyet ve Romantik ĠliĢki DeğiĢkenine 

Göre FarklılaĢmasına ĠliĢkin t-testi Sonuçları 

 Gruplar n X
 

s.s t p 

Cinsiyet 
Kadın 300 20.31 7.35 

2.304 .022* 
Erkek 80 18.31 7.01 

Romantik 

ĠliĢki 

Durumu 

Var 160 18.81 7.49 
.-2.395 .017* 

Yok 220 20.63 7.12 

*p<.05, **p<.01 

Tablo 2 incelendiğinde, genç yetiĢkinlerin kiĢilerarası 

hataya iliĢkin ruminasyon düzeylerinin cinsiyete göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin yapılan 

bağımsız örneklem t testi sonucuna göre ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuĢtur (t378=2.304, 

p<.05). Kadınların puanı ( X =20.31) erkeklerin 

puanlarından (X =18.31) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. Genç yetiĢkinlerin kiĢilerarası hataya iliĢkin 

ruminasyon düzeylerinin romantik iliĢki durumuna göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin yapılan 

bağımsız örneklem t testi sonucuna göre ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuĢtur (t378=-2.395, 

p<.05). Romantik iliĢkisi olmayan yetiĢkinlerin puanları  

( X =20.63) romantik iliĢkisi olan yetiĢkinlerin puanlarından  

( X =18.81) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 3 

KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin Ruminasyon Ölçeği 

Puanlarının Algılanan Gelir Düzeyine Göre 

FarklılaĢmasına ĠliĢkin Anova Testi Sonuçları 

 

A
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n X  s.s sd F p 
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rası 
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ĠliĢkin 

Rumina
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DüĢük 87 
22.4

1 
7.2
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77 

 
8.2

98 

 
.000

** 

 
1-2 

 

Orta 263 
18.8

8 

7.2

6 

Yüksek 30 
21.0

6 

6.3

8 

**p<.01, 1=Düşük 2=Orta 3=Yüksek 

Tablo 3 incelendiğinde, yetiĢkinlerin kiĢilerarası hataya 

iliĢkin ruminasyon puanlarının algılanan gelir düzeyine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılana 

ANOVA testi sonucuna göre ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olduğu bulunmuĢtur (F377=8.298, p<.01). 

FarklılaĢmanın kaynağına bakarken varyanslar homojen 

olarak dağıldığı için Scheffe testi kullanılmıĢtır. Scheffe testi 

sonucuna göre algılanan gelir düzeyi düĢük olan 

yetiĢkinlerin puanları ( X =22.41) algılanan gelir düzeyi orta 

olan yetiĢkinlerin puanlarından ( X =18.88) istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 4 

Ġnternet Bağımlılığı ve KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin 

Ruminasyona Ait Korelasyon Değerleri 

 KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin Ruminasyon 

Ġnternet 

Bağımlılığı 
.331** 

**p<.01 

Tablo 4 incelendiğinde, internet bağımlılığı ölçeği 

puanları ile kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon ölçeği 

puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki elde edildiği 

görülmektedir (r=.331, p<.01). 

Tablo 5 

KiĢilerarası Hataya ĠliĢkin 

RuminasyonYordanmasına ĠliĢkin 

Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler B 
Standart 

Hata 
β t p 

Sabit 12.492 1.137  10.988 .000 

Ġnternet 

Bağımlılığı 
.264 .039 .331 6.830 .000** 

**p<.01 R=.33, R 
2 
=.11, Adj R 

2
 =.10, F (1-378) = 46.648  
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Tablo 5 incelendiğinde, basit doğrusal regresyon analizi 

sonucunda internet bağımlılığı kiĢilerarası hataya iliĢkin 

ruminasyonu anlamlı düzeyde yordamaktadır (R=.33,  

R 
2 

=.11, Adj R 
2
 =.10, F (1-378) = 46.648, p<.01). Buna göre 

internet bağımlılığı kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyondaki 

toplam varyansın yaklaĢık %11‟ini açıklamaktadır. 

TARTIġMA. Yapılan araĢtırmada elde edilen bulgulara 

göre kadın katılımcıların kiĢilerarası hataya iliĢkin 

ruminasyon düzeylerinin erkek katılımcıların ruminasyon 

düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Alanyazın incelendiğinde çalıĢmanın buğuları 

ile uyumlu çalıĢmalara rastlamıĢtır (Bugay ve Erdur-Baker, 

2011; Erdur-Baker, Özgülük, Turan ve Demirci DanıĢık, 

2009; Murdock, Gorman, ve Robbins, 2015; Simonson, 

Mezulis ve Davis, 2011; TraĢ, Yakıcı ve Baltacı, 2020). 

Kadınların daha fazla zihinsel geviĢ getirmesinin sebebinin 

cinsiyet rollerine bağlı olarak açıklandığı görülmektedir 

(Simonson, Mezulis ve Davis, 2011). Öte yandan 

ruminasyon ve cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢkinin tespit 

edilmediği çalıĢmalara da rastlanmıĢtır (Yağmur, 2018; 

Aksöz Efe, 2018).  

Genç yetiĢkinlerde internet bağımlılığı ile kiĢilerarası 

hataya iliĢkin ruminasyon arasındaki iliĢkinin incelendiği bu 

çalıĢmada internet bağımlılığı ve kiĢilerarası hataya iliĢkin 

ruminasyon arasında anlamlı bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. Alanyazında ise ruminasyon ve internet 

bağımlılığı arasında anlamlı iliĢkinin olduğu çalıĢmalara 

rastlanmıĢtır (Bağarthan ve Siyez, 2020; FerlibaĢ, 2019; 

Köfteci, 2018). Bir çalıĢmada ise ruminatif düĢünce tarzının 

internet bağımlılığı için risk faktörü olduğu ifade 

edilmektedir (FerlibaĢ, 2019). Yapılan baĢka bir araĢtırmada 

ise internet bağımlısı bireylerin karĢılaĢtıkları problemleri 

tanımlayıp çözmek yerine ruminatif tepkiler verdikleri ifade 

edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada bireylerin kendine odaklı 

ruminasyonlarının interneti daha fazla hatırlamalarına sebep 

olduğu ve bunun da bağımlılığı ağırlaĢtırdığı belirtilmiĢtir 

(ġenormacı, Konkan, Güçlü ve ġenormancı, 2013). 

Sınırlılıklar. Yapılan araĢtırma veri toplama araçlarının 

uygulandığı katılımcılarla ve veri toplama araçlarının 

ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. Ayrıca cinsiyetin homojen 

dağılmaması da araĢtırmanın sınırlılığı olarak görülmektedir. 

Öneriler. Bu çalıĢma 18–35 yaĢ arası genç yetiĢkinlerle 

yapılmıĢtır. Yapılacak sonraki araĢtırmalarda farklı yaĢ 

grupları içeren örneklerle çalıĢılması konu olan değiĢkenlerle 

ilgili literatüre ıĢık tutabilir. 

Yapılan araĢtırmada kiĢilerarası hataya iliĢkin 

ruminasyon cinsiyet, romantik iliĢkiye sahip olma ve 

algılanan gelir düzeyi değiĢkenleri açsından incelenmiĢtir. 

Yapılacak sonraki araĢtırmalarda farklı demografik 

değiĢkenlerle çalıĢılması kiĢilerarası hataya iliĢkin 

ruminasyonun risk faktörlerini belirleme konusunda 

literatüre bilgi sağlayabilir. 

Bu araĢtırmada internet bağımlılığı ile kiĢilerarası hataya 

iliĢkin ruminasyon arasındaki iliĢki incelemiĢtir ve iki 

değiĢken arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Sonraki 

çalıĢmalarda kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon kavramı 

sosyal medya bağımlılığı gibi iliĢkili olabilecek farklı 

kavramlarla incelenebilir. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION 

AND RUMINATION ABOUT AN INTERPERSONAL OFFENSE IN YOUNG ADULTS 

This study is to examine the relationship between internet addiction and interpersonal error-rumination in young people. In 

addition, the predictive effect of rumination related to interpersonal error on Internet addiction was also examined. The study 

group of the research consists of a total of 380 participants, 300 women (78.9%) and 80 men (21.1%) between the ages of 18–

35. The data of the research were collected via the internet (via Google Forms). Personal information form created by 

researchers as data collection tools, «Young Internet Addiction Test Short Form» developed by Young (1998) and converted to 

short form by Pawlikowski et al. (2013) and adapted to Turkish culture by Kutlu, Savcı, Demir, Aysan (2016). «The 

Rumination Scale for Interpersonal Error» developed by Wade, Vogel, Liao, Goldman (2008) and adapted to Turkish culture 

by Oral, Arslan (2017) was used. Descriptive statistics, t-test, one-factor analysis of variance, Pearson product-moment 

correlation coefficient analysis and multiple linear regression analysis methods were used to analyze the data. According to 

the findings of the study, it was seen that the rumination regarding interpersonal error significantly differentiated according to 

gender as a result of the t-test (t378 = 2.304, p <.05). It was determined that female participants (x̄ = 20.31) had higher 

rumination levels regarding interpersonal error than male (X = 18.20) participants‟ levels of rumination regarding 

interpersonal error. According to the results of the t-test, it was seen that rumination related to interpersonal error 

significantly differentiated according to whether they had a romantic relationship or not (t378 = -2.395, p <.05). It was 

observed that the rumination levels of the participants who did not have a romantic relationship (x̄ = 20.63) regarding 

interpersonal error were higher than the rumination levels of the participants with romantic relationships (x̄ = 18.81). 

According to the one-factor analysis of variance, it was found that the relationship to interpersonal error significantly 

differentiated according to the perceived income level of rumination level (F 2-377 = 8.298, P <.05). It was determined that 

participants with low perceived income level (x̄ = 22.41) had higher rumination scores related to interpersonal error than 

participants with medium (x̄ = 18.88) and high (x̄ = 21.06) rumination levels regarding interpersonal error. As a result of the 

correlation analysis, a positive and significant relationship was found between the mean scores of the participants from the 

Internet addiction scale and the rumination scale (r =.331, p <.01) regarding interpersonal error. Regression analysis results 

revealed that internet addiction scores significantly predicted rumination scores regarding interpersonal error (F1-378 = 

46.648, R = 331, R2 = 110, p <.01). Discussion was made considering the findings of the research. 

Key words: Internet Addiction, rumination about an interpersonal offense.  
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GĠRĠġ. Bağımlılık kelimesi zihinlere her ne kadar 

alkol, sigara, esrar, kokain gibi kimyasal bağımlılıkları 

getirse de, değiĢen ve geliĢen koĢullar yeni bağımlılıkları 

beraberinde getirmiĢtir. Son yıllarda insanların para 

harcama, yemek yeme, alıĢveriĢ yapma, cep telefonu ve 

bilgisayar kullanımı gibi alıĢkanlıklarında ve davranıĢlarında 

değiĢiklikler olmuĢtur (Çakır, Horzum ve Ayas, 2013, s.1). 

Ġçinde bulunulan bilgi çağı, her alanda bilgiye hızlı ve kolay 

eriĢimi sağlayan teknolojik araçları insanların vazgeçilmezi 

haline getirmiĢtir. Bilgisayar ve haberleĢme araçları 

teknolojisinde yaĢanan geliĢmeler, olumlu sonuçlarının yanı 

sıra teknoloji bağımlılığı adında yeni bir kavramın da 

alanyazına girmesine neden olmuĢtur. Hangi türden olursa 

olsun bağımlılığın temelinin anlaĢılmasında Peele ve Brodsky 

(1975) kiĢinin deneyimlediği yaĢantıya dikkat çekmiĢlerdir: 

“Madde veya davranıĢ yoluyla hayali iyi oluĢ hali ya da gücü 

deneyimlenmesi kiĢinin bağımlılık geliĢtirmesine neden 

olmaktadır. Bu sebeple, bağımlılık biyolojik temelli bir 

                                                         
1
 This article was held in Alanya between October 29-November 

01, 2020 presented orally at the II. Inces International Congress Of 

Research And Practice Education. 

hastalık değil, bağımlı kiĢinin yaĢadığı varoluĢsal 

güvensizliği gidermek için “gerçekten” kaçma, gücü ve 

emniyeti deneyimleyerek artan anlamsızlıktan kaçınmak için 

yineleyen bir Ģekilde baĢvurduğu suni deneyimlerle 

karakterize bir haldir. Bu varoluĢ durumunda, bağımlılığın 

devamlılığı hayatı çekilir kılan tek Ģey olur (Peele & 

Brodsky, 1975, s.60-70).  

Yapılan araĢtırmalarda internet bağımlılığı; oyun 

bağımlılığı (EkĢi, Demirci & Tanyeri, 2020) akıllı telefon 

bağımlılığı (TraĢ & Öztemel, 2019),internette oyun oynama 

bozukluğu (Arıcak, Dinç, Yay & Griffiths, 2018; TraĢ, 

2019), yalnızlık (Yakıcı & TraĢ, 2018), sosyal kaygı (Zorbaz 

& Dost, 2014) gibi kavramlar ile beraber incelendiği 

görülmüĢtür.  

YaĢam doyumu kavramının bir parçası olan doyum 

beklentilerin, ihtiyaçların, isteklerin karĢılanmasıdır. YaĢam 

doyumu, bireyin isteklerinden gerçekleĢenlerin kiĢide 

sağladığı tatmin yahut hoĢnutluk düzeyi olarak ifade 

edilebilir. YaĢam doyumu genel olarak, bireyin yaĢamının 

bütün boyutlarıyla ilgilidir. Bu nedenle, belirli bir duruma 

iliĢkin bir doyum değil, genel bir doyum halidir. YaĢam 

doyumundaki azalıĢ, bireyde tükenmiĢlikle birlikte olumsuz 

Bu çalışmanın amacı, yetişkinlik dönemindeki kişilerin yaşam doyumu düzeyleriyle internet bağımlılığı 
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, 24–56 yaş arası 271 kadın 

(%78.1), 76 erkek (%21.9) olmak üzere toplam 347 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri internet 
yoluyla (Google Forms) toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 
kişisel bilgi formu, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. 
Veriler, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon ve Çoklu 

Regresyon Analiziyle incelenmiştir.Araştırma bulgularına göre, internet bağımlılığı puanlarının cinsiyete 
göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek üzere yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda 
erkeklerin lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (t=-2.16; p<0.05). İnternet bağımlılığı puanlarının 

romantik ilişkide olup olmamaya göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak için yapılan bağımsız 
gruplar t testi sonucunda romantik ilişkisi olmayanların lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (t=-
3.18; p<0.01). İnternet bağımlılığı toplam puanlarının algılanan gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda anlamlı farklılık 
olduğu saptanmıştır (F=4.91; p<0.01). Bunun üzerine, puanlarındaki farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek için yapılan post hoc analizinden önce varyans homojenliği testi yapılmıştır. 
Varyansların homojen olduğu anlaşıldıktan sonra, Scheffe çoklu karşılaştırma tekniğine başvurulmuştur. 

İnternet bağımlılığı puanlarının, algılanan gelir düzeyi orta ve düşük olan kişiler arasında düşük olan 
kişilerin lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p<0.01).İnternet bağımlılığı puanlarıyla yaşam 
doyumu arasındaki ilişki negatif yönde anlamlı bulunmuştur (r=-0.26; p<0.001). Yaşam doyumunun internet 

bağımlılığını yordayıp yordamadığı incelemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonucu yaşam 
doyumu, internet bağımlılığını anlamlı düzeyde yordamaktadır (R=0.26;; p<0.001).  

Anahtar kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Yaşam Doyumu, Yetişkinlik Dönemi. 
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duygularda artıĢa neden olmaktadır (Peterson, Park & 

Seligman, 2005). 

YaĢam doyumunun güçlü bir Ģekilde mutlulukla 

iliĢkilendirilmesi, mutluluk kavramının ele alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Mutluluğu iki farklı doktrinle incelemek 

mümkündür. Hazcılık ya da zevkçilik (Hedonizm), zevki 

hem gerçek olgular, hem de kurallar bakımından, insanın 

hareketlerine yön veren bir ilke olarak görmüĢtür. Hazcılık 

kuramının ilk temsilcisi olan Aristippos, zevke ulaĢmanın ve 

acıdan kaçmanın hayatın amacı ve erdemin ölçütü olduğunu 

belirtmiĢtir. Aristippos‟a göre zevk, ancak hâlihazırda vardır. 

Daha sonra Epikür geliĢtirdiği ahlak felsefesinin ana 

amacının mutluluk (eudaimonia) olduğunu belirtmiĢtir. 

Epikür‟e göre, her zevk, salt ele alındığında iyi olsa bile, 

bazı zevklerin seçilmesi doğru değildir çünkü bazı zevkler 

sonrasında, o anda duyulan zevkten daha büyük sıkıntılara 

sebep olur. Dolayısıyla Epikür “gerçek” zevki, ruhun huzuru 

bulduğu ve korkudan uzak olduğu hal olarak tanımlar,  

bu hale ise anlık hazlardan vazgeçenlerin ulaĢabileceğini 

ekler (Fromm, 1947/1995). 

Yapılan araĢtırmalarda yaĢam doyumu; kiĢilerarası 

yetkinlik, kiĢilerarası hataya iliĢkin ruminasyon (TraĢ, 

Yakıcı & Baltacı 2020), mutluluk düzeyi (UğraĢ & Güllü, 

2020), sosyal görünüĢ kaygısı (Ürün & ġafak-Öztürk,2019), 

gibi kavramlar ile beraber incelenmiĢtir. 

GeliĢim psikolojisinin verilerinden hareketle yetiĢkinlik 

dönemi 18 ila 24 yaĢları arasında baĢladığı kabul edilir. 

Birey bu dönemde ebeveynin evinden ayrılır, kendi ailesini 

kurar ve bir meslek sahibi olur. Bu dönem çocukluk ve ergenlik 

dönemleri kadar açık ve somut olarak tanımlanmamıĢtır. 

Psikososyal geliĢim kuramına göre yetiĢkinlik dönemi 

yakınlığa karĢı yalıtılmıĢlık ve üretkenliğe karĢı durgunluk 

evrelerine tekabül etmektedir. Erikson, bu dönemde iĢ sahibi 

olamayan veya evlenemeyen/romantik iliĢkide olmayan 

bireylerin mutsuz olacağını belirtmiĢtir (Levinson, 1978; 

Munley, 1977). 

IvanGoldberg‟in 1996‟da internet bağımlılığı 

bozukluğundan ilk defa bahsediĢinden bu yana teknolojinin 

oldukça hızlı geliĢmesine paralel olarak internet de giderek 

yaygınlaĢmıĢ ve böylelikle internetin sağlıksız ve aĢırı 

kullanımı da bir sorun olarak günümüzde yerini almıĢtır. 

Ġnternet bağımlılığı ve yaĢam doyumu arasında karĢılıklı bir 

iliĢki bulunmaktadır. Ġnternet bağımlılığı yaĢam doyumunu 

etkilerken, aynı zamanda yaĢam doyumu da internet 

bağımlılığını etkilemektedir (Bozoglan, Demirer & Sahin, 

2013). Bazı çalıĢmalar, internet eriĢimin yaĢam doyumu 

düzeyini arttırdığını göstermekteyken (Chou&Hsiao, 2000; 

Morahan-Martin & Schumacher, 2000; ġahin, Erdoğan & 

Akdoğan, 2007), bazı çalıĢmalar ise internet bağımlılığının 

yaĢam doyumunu azalttığını saptamıĢlardır (Kraut vd., 1998; 

Meerkerk, van den Eijnden, Franken&Garretsen, 2010; 

Moody, 2001; Stepanikova, Nie& He, 2010). Bu çalıĢmayla 

yaĢam doyumu ve bazı demografik değiĢkenler ile internet 

bağımlılığı arasındaki iliĢkinin incelenerek internet 

bağımlılığını etkileyen durumları anlamak amaçlanmıĢtır. 

Böylece internet bağımlılığının doğasına ve iliĢkili unsurlarına 

yönelik anlayıĢın geniĢletilmesi hedeflenmiĢtir. 

YÖNTEM 

AraĢtırma Modeli. Ġnternet bağımlılığı ile yaĢam 

doyumu arasındaki iliĢkinin incelendiği bu araĢtırmada 

iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır (Karasar, 2014). Bu 

araĢtırmanın bağımlı değiĢkeni internet bağımlılığı, bağımsız 

değiĢkeni yaĢam doyumudur. 

ÇalıĢma Grubu. AraĢtırmanın çalıĢma grubu Türkiye‟de 

yaĢayan 271 kadın (%78,1), 76 erkek (%21,9) olmak üzere 

toplam 347 katılımcıdan oluĢmaktadır. Katılımcıların yaĢları 

24–56 yaĢ arasında dağılmakta olup yaĢ ortalaması 32.25 

(Ss=7.91)‟dir. AraĢtırmaya katılan bireyler eğitim seviyesine 

göre ilkokul mezunu 5 kiĢi (%1.4), ortaokul mezunu 4 kiĢi 

(%1.2), lise mezunu 15 kiĢi (%4.3), üniversite öğrencisi 21 

kiĢi (%6.1) ve üniversite mezunu 302 kiĢi (%87) Ģeklinde 

dağılmaktadır. Gelir düzeyi değiĢkeni de göreyse, algılanan 

gelir düzeylerini düĢük olarak algılayan 67 kiĢi (%19.3), orta 

olarak algılayan 243 kiĢi (%70) ve yüksek olarak algılayan 

37 kiĢi (%10.7)bulunmaktadır. Romantik iliĢkisinin var 

olduğunu ifade eden 169 (%48.7) kiĢi, romantik iliĢkisini 

olmadığını ifade eden 178 (%51.3) kiĢi bulunmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Young Ġnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu: 

Young‟ın (1998) geliĢtirdiği Young Ġnternet Bağımlılığı 

Testini, Pawlikowski, Altstötter-Gleich&Brand(2013) kısa 

form haline getirmiĢtir. Türkçeye uyarlamasını Kutlu, Savcı, 

Demir ve Aysan (2016) yapmıĢtır. YĠBT-KF, 12 maddeden 

oluĢan 5‟li Likert (1=Hiçbir Zaman, 5=Her Zaman) tipinde 

tek boyutlu bir ölçektir. Ölçeğin güvenirliliğini tespit etmek 

için uygulanan test-tekrar test yöntemi sonucunda 

korelasyon değeri ergenlerde 0.86, üniversite öğrencilerinde 

0.93 çıkmıĢtır. Cronbach Alfa katsayısına bakıldığında ise 

ergenlerde 0.86, üniversite öğrencilerinde ise 0.91 olarak 

bulunmuĢtur (Kutlu vd., 2016). Bu araĢtırma için Cronbach 

Alfa değeri 0.89 olarak bulunmuĢtur. 

YaĢam Doyum Ölçeği: Dienerve diğerleri (1985) 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını 

Köker (1991) yapmıĢtır.5 maddeden oluĢan ölçek 7‟li likert 

tipindedir. Ölçeğin güvenirlik çalıĢmaları sonucunda, test-

tekrar test güvenirliği 0.85, madde-test korelasyonları ise 

0.71 ile 0.80 arasında hesaplanmıĢtır. Bu araĢtırma da ise 

Cronbach alfa değeri 0.90 bulunmuĢtur.  

KiĢisel Bilgi Formu:AraĢtırmada katılımcıların cinsiyet, 

yaĢ, mezun olduğu eğitim kademesi, algılanan gelir düzeyi 

ve romantik iliĢki durumu gibi demografik bilgileri 

belirlemek için araĢtırmacılar tarafından kiĢisel bilgi formu 

hazırlanmıĢtır. 

Verilerin Toplanması. AraĢtırmanın veri toplama süreci 

internet yoluyla Google-formlar üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Katılımcılara çalıĢmanın gönüllük esaslarına dayandığı ve 

gizlilik ilkesinin göz önüne alınarak çalıĢmanın yürütüleceği 

hakkında bilgi verilmiĢ. Bu bilgiler doğrultusunda çalıĢmaya 

katılmayı kabul eden gönüllü katılımcılardan veri toplanmıĢtır. 

Katılımcıların ölçek formunu doldurmaları yaklaĢık 10 dakika 

sürmüĢtür.  

Verilerin Analizi. Veriler SPSS 22.00 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. Ölçekler ve katılımcılarla 

iliĢkin betimsel istatistikler, internet bağımlılığı puanlarının 

katılımcıların cinsiyet ve romantik iliĢki değiĢkenine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için t-testi, algılanan 

gelir düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek 

için Anova testi kullanılmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı ile yaĢam 

doyumu arasındaki iliĢkiyi incelemek için Pearson 

Momentler Çarpım Korelasyon analizi yapılmıĢtır. YaĢam 

doyumunun internet bağımlılığını yordayıp yordamadığına 

iliĢkin basit doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. 
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Tablo 1 

DeğiĢkenlere Ait Betimsel Ġstatistikler 

DeğiĢkenler 
 

  

Çarpıklık 

(Skewness) 

Basıklık 

(Kurtosis) 

Ġnternet 

Bağımlılığı 
47 2.27 .71 -0.321 -0.426 

YaĢam 

Doyumu 
47 5.82 .05 0.570 -0.342 

 

AraĢtırmada ilk olarak Mahalanobis Distance, Cooks, 

Leverage değerlerlerine bakılarak uç veriler ayıklanmıĢtır 

(Kannan&Manoj, 2015).Ardından verilerin normal dağılıma 

uygun olup olmadığına bakmak için çarpıklık ve basıklık 

değerlerine bakılmıĢtır. Tablo 1‟de görüldüğü üzere veriler 

çarpıklık basıklık katsayısının ±1.0 aralığında yer 

almaktadır. Çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) 

katsayıları ±1.0 aralığında yer alıyorsa normal dağılım 

özelliği gösterdiği kabul edilebilir (George &Mallery, 2019). 

Bu durumda verilerin normal dağıldığı kabul edilebilir. 

Ġnternet bağımlılığı puan ortalamasının  ̅=22.27, yaĢam 
doyumu puan ortalamasının  ̅=25.82 olduğu görülmektedir. 

Tablo 2 

Ġnternet Bağımlılığı PuanlarınınCinsiyet 

ve Romantik ĠliĢki DeğiĢkenlerine 

Göre FarklılaĢmasına ĠliĢkin t-testi Sonuçları 

Ġnternet Bağımlılığı Gruplar 
    

Testi 

   

Cinsiyet 
Kadın 271 25.30 8.95 0.54 

-2.16 345 0.031* 
Erkek 76 27.82 9.19 1.05 

Romantik ĠliĢki 

Durumu 

Var 169 24.28 8.63 0.66 
-3.18 345 0.002** 

Yok 178 27.34 9.21 0.69 

*p<0.05; **p<0.01 

Tablo 2 incelendiğinde, yetiĢkinlerin internet bağımlılığı 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına iliĢkin yapılan bağımsız örneklem t testi 

sonucuna göre ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu 

bulunmuĢtur (t=-2.162, p<.05). Erkeklerin puan ortalamaları 

( X =27.82) kadınların puan ortalamalarından ( X =25.30) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

YetiĢkinlerin internet bağımlılığı düzeylerinin romantik 

iliĢki durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına iliĢkin yapılan bağımsız örneklem t testi 

sonucuna göre ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu 

bulunmuĢtur (t=-3.181, p<.01). Romantik iliĢkisi olmayan 

yetiĢkinlerin puan ortalamaları ( X =27.34) romantik iliĢkisi 

olan yetiĢkinlerin puan ortalamalarından ( X =24.28) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 3 

Ġnternet Bağımlılığı PuanlarınınAlgılanan 

Gelir Düzeyine Göre FarklılaĢmasına ĠliĢkin 

Anova Testi Sonuçları 

 
Algılanan Gelir 

Düzeyi 
n X  s.s sd F p 

Anlamlı Fark 

(Scheffe) 

Ġnternet 

Bağımlılığı 

DüĢük 67 28.88 8.39 

2/344 4.905 .008** 1-2 Orta 243 25.01 8.86 
Yüksek 37 25.91 10.40 

*p<.05, **p<.01, 1=Düşük 2=Orta 3=Yüksek 

Tablo 3 incelendiğinde, yetiĢkinlerin internet bağımlılığı 

puanlarının algılanan gelir düzeyine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla yapılana ANOVA 

testi sonucuna göre ortalamalar arasındaki farkın anlamlı 

olduğu bulunmuĢtur (F=4.91, p<0.01). Varyanslar homojen 

olarak dağıldığı için Scheffe testi kullanılmıĢtır. Scheffe testi 

sonucuna göre algılanan gelir düzeyi düĢük olan 

yetiĢkinlerin puanları ( X =28.88) algılanan gelir düzeyi orta 

olan yetiĢkinlerin puanlarından ( X =25.01) istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 4 

Ġnternet Bağımlılığı ve YaĢam Doyumuna ĠliĢkin 

Korelasyon Değerleri 

 YaĢam Doyumu 

Ġnternet Bağımlılığı -0.26*** 

***p<0.001 

Tablo 4‟te görüldüğü üzere, internet bağımlılığı puanları 

ile yaĢam doyumu puanları arasında negatif yönde anlamlı 

bir iliĢki bulunmuĢtur (r=-0.26, p<0.001). 

 

Tablo 5 

YaĢam Doyumunun Ġnternet Bağımlılığını Yordama 

Gücüne ĠliĢkin Standart Basit Regresyon 
DeğiĢkenler 

B 
Standart 

Hata 
β t p 

Sabit 33.694 1.629  20.686 .000 

YaĢam 

Doyumu 
-.352 .070 -.267 -5.025 .000** 

**p<.01 R=.26, R
2
=.07, Adj R

2
=.06, F(1-345)=25.255 

Tablo 5 incelendiğinde, basit doğrusal regresyon analizi 

sonucunda yaĢam doyumu internet bağımlılığını anlamlı 
düzeyde yordamaktadır (R=.26, R

2
=.07, Adj R

2
=.06, F(1-345)= 

25.255, p<.05). Buna göre yaĢam doyumu internet 

bağımlılığındaki toplam varyansın yaklaĢık %7‟sini 

açıklamaktadır.  

SONUÇ ve TARTIġMA. Bu araĢtırmayla, internet 

bağımlılığı ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkinin 

incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bulgularına göre, internet 

bağımlılığı ile yaĢam doyumu arasında negatif anlamlı iliĢki 

olduğu saptanmıĢtır. Bu bulgu, literatürdeki çalıĢmalarla 

N

N x ss
xSh

t

t Sd p

ss
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paraleldir (Cao, Sun, Wan, Hao, & Tao, 2011; Kraut vd., 

1998;Lachmann, Sariyska, Kannen, Cooper &Montag, 2017; 

Meerkerk vd., 2010; Moody, 2001; Stepanikova vd., 2010; 

ġahin, 2017; Urbanova, Holubcikova, Madarasova-Geckova, 

Reijneveld&vanDijk, 2019). YaĢam doyumu internet 

bağımlılığının %7‟sini açıklamaktadır. 

AraĢtırma sonucunda, erkek katılımcıların internet 

bağımlılığı ortalamaları kadın katılımcılarındakinden anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu bulunmuĢtur. Literatürde bu bulguyu 

destekleyen çalıĢmalar vardır (Canan, 2010; Cao vd., 2011; 

Gedam, Ghosh, Modi, Goyal&Mansharamani, 2017; Morahan-

Martin& Schumacher,2000).Bazı araĢtırmalar ise, kadınların 

erkeklere göre daha problemli internet kullandığını 

göstermiĢlerdir (Aboujaoude, Koran, Gamel, Large& Serpe, 

2006; Arthanari, Khalique, Ansari & Faizi, 2017; 

Krishnamurthy&Chetlapalli, 2015; Srijampana, Endreddy, 

Prabhath&Rajana,2014). Diğer araĢtırmalar ise, internet 

bağımlılığının cinsiyete göre farklılaĢmadığını rapor 

etmiĢlerdir (Aydoğdu, 2020; Bozoglan vd., 2013; Telkök-

ġen, 2015; Yılmaz, 2019). Literatürde bu konuda fikir birliği 

bulunmamaktadır. 

Katılımcılardan romantik iliĢkiye sahip olmayanların 

internet bağımlılığı ortalamalarının romantik iliĢkide olanlara 

göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 

bulgu, literatürdeki pek çok araĢtırmayla paraleldir (Cao vd., 

2011; Ceyhan & Ceyhan, 2008; Costa, Patrão & 

Machado,2019; Jia & Jia, 2016; Kraut vd., 1998; McNicol & 

Thorsteinsson, 2017; Simcharoen vd., 2018; Stavropoulos, 

Mastrotheodoros, Burleigh, Papadopoulos & Gomez,2018). 

Birçok araĢtırmaya göre internet bağımlılığı ile yalnızlık 

arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde anlamlı bir iliĢki 

olduğu elde edilmiĢtir (Griffiths, 2015; Stepanikova vd., 

2010; TraĢ, 2019).  

Bu araĢtırma sonucunda, internet bağımlılığı puanları, 

algılanan gelir düzeyine göre orta ve düĢük grup arasında 

algılanan gelir düzeyi düĢük olanların lehine anlamlı fark 

gösterdiği saptanmıĢtır. Bu bulgu, literatürdeki çalıĢmalarla 

uyumludur (Canan, 2010; Urbanova vd., 2019). Urbanova ve 

diğerleri (2019) bu durumun, katılımcıların sosyoekonomik 

düzeyinin düĢük olması nedeniyle organize edilmiĢ 

aktivitelere katılmakta maddi güçlük yaĢamalarından 

kaynaklanabileceğini belirtmiĢlerdir. Ancak Cao ve diğerleri 

(2011) gelir düzeyi yüksek olan katılımcıların orta olan 

katılımcılara göre daha problemli internet kullanımı rapor 

ettiğini ifade etmiĢlerdir. Gelir düzeyine göre, internet 

bağımlılığının araĢtırıldığı bazı çalıĢmalarda ise gelir düzeyi 

ile internet bağımlılığı arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır (Leung, 2004; Whang, Lee & Chang, 2003). 

Bulgular arasındaki farklılıklar, gelir düzeyinin objektif elde 

edilmemesinden ve katılımcıların subjektif görüĢlerinden 

ötürü ortaya çıkmıĢ olabilir. Bunun yanı sıra kültürel 

farklılıkların da etkisi söz konusu olabilir.  
Kaynakça 

1. Aboujaoude, E., Koran, L.M., Gamel, N., Large, M.D., & 
Serpe, R.T. (2006). Potential markers for problematic internet use: a 
telephone survey of 2,513 adults. CNS Spectrums, 11(10), 750-755. 

2. Arıcak, O.T., Dinç, M., Yay, M., & Griffiths, M.D. (2018). 
Adapting the short form of the internet gaming disorder scale into 
Turkish: Validity and reliability. Addicta: The Turkish Journal on 
Addictions. 

3. Arthanari, S., Khalique, N., Ansari, M.A., & Faizi, N. 
(2017). Prevalence & determinants of internet addiction among 
Indian adolescents. Indian Journal of Community Health, 29(1), 89-95. 

4. Aydoğdu, S. (2020). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencileri arasında internet bağımlılığı sıklığı, yalnızlık ve 
depresyonla iliĢkisinin incelenmesi. (Tez No.632266). [Tıpta 
Uzmanlık Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi]. YÖK Tez 
Merkezi. 

5. Bozoglan, B., Demirer, V., & Sahin, I. (2013). Loneliness, 

self‐esteem, and lifesatisfaction as predictors of internet addiction: A 

cross‐sectional study among Turkish university students. 
Scandinavian Journal of Psychology, 54(4), 313-319. 

6. Canan F. (2010). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı, 
disosiyatif belirtiler ve sosyodemografik özellikler arasındaki iliĢki. 
(Tez No.271905).[Tıpta Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi]. YÖK 
Tez Merkezi. 

7. Cao, H., Sun, Y., Wan, Y., Hao, J., & Tao, F. (2011). 
Problematic internet use in Chinese adolescents and its relation to 
psycho somatic symptoms and life satisfaction. BMC publichealth, 
11(1), 802. 

8. Ceyhan, A.A., & Ceyhan, E. (2008). Loneliness, depression, 
andcomputer self-efficacy as predictors of problematic internet use.  
CyberPsychology&Behavior, 11(6), 699-701. 

9. Costa, R.M., Patrão, I., & Machado, M. (2019). Problematic 
internet use and feelings of loneliness. International Journal of 
Psychiatry in ClinicalPractice, 23(2), 160-162. 

10. Çakır, Ö., Horzum, M.B., &Ayas, T. (2013). Ġnternet 
bağımlılığının tanımı ve tarihçesi.(Ed.M. Kalkan, C. Kaygusuz). 
Ġnternet bağımlılığı sorunlar ve çözümler (ss. 1-16). Anı Yayıncılık. 

11. Diener, E.D.,Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. 
(1985). The satisfaction with life scale. Journal of 
PersonalityAssessment, 49(1), 71-75. 

12. EkĢi, F., Demirci, Ġ., & Tanyeri, H. (2020). Problematic 
technology use and well-being in adolescence: The personal and 
relational effects of technology. Addicta: The Turkish Journal on 
Addictions, 7(2), 107-121. 

13. Fromm, E. (1995). Erdem ve mutluluk (Çev. A. Yörükan). 
Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları. (Orijinal eser 1947‘de yayınlanmıĢtır) 

14. Gedam, S.R., Ghosh, S., Modi, L., Goyal, A., & 
Mansharamani, H. (2017). Study of internet addiction: Prevalence, 
pattern, and psycho pathology among health Professional under 
graduates. IndianJournal of SocialPsychiatry, 33(4), 305. 

15. George, D.,& Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 26 
step by step: A simple guide and reference. Routledge. 

16. Goldberg I. (1996). Internet addiction disorder. http// www. 
cog.brown.edu/brochures/people/duchon/humor/internet.addiction.htm 

17. Griffiths, M.D. (2015). Gaming addictionand internet 
gaming disorder. InThe Video Game Debate. pp. 82-101. Routledge 

18. Jia, R.,& Jia, H.H. (2016). Maybe you should blame your 
parents: Parental attachment, gender, and problematic internet use. 
Journal of Behavioral Addictions, 5, 524-528. 

19. Kannan, K.S., & Manoj, K. (2015). Outlier detection in 
multivariate data. Applied Mathematical Sciences, 47, 2317-2324. 

20. Karasar, N. (2014). Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri: 
Kavramlar, Teknikler Ve Ġlkeler (27. Baskı). Nobel Yayınevi. 

21. Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaĢam 
doyumu düzeyinin karĢılaĢtırılması. (Tez No. 16802). [Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. 



   
102 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

22. Kraut, R.,Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., 
Mukopadhyay, T. &Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social 
technology that reduces social in volvement and psychological well-
being? AmericanPsychologist, 53, 1017–1031. 

23. Krishnamurthy, S., & Chetlapalli, S.K. (2015). Internet 
addiction: Prevalenceand risk factors: A cross-
sectionalstudyamongcollegestudents in Bengaluru, theSiliconValley 
of India. Indian Journal of PublicHealth, 59(2), 115. 

24. Kutlu, M., Savcı, M., Demir, Y., & Aysan, F. (2016). Young 
internet bağımlılığı testi kısa formunun Türkçe uyarlaması: 
Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması. 
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 69-76. 

25. Lachmann, B., Sariyska, R., Kannen,  C., Cooper, A., & 
Montag, C. (2016). Life satisfaction and problematic Internet use: 
Evidence for gender specific effects. Psychiatry research, 238, 363-
367. 

26. Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive 
properties of the internet as predictors of online activities and 
internet addiction. Cyber Psychology & Behavior, 7(3), 333-348. 

27. Levinson, D.J. (1978). Theseasons of a man‘s life. Random 
House Digital, Inc. 

28. McNicol, M.L., & Thorsteinsson, E.B. (2017). Internet 
addiction, psychological distress, and coping responses among 
adolescents and adults. Cyberpsychology, Behavior and Social 
Networking, 20, 296-304. 

29. Meerkerk, G.J.,van den Eijnden, R.J.J.M., Franken, I.H.A. 
& Garretsen, H.F.L. (2010). Is compulsive internet use related to 
sensitivity to rewardand punishment, and impulsivity? Computers 
inHuman Behavior, 26, 729-735. 

30. Morahan-Martin, J. &Schumacher, P. (2000). Incidence and 
correlates of pathological internet use among college students. 
Computers inHuman Behavior, 16, 13-29. 

31. Morahan-Martin, J. (2005). Internet abuse addiction? 
Disorder? Symptom? Alternative explanations. Social Science 
Computer Review, 23(1), 39-48. 

32. Munley, P.H. (1977). Erikson‘s theory of psycho social 
development and career development. Journal of VocationalBehavior, 
10(3), 261-269. 

33. Pawlikowski, M., Altstötter-Gleich, C., & Brand, M. (2013). 
Validation and psychometric properties of a shortversion of Young‘s 
Internet Addiction Test. Computers in Human Behavior, 29(3),  
1212-1223. 

34. Peele, S., & Brodsky, A. (1975). Love and addiction. 
Broadrow Publications. 

35. Peterson, C., Park, N., & Seligman, M.E. (2005). Orientations 
to happiness and life satisfaction: Thefull life versus the empty life. 
Journal of HappinessStudies, 6(1), 25-41. 

36. Simcharoen, S., Pinyopornpanish, M., Haoprom, P., 
Kuntawong, P., Wongpakaran, N., & Wongpakaran, T. (2018). 
Prevalence, associated factors and impact of loneliness and 
interpersonal problems on internet addiction: A study in Chiang Mai 
medical students. AsianJournal of Psychiatry, 31, 2-7. 

37. Srijampana, V.V.G.R., Endreddy, A.R., Prabhath, K., 
&Rajana, B. (2014). Prevalence and patterns of internet addiction 
among medical students. Medical Journal of Dr. DY Patil 
Vidyapeeth, 7(6), 709. 

38. Stavropoulos, V., Mastrotheodoros, S., Burleigh, T.L., 
Papadopoulos, N., & Gomez, R. (2018). Avoid ant romantic 
attachment in adolescence: Gender, excessive internet use and 
romantic relationship engagement. PLosOne, 13(7), e0201176. 

39. Stepanikova, I., Nie, N.H. & He, X. (2010). Time on the 
internet at home, loneliness, and life satisfaction: Evidencefrom panel 
timediarydata. Computers in Human Behavior, 26, 329-338. 

40. ġahin, C. (2017). The predictive level of social media 
addiction for life satisfaction: a study on university students. 
TheTurkish Online Journal of Educational Technology, 16(4), 120-125.  

41. ġahin, Ġ., Erdoğan, A., & Aktürk, A.O. (2007). Öğretmen 
adaylarının okul uygulamalarından doyumlarını yordayıcı faktörler. 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 509-517. 

42. Telkök-ġen A. (2015). Tıp fakültesi öğrencilerinde internet 
bağımlılığı yaygınlığı, internet bağımlılığının sosyodemografik 
özellikler, depresyon ve sosyal fobi ile iliĢkisi.(Tez No.480862). [Tıpta 
Uzmanlık Tezi, Kocaeli Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. 

43. TraĢ, Yakıcı & Baltacı (2020). Interpersonal Competence And 
Lıfe Satısfactıon As The Predıctor Of Rumınatıon About An 
Interpersonal Offense. European Journal of Education Studies, 7 (7), 
169-186.  

44. TraĢ, Z. (2019). Internet addiction and loneliness as 
predictors of internet gaming disorder in adolescents. Educational 
Researchand Reviews, 14(13), 465-473. 

45. TraĢ, Z., & Öztemel, K. (2019). Examining the relationships 
between Facebook intensity, fear of missing out, and smart phone 
addicition. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 91-113. 
http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.1.0063 

46. UğraĢ, S., & Güllü, M. (2020). Ortaokulda Öğrenim Gören 
Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersindeki Mutluluk Düzeyleri ile 
YaĢam Doyumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi: Yapısal EĢitlik 
Modeli. Tarih Okulu Dergisi (TOD),Sayı XLIV, ss.583-599. 
https://doi.org/10.29228/joh.40276 

47. Urbanova, L.B., Holubcikova, J., MadarasovaGeckova, A., 
Reijneveld, S.A., & van Dijk, J.P. (2019). Does life satisfaction 
mediate the association between socio economic status and excessive 
internet use?.International Journal of Environmental Researchand 
Public Health, 16(20), 3914. 

48. Ürün, D.Ö., & ġafak Öztürk, C. (2019). YetiĢkin Bireylerde 
Sosyal GörünüĢ Kaygısı ile Sosyal Kaygı, Benlik Saygısı ve YaĢam 
Doyumu Arasındaki ĠliĢkiler. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dergisi 2020: 4(1); 37-45 

49. Whang, L.S.M., Lee, S., &Chang, G. (2003). Internet over-
users‘ psychologica lprofiles: a behavior sampling analysis on internet 
addiction. Cyber psychology &behavior, 6(2), 143-150. 

50. Yakıcı, E., & TraĢ, Z. (2018). Life satisfaction and loneliness 
as predictive variables in psychological resilience levels of emerging 
adults. Research on Education and Psychology (REP), 2(2), 176-184. 

51. Yılmaz, G. (2019). Gaziosman PaĢa Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı yaygınlığı, internet 
bağımlılığının öğrencilerin depresyon düzeyi ve sosyodemografik 
özellikleri ile iliĢkisi. (Tez No. 571018).[Tıpta Uzmanlık Tezi, 
Gaziosman PaĢa Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. 

52. Zorbaz, O., & Dost, M.T. (2014). Lise öğrencilerinin 
problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran 
iliĢkileri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 29(29-1), 298-310. 

 

 

 



  
103  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

 

 

 

Traş, Z., 

Professor, Doctor of Guidance and Counseling Psychology Department of Necmettin Erbakan University, 

ztras@erbakan.edu.tr 

Yakıcı, H.B., 

Master‟s Degree Student at the University of Necmettin Erbakan Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

pdbeyzayakici@gmail.com 

Kökçam, B., 

PHD Degree Student at the University of Necmettin Erbakan, busra.kokcam@gmail.com 

Baltacı, U.B., 

PHD Degree Student at the University of Necmettin Erbakan, umaybilgee@gmail.com 

Turkey, Konya 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION 

AND LIFE SATISFACTION IN ADULTS 

This study investigated the relationship between internet addiction and life satisfaction in adults. Participants were 347, 

271 females (78.1%) and 76 males (21.9%) between the ages of 24–56. The research data were collected via the internet 

(Google Forms). Personal information form created by the researchers, Young‟s Internet Addiction Test Short Form and 

Satisfaction with Life Scale (SWLS) were used as datacollection tools. The data were analyzed by t test, one-way analysis of 

variance (ANOVA), Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. It was concluded that gender 

disparity was apparent (t=-2.16; p<0.05).As a result of the independent groups t test conducted to determine whether the 

Internet addiction scores differ according to whether they are in a romantic relationship or not, a significant difference was 

found in favor of those without a romantic relationship (t=-3.18; p<0.01). As a result of the one-way analysis of variance, 

which was conducted to determine whether internet addiction differ significantly according to the perceived in come level, a 

significant difference was found (F=4.91; p<0.01). There upon, variance homogeneity test was conducted before the post hoc 

analysis. After it was understood that variances were homogeneous, Scheffe‟s method was used. It was found that there is a 

significant difference in internet addiction scores between people with medium and low perceived in come, in favor of those 

with low (p<0.01). The relationship between internet addiction with life satisfaction was found to be negatively significant  

(r=-0.26; p<0.001).The multiple regressio nanalysis results indicated life satisfaction significantly predicted internet addiction 

(R=0.26;       ; p<0.001). 
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  Постановка проблеми. Креативний потенціал  

              викладачів іноземних мов є невід‟ємною скла-

довою і обов‟язковою умовою для використання можли-

востей та здібностей здобувачів вищої освіти щодо пов-

ного розвитку їхніх мовних навичок. Адже сьогодні сус-

пільство висуває нові вимоги до випускників закладів 

вищої освіти, здатних вирішувати складні соціальні, 

економічні та екологічні проблеми на шляху до сталого 

розвитку, поєднуючи думки, досвід, знання, цінності, 

креативне мислення, можливості, використовуючи різні 

шляхи і способи збагачення мови, культури, підвищення 

добробуту тощо. За цих умов зростають вимоги і до кре-

ативних якостей викладачів, що уможливлюють відкри-

тість новому досвіду, вміння і навички пошуку оригіна-

льних рішень в нестандартних ситуаціях, творче і відпо-

відальне ставлення до викладання іноземних мов. В мін-

ливих умовах реального часу викладач змушений не 

лише творчо і продуктивно ставитися до будь-яких змін, 

але й ефективно взаємодіяти у соціумі, адекватно реагу-

вати на виклики, активізувати власний креативний поте-

нціал, щоб сучасний випускник закладу освіти був гото-

вий виконати нові несподівані професійні завдання, які 

перевищують набуті знання та досвід і потребують від 

них нестандартних креативних рішень. Саме тому най-

більш актуальним нині є розвиток креативності як голо-

вної якості ХХІ століття – здатності створювати і знахо-

дити нові оригінальні ідеї, що відхиляються від прийня-

тих схем мислення, успішно вирішувати поставлені 

завдання нестандартним чином, а також здатність 

вирішувати проблеми, що виникають всередині статич-

них систем; набути конструктивного нестандартного 

мислення і поведінки, усвідомлюючи та розвиваючи 

власний досвід, вдосконалюючи засоби, способи і ме-

тоди викладання іноземних мов в освітньому процесі [1]. 

Досягнення цього ускладнюють специфічні особли-

вості педагогічної діяльності викладачів іноземних мов, 

які характеризуються: «особливим видом суб‟єктної 

професійної взаємодії; багатофункціональністю та під-

вищеним ступенем професійної відповідальності; необ-

хідністю неперервного самовдосконалення у педагогічній 

діяльності й наукових дослідженнях; неоднозначністю 

критеріїв оцінки ефективності науково‐педагогічної дія-

льності; підвищеними соціальними вимогами до про-

фесійних та особистісних якостей викладача тощо» [2, 

с.54-70]. Натомість, особливо затребуваним постає аналіз 

організаційно-професійних чинників, що сприяють роз-

витку креативного потенціалу викладачів іноземних мов, 

створенню умов для їх професійного розвитку і само-

реалізації у професійній діяльності. 

Метою статті є дослідження організаційно-профе-

сійних чинників розвитку креативного потенціалу вик-

ладачів іноземних мов. 

Методика та організація дослідження. 

У дослідженні взяли участь 208 викладачів іноземних 

мов закладів вищої освіти України, яких було розподі-

лено на групи за різними ознаками:  

1) за статтю: жінки (60,6%) і чоловіки (39,4%); 

2) за віком: до 30 рр. – 22,1%, 30–40 рр. – 28.8%, 40-

50 рр. – 26,9%, понад 50 р. – 22,1%; 

3) за стажем викладання іноземної мови: до 5 років – 

18,3%, від 5 до 10 років – 23,6%, понад 10 років –  

58,2% 

У статті висвітлено креативний потенціал викладачів іноземних мов як цілісну динамічну 

особистісну властивість, невичерпний ресурс творчих психологічних здібностей. Наведено результати 

емпіричного дослідження організаційно-професійних чинників розвитку креативного потенціалу 

викладачів іноземних мов. Виявлено особливості креативного потенціалу залежно від статі, віку 

досліджуваних, стажу викладання іноземних мов. Встановлено рівні професійної автономності, 

професійної спресованості, професійної завантаженості й здатності до конструктивного опору у 

професійній діяльності викладачів іноземних мов. За результатами дисперсійного аналізу виявлено 

прямий статистично значущий зв‟язок (p≤0,01) між особливостями креативного потенціалу 

викладачів іноземних мов та їхньої професійної автономності і здатності до конструктивного опору у 

професійній діяльності і зворотній кореляційний зв‟язок між особливостями креативного потенціалу 

викладачів іноземних мов та професійної стресованості і професійної завантаженості залежно від 

статі. 

Ключові слова: креативний потенціал, викладач іноземних мов, професійна автономність, 

професійна стресованість, професійна завантаженість, конструктивний опір. 
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У дослідженні використано ряд методів: теоретичні 

(аналіз, узагальнення і систематизація соціально-психо-

логічної літератури та ін.), емпіричні (з метою вивчення 

креативного потенціалу – тест «Креативний потенціал» 

[3, с.302-310], для аналізу організаційно-професійних 

чинників – Шкала професійної автономності (FAS, ав-

тори – П. Спектор, С. Фокс, у модифікації Є. Тополова 

[4], Шкала професійної стресованості P. Spector та 

S. Jex; Шкала професійної завантаженості P. Spector та 

S. Jex [5, с.1-19]; Шкала конструктивного опору 

B. Tepper та ін. [6, с.1159-1168]); математико-статисти-

чні (пошук первинних статистик, дисперсійний аналіз 

ANOVA). Обробка даних здійснювалась з використан-

ням комп‟ютерної програми SPSS (версія 23.0). 

Виклад основного матеріалу. На Всесвітньому еко-

номічному форумі у Давосі (2016) прогнозувалось, що 

креативність у 2020 році стане однією з трьох найважли-

віших навичок, які роботодавці цінуватимуть у своїх 

працівниках, поряд із критичним мисленням та компле-

ксним вирішенням проблем [7]. В умовах сьогодення 

суспільство висуває високі вимоги до закладів вищої 

освіти, спроможних формувати інституційне середо-

вище, креативну навчальну спільноту, здатну до розви-

тку творчості, креативного мислення, долучаючи студе-

нтів до продукування креативних знань на всіх її рівнях 

[8]. Підвищення креативності в освітньому процесі зав-

жди починається з освіти викладачів [9, с.220], їхньої 

здатності реалізувати різні види діяльності в процесі 

викладання іноземних мов, які сприяють як розвитку 

мисленнєвих навичок, так і вимові здобувачів освіти: 

«порівняння порівнянь, класифікацію, послідовність, 

фокусування уваги, запам‟ятовування, дослідження про-

стору, дослідження часу, дослідження чисел, створення 

асоціацій, аналіз причинно-наслідкових зв‟язків, прийн-

яття рішень, вирішення проблем, креативне мислен-

ня» [10].  

Креативну особистість викладача іноземних мов ха-

рактеризує професійний розвиток, високий рівень моти-

вації, відкритість, високе почуття захищеності, схиль-

ність до нових та гнучких дій, цільова орієнтація на 

навчання. При цьому, володіти неабияким інтелектом, 

працьовитістю, енергійністю, інтуїцією та впевненістю в 

собі [11, с.13].  

До показників креативності викладача іноземних мов 

варто віднести і розвинуту пам‟ять, уміння сконцентру-

ватися, чітко та логічно формулювати власні ідеї, за-

вдання, набути навичок аналізу складних ситуацій і 

проблем, використовуючи їх у термінах, знайомих спів-

розмовникові, володіти високою інтенсивністю генеру-

вання ідей, ретельного їх фільтрування, уміння синте-

зувати загальну картину, бути творчо розкутими, критично 

оцінювати результати досліджень, особливо власних, 

розвивати широкий науковий світогляд, знайомитись з 

науковими і практичними результатами суміжних галу-

зей, прагнути до високої культури та ін. [12]. Крім того, 

як зазначають Хамза та Гріффіт, викладачі повинні бути 

«доступними, доброзичливими, обізнаними, цікавими, 

турботливими, керівниками, проникливими, фантазій-

ними, вміти управляти конфліктами, мінімізувати зриви 

та створювати інноваційні заняття в аудиторії» [13]. 

Ураховуючи, що креативність сприяє саморозвитку, 

адаптивному реагуванню на мінливі умови соціуму, що 

дозволяють продукувати нові ідеї, використовуючи тво-

рчі здібності викладачів, інтелектуальний досвід, відк-

ритість до переживань, вважаємо за потрібне не лише 

активно проводити діагностику розвитку їх вербальної 

креативності, а й дослідити організаційно-професійні 

чинники розвитку креативного потенціалу викладачів 

іноземних мов. Адже креативний потенціал викладачів 

іноземних мов є цілісною динамічною особистісною 

властивістю, невичерпним ресурсом творчих психологі-

чних здібностей, здатністю до інтелектуально-творчої 

ініціативної соціально-комунікативної активності та 

цілеспрямованої творчої діяльності, що передбачає са-

мореалізацію, професійний саморозвиток та формування 

професійно-значущих якостей [14, с.10-12].  

На першому етапі нашого дослідження ми вивчали 

рівень креативного потенціалу викладачів іноземних мов 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл досліджуваних викладачів іноземних мов 

за рівнями креативного потенціалу 
 

Рівні креативного 

потенціалу 

Кількість досліджуваних 

у % 

низький 20,7 

середній 64,4 

високий 14,9 
 

Як випливає з табл. 1, для більше ніж половину вик-

ладачів характерний середній рівень креативного потен-

ціалу (64,4%), що свідчить про наявність необхідних 

якостей, що дозволяють творити, шукати нові ідеї та 

рішення, але й мають певні проблеми, які ускладнюють 

креативний процес. Незначна частина фахівців має висо-

кий креативний потенціал (14,9%). Окрім того, п‟яту 

частину досліджуваних (20,7%) характеризує низький 

рівень креативності, що свідчить про нездатність адек-

ватно оцінити себе, власні можливості, відсутня віра у 

себе, свої сили, що ускладнює прояв творчості. Проте за 

певних умов та особистісного прагнення викладачі зда-

тні подолати цю проблему.  

За результатами ANOVA виявлено особливості креа-

тивного потенціалу залежно від статі, віку досліджува-

них, стажу викладання іноземних мов. Так, зокрема 

встановлено, що викладачів чоловічої статі характери-

зує, в цілому, тенденція до зростання креативного поте-

нціалу від початку трудової діяльності і до понад 50 ро-

ків (p ≤ 0,01), сягаючи у віці 40–50 рр. мінімуму (у се-

редньому 36,8 балів). Щодо викладачів іноземних мов 

жіночої статі, то креативний потенціал впродовж профе-

сійного шляху особливих змін не зазнає (коливається у 

середньому від 41,09 балів до 41,36 балів) (рис.1).  
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Рис.1. Особливості креативного потенціалу викладачів іноземних мов залежно від статі і віку 

Встановлено статистично значущі відмінності креа-

тивного потенціалу викладачів залежно від статі і стажу 

викладання іноземних мов досліджуваних (рис.2). Як 

видно з рис.2, показник креативного потенціалу зі збіль-

шенням стажу викладання іноземних мов зростає у вик-

ладачів жіночої статі, починаючи з у середньому 40,0 ба-

лів і сягаючи з набуттям стажу понад 10 років до у се-

редньому 42,11 балів. У чоловіків спостерігається у 

цілому тенденція до зростання креативного потенціалу зі 

збільшенням стажу викладання іноземних мов (p≤0,01). 

 
Рис.2. Особливості креативного потенціалу викладачів іноземних мов 

залежно від статі і стажу викладання іноземної мови 

На наступному етапі нашого дослідження виокрем-

лено організаційно-професійні чинники розвитку креа-

тивного потенціалу викладачів іноземних мов (профе-

сійна автономність, професійна стресованість, професійна 

завантаженість, здатність до конструктивного опору), які 

відіграють важливу роль у реалізації креативного по-

тенціалу у професійній діяльності і забезпечують здатність 

особистості гнучко адаптуватися до мінливих умов, 

приймати самостійні адекватні рішення, протистояти 

негативним особистісно-професійним та соціально-про-
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фесійним явищам (стресам, вигоранню та ін.).  

Насамперед, встановлено рівні професійної автоном-

ності, професійної спресованості, професійної заванта-

женості й здатності до конструктивного опору для ви-

кладачів іноземних мов (табл. 2).  

Таблиця 2 

Розподіл досліджуваних викладачів іноземних мов залежно від рівня організаційно-професійних чинників  

Організаційно-професійні чинники 
Рівні (кількість досліджуваних у %) 

низький середній високий 

Професійна автономність 24,1 39,4 36,5 

Професійна стресованість 40,4 34,6 25,0 

Професійна завантаженість 30,8 49,0 20,2 

Конструктивний опір 27,9 37,5 34,6 
 

З даних таблиці 2 видно, що лише третя частина дос-

ліджуваних здатна проявляти самостійність, упевне-

ність, гнучкість, здатність швидко реагувати на мінливі 

умови сьогодення, виявляти власні почуття (36,5%), зда-

тність до конструктивного опору у професійній діяльно-

сті (34,6%). 40,4% досліджуваних виявляють низький 

рівень стресованості, а близько 60% осіб відчувають 

значні проблеми у подоланні стресу, не здатні осмис-

лити стресогенну ситуацію і конструктивно її вирішити. 

Це може бути спричинено і професійною завантажені-

стю викладачів, оскільки лише 30,8% досліджуваних 

виявили низький рівень, а 69,2% відчувають проблеми з 

плануванням й організацією власної професійної діяль-

ності, не здатні вирішити професійні проблеми задля 

успішної креативної професійної діяльності. Отже, мож-

на констатувати, що лише приблизно третя частина дос-

ліджуваних володіє високими показниками професійної 

автономності, здатна до креативного опору у професій-

ній діяльності. При цьому більше ніж половина дослі-

джуваних не здатні протистояти професійній спресова-

ності та справитись з професійною завантаженістю. 

Отримані результати свідчать про потребу опанування 

здатністю до самоорганізації, розподілу завдань та їх 

пріоритетності, цілеспрямованості і відповідальності за 

результати своєї діяльності, шляхами і методами подо-

лання стресових ситуацій, завантаженості, пошуку неор-

динарних рішень у розв‟язанні професійних завдань тощо.  

За результатами дисперсійного аналізу виявлено ста-

тистично значущий зв‟язок (p≤0,01) між особливостями 

креативного потенціалу викладачів іноземних мов та 

їхньої професійної автономності (рис.3), здатності до 

конструктивного опору у професійній діяльності (рис.4), 

професійної стресованості (рис.5), професійної заванта-

женості (рис.6) залежно від статі. 

 
Рис.3. Особливості креативного потенціалу залежно від 

професійної автономності викладачів іноземних мов 

Як показано на рис.3, вищий рівень професійної ав-

тономності у викладачів іноземних мов чоловічої статі 

впливає на вираженість показників креативного потенці-

алу. Іншими словами, професійна викладацька діяль-

ність як чоловіків, так і жінок передбачає використання 

більш самостійних рішень і дій, оскільки для них важ-

ливо виконати робочі завдання відповідно до визначе-

ного порядку, з урахуванням темпу роботи [15, с.296-



   
108 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

328]. Для представників обох статей характерний пря-

мий кореляційний зв‟язок між рівнем професійної авто-

номності і здатністю продукувати неординарні рішення, 

проявляти креативність у професійній діяльності (p≤0,01). 

Натомість для жінок така вираженість не є характерною – 

не зважаючи на ступінь наявності професійної свободи і 

самостійності, рівень креативного потенціалу порівняно 

нижче ніж у чоловіків. Очевидно, що чим більш віль-

ними і самостійними в особистому виборі є викладачі 

іноземних мов, тим вони більше виявляють власний 

креативний потенціал у професійній діяльності. Схожі 

результати отримано і щодо здатності конструктивного 

опору у професійній діяльності (рис.4). 

 
Рис.4. Особливості креативного потенціалу залежно від здатності 

до конструктивного опору викладачів іноземних мов 

Так, у досліджуваних викладачів чоловічої статі зі 

зростанням здатності до конструктивного опору у про-

фесійній діяльності зростає і рівень прояву креативного 

потенціалу (у середньому 46,3 балів) (рис.4). Викладачів 

чоловічої статі із низьким рівнем здатності до конструк-

тивного опору характеризують і найнижчі показники 

креативного потенціалу (у середньому 39,7 балів) (p≤0,01). 

Щодо викладачів жіночої статі, то показники креатив-

ного потенціалу відносно стабільні (p≤0,01). Очевидно 

на креативний потенціал і здатність до конструктивного 

опору викладачів іноземних мов можуть впливати й інші 

чинники, що потребує додаткового вивчення у перспективі. 

 
Рис.5. Особливості креативного потенціалу залежно 

від професійної стресованості викладачів іноземних мов 

З даних рис.5 видно, що у викладачів іноземних мов 

як чоловічої, так і жіночої статі спостерігається зворот-

ній кореляційний зв‟язок між рівнем професійної стре-

сованості і здатністю до прояву креативності (p≤0,01), 
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тобто чим вище рівень професійної стресованості, тим 

нижча спроможність реалізації креативного потенціалу у 

професійній діяльності. І навпаки, чим нижче рівень 

стресованості, тим більше викладач здатний креативити 

(у середньому 46,0 балів у чоловіків і 42,5 балів – у жі-

нок). У цілому викладачів характеризує тенденція до 

зниження креативного потенціалу зі зростанням рівня 

професійної стресованості. Аналогічні результати вияв-

лено і щодо аналізу зв‟язку професійної завантаженості і 

креативного потенціалу (рис.6). Чим більше завантаже-

ний викладач (високий рівень), тим менше він здатний 

проявляти креативність у викладанні іноземних мов (у 

середньому 37,6 балів у чоловіків і 40,4 балів у жінок) і 

навпаки – низький рівень професійного завантаження 

сприяє реалізації креативного потенціалу і становить у 

чоловіків у середньому 43,0 бали, а у викладачів жіночої 

статі – у середньому 42, 0 бали (p ≤ 0,01). 

 
Рис.6. Особливості креативного потенціалу залежно від  

професійної завантаженості викладачів іноземних мов 

Наявність стресу, професійної завантаженості прак-

тично неминуча для викладацької діяльності. Причому 

значна частина чинників, що їх провокують, пов‟язані з 

виконанням професійних обов‟язків. Це зумовлює пот-

ребу «знизити значущість ситуацій і перенести акцент на 

осмислення діяльності та формування почуття впевне-

ності в успіхові» [16, с 250-255]. Як зазначає Е. Дюбрін 

[17], «людям необхідний певний об‟єм стресу, щоб підт-

римувати їх ментальну та фізичну пильність», залучати 

додаткові ресурси, необхідні для реалізації професійної 

діяльності. Здоровий стимул спонукає викладачів реагу-

вати на виклики, підвищувати стійкість організму до 

негативних чинників, шукати конструктивних шляхів 

вирішення завдань, кризових ситуацій, адекватно реагу-

ючи на вимоги зовнішнього середовища.  

Здійснене емпіричне дослідження організаційно-

професійних чинників розвитку креативного потенціалу 

викладачів іноземних мов доводить необхідність розробки 

та апробації програми їх розвитку у викладачів інозем-

них мов в умовах закладів вищої освіти, що сприятиме 

самоорганізації викладачів, здатності до конструктив-

ного опору у професійній діяльності, реалізації креатив-

ного потенціалу, подоланню стресованості, завантаже-

ності тощо. 

Висновки. Установлено, що п‟ята частина виклада-

чів іноземних мов характеризується низьким рівнем кре-

ативного потенціалу, більше ніж половина досліджува-

них – середнім і лише 15% – високим рівнем. 

За результатами ANOVA виявлено особливості креа-

тивного потенціалу залежно від статі, віку досліджу-

ваних, стажу викладання іноземних мов: викладачів 

чоловічої статі характеризує, в цілому, тенденція до 

зростання креативного потенціалу, креативний потенціал 

викладачів жіночої статі впродовж професійного шляху 

особливих змін не зазнає; спостерігається тенденція до 

зростання креативного потенціалу зі збільшенням стажу 

викладання іноземних мов. 

При цьому встановлено прямий статистично значу-

щий зв‟язок (р<0,01) між особливостями креативного 

потенціалу викладачів іноземних мов залежно від статі і 

рівня їх професійної автономності та здатності до конс-

труктивного опору, а також зворотній статистично зна-

чущий зв‟язок (р<0,01) між особливостями креативного 

потенціалу викладачів іноземних мов залежно від статі і 

рівня їх професійної спресованості та професійної заван-

таженості. 

Констатовано доцільність розробки та апробації про-

грами розвитку креативного потенціалу викладачів іно-

земних мов в умовах закладів вищої освіти, якій сприя-

тимуть організаційно-професійні чинники (професійної 

автономності, здатності до конструктивного опору, по-

доланню професійної спресованості та завантаженості). 
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Перспективи подальших досліджень. Перспектив-

ним, на нашу думку, є необхідність створення моделі 

розвитку креативності викладачів іноземних мов з ме-

тою подальшої розробки програми емпіричного дослі-

дження розвитку креативного потенціалу та його впливу 

на суб‟єктивне благополуччя викладачів іноземних мов 

закладів вищої освіти. 
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ORGANIZATIONAL AND PROFESSIONAL FACTORS OF CREATIVE POTENTIAL 

DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

The article highlights the creative potential of foreign language teachers as a holistic dynamic personal property, an 

inexhaustible resource of creative psychological abilities. The study has shown the results of empirical research of 

organizational and professional factors of development of the creative potential of teachers of foreign languages (professional 

autonomy, professional compression, professional loading and ability to constructive resistance). The research revealed the 

peculiarities of creative potential depending on gender, age of subjects, the experience of teaching foreign languages. The 

study has established levels of professional autonomy, professional compression, professional workload and ability to 

constructive resistance for foreign language teachers. The results of the analysis of variance revealed a direct statistically 

significant relationship (p≤0.01) between the features of the creative potential of foreign language teachers and their 

professional autonomy and ability to constructive resistance in professional activities and the inverse correlation between the 

features of the creative potential of foreign language teachers and occupational stress and workload depending on gender. 

Key words: creative potential, teacher of foreign languages, professional autonomy, professional stress, professional 

workload, constructive resistance. 
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Постановка проблеми. Ревнощі – це складний пси-

хологічний феномен, оскільки він стосується емоційно-
почуттєвої, поведінкової, когнітивної, ціннісної сфери 
особистості, актуалізуючи виникнення внутрішніх кон-
фліктів, появу невротичних і психотичних реакцій. 

Актуальність вивчення феномена ревнощів визнача-
ється перш за все тим, що, з одного боку, ревнощі – це 
ознака небайдужості, взаємних почуттів, інтимності. А з 
іншого боку, заздрість, ставлення до партнера як до 
своєї власності, прояв невпевненості у собі [8, с.62]. 
Шкідливо не саме почуття ревнощів, а крайні форми їх 
проявів, що виходять за межі норми (високий рівень 
агресії, підозрілість, образи, бажання помсти).  

Вони стають причиною проблем, розривів близьких 
стосунків, тому їх дослідження може послужити осно-
вою для розроблення методів надання психологічної 
допомоги.  

Мета статті – описати процедуру апробації авторсь-
кої анкети для вимірювання психологічних особливос-
тей ревнощів для використання її у подальших психоло-
гічних дослідженнях. 

Виклад основних положень. Вважається, що авто-
ром першої наукової концепції ревнощів є З. Фрейд 
«О некоторых невротических механизмах при ревности, 
паранойе и гомосексуализме» (1921). У нормі, він розг-
лядав їх як афективний стан, а їхня відсутність говорила 
про механізм витіснення, що тільки збільшувала значен-
ня ревнощів у несвідомому житті особистості. 

Ревнощі, будучи складним феноменом, поки ще не 
мають єдиного визначення. Так, найбільш поширене 
визначення ревнощів розглядається у працях Є.П. Ільїна: 
«негативне почуття, що виникає при недостатності 
уваги, любові, поваги чи симпатії з боку дуже цінованої, 
насамперед коханої, людини, в той час як це уявно або 
реально отримує від неї хтось інший» [5]. 

В. Франкл про ревнощі говорив, що це можливий ас-
пект «еротичного матеріалізму», коли до іншої особис-
тості відносяться виключно з почуттям прав володіння. 
Також автор наголошував про марність ревнощів: «рев-
нощі – це безглуздість в будь якому разі, тоді як вони 
з‟являються або занадто рано, або занадто пізно... вір-
ність – це одне із завдань любові; але це завжди завдан-
ня тільки для того, хто любить, і ніколи не може бути 
вимогою, спрямованою на партнера» [13]. Ревнощі – це 
реакція на власну недосконалість [14, с.23]. 

В роботах Ц.П. Короленко і Н.В. Дмитрієвої, описано 
різні аспекти трактування ревнощів як прояв емоцій, 
почуттів та як властивість особистості. Автори виділя-
ють значимі властивості і стани особистості, пов‟язані з 
ревнощами: неадекватність і нестійкість самооцінки, не-
стабільність емоційного фону, зниження рефлексії до кри-
тики, невпевненість, загроза втрати уваги іншої людини, 
що підтримує частину Я-концепції особистості, яка пере-
живає ревнощі, емоційна залежність (співзалежність) від 
близької людини, надмірне почуття власності та ін. [3].  

Вони можуть виникати через суперництво, прагнення 
до самоствердження, бажання мати високий престиж або 
особливий імідж (О. Степанов, 2006). Тому їх розуміють 
як підозріле ставлення людини до об‟єкта обожнювання, 
пов‟язане з болісним сумнівом в його вірності, або знан-
ням про його невірності [10]. На думку вченого П. Сэ-
ловея «загроза самооцінці є головним чинником виник-
нення ревнощів» [6, c.262]. Їх вчений пояснює як болісне 
почуття, викликане сумнівом у вірності, коханні, страж-
данням від прихильності партнера до когось іншого, 
підозрою у зраді [7]. Це почуття є проявом цілої низки 
емоцій, перш за все – смутку, гніву, ненависті, зневаги, 
страху, безнадії. Кожна з названих емоцій може вини-
кати внаслідок постійної підозри, усвідомлення загрози, 
випадкового засвідчення дружньої розмови, проявів 
поваги між партнером і суперником, випадкових чуток, 
пліток та очевидного виявлення зацікавленості партнера 
кимось іншим. 

Любовні ревнощі слід розглядати як компонент по-
чуття любові, який передбачає прагнення до єдності сек-
суального володіння й духовної спільності з коханими. 
Ревнощі можуть супроводжувати різні стани любові: 
вони можуть бути пов‟язаними з невпевненістю в любові, 
брехнею в ній, її втратою, побоюванням утрати. Усві-
домлення своєї самотності й внутрішньої спустошеності 
супроводжується розчаруванням, сумом, образою, соромом, 
гнівом. У подібному стані людина не здатна поводити 
себе раціонально. Ревнощі переслідують її повсюди [12]. 

У посібнику «Психологія сім‟ї» вказано: «Недовіра, 
підозри, грубість, принизливі перевірки несумісні з лю-
бов‟ю, ображають особисту гідність і взаємну повагу 
люблячих, заздалегідь передбачають брехню та зраду 
партнера. Часто брехня й зрада як засоби самозахисту лю-
дини є продуктами ревнощів. Спроби викриття неправди 
породжують нову брехню. Безкінечні нотації, докори та 

У статті представлені результати розробки анкети та її емпіричної перевірки на дослідження ревнощів. 

Здійснюється теоретичний аналіз даного феномена. Представлено теоретичне обгрунтування створеної 

анкети для дослідження ревнощів. Описано стандартизацію анкети, визначені її валідність та надійність. В 

результаті проведеного емпіричного дослідження встановлено, що дана анкета на володіє досить високими 

показниками надійності та валідності, що вказує на можливість її застосування в практичній діяльності. 

Ключові слова: ревнощі, психометричні дослідження. 
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скандали роблять людині нестерпним перебування вдома, 
заважають проаналізувати сімейні проблеми й сприяють 
намаганню шукати втіхи десь на стороні» [12]. 

Найбільш типово ревнощі проявляються через меха-
нізми психологічного захисту – проекцію й реактивне 
утворення. У проекції власні думки, фантазії й пережи-
вання приписуються іншій людині. 

Структура ревнощів включає велику кількість форм 
прояву, взаємозв‟язаних із різними причинами (різнома-
нітні форми порушень дитячо-батьківських відносин, 
викривлення в структурі ідентичності (образі «Я»), екзи-
стенційні проблеми) [12]. 

Більшість людей схильних до переживання ревнощів 
від природи підозрілі, вибухові, з нестійкими рисами 
характеру, невпевнені у собі, мають безліч психологіч-
них комплексів. Так, наприклад, Lansky (1997) перера-
ховуючи психологічні стани, що входять у структуру 
ревнощів, зазначає: «перш за все це страх втрати, по-
друге, сором і поранена самооцінка, яка є наслідком по-
чуття провини і, по-третє, гнів, який служить захисним 
механізмом, виправдовуючи ненависть ревнивця, робля-
чи його правим і таким чином відновлюючи його пош-
коджену самооцінку» [1]. 

Ревнощі від ураженого самолюбства проявляється у 
людей з тривожно-недовірливим характером, з низькою 
самооцінкою, невпевнених у собі, легко впадають в тугу 
і відчай, схильних перебільшувати неприємності і небе-
зпеки. Невпевненість в собі, почуття власної неповно-
цінності змушує його бачити суперника в кожному зу-
стрічному. І якщо йому здається, що партнер не виявив 
до нього належної уваги, у нього відразу виникають 
сумніви, підозри щодо вірності коханої людини [5]. 

Ревнивим особам притаманний контроль, обмеження 
дії, які використовуються для того, щоб контролювати по-
ведінку партнера і обмежити доступ до конкурентам [15]. 

Прояв ревнощів має негативний вплив на всі сфери 
особистості: 

– емоційну сферу (емоційний тиск, погрози, заляку-
вання, приниження, образи жертви і її близьких, ігнору-
вання, нехтування, відкидання, лайка, знецінення почуттів 
жертви, звинувачення, погрози покарання, непослідо-
вність дій кривдника, пошкодження особистих речей); 

– когнітивну сферу (знецінення інтелекту жертви, 
спотворення усвідомленості реальності – спроби пере-
конати жертву у її психологічній неадекватності; 

– поведінкову сферу (примус, тотальний контроль, 
заборони, ізоляція, відкидання, переслідування, загроза 
покарання за певні дії; 

– комунікативну сферу (обмеження кола спілкування, 
контроль усіх комунікацій жертви, критика, лайка, від-
сутність позитивних моментів у спілкування, похвали. 

Для з‟ясування прояву ревнощів складена авторська 
анкета на визначення рівня наявності психологічних 
особливостей, які є поштовхом для прояву ревнощів. 
Теоретичною основою розробленої анкети дослідження 
є розуміння ревнощів як ознака тривожності (Ц.П. Ко-
роленко, Н.В. Дмитриева [3, с.238], Тофтул М.Г [11]; 
Боднарчук О.І. [2, с.25]; Hupka (1989)]), агресивності 
(Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева [3, с.238]), самооцінки 
(Н.В. Дмитриева, Ц.П. Короленко [3, с.238], Журав-
лева С.В. [4], контролю (Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитри-
ева [3, с.240], страху втрати (Lansky (1997); Тофтул М.Г. 
[11, ст.320]; Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева [3, с.237]). 

Анкета містить 40 запитань, які становлять 8 шкал 
(тривожність, самоставлення, самоприйняття, агресивність, 
страх втрати, контроль, відповідальність, задоволеність), 
які відображають певні психологічні особливості під час 
переживання ревнощів. Наведемо перелік шкал і питань 
які до них відносяться: 

1. Шкала – тривожність (питання 1,10,23,28,34); 
2. Шкала – самоставлення (питання 2,11,17,25,29); 
3. Шкала – самоприйняття (питання 3,15,19,31,36); 
4. Шкала – агресивність (питання 4,13,21,32,35); 
5. Шкала – страх втрати (питання 5,12,20,30,37); 
6. Шкала – контроль (питання 6,9,16,24,26); 
7. Шкала – відповідальність (питання 7,14,22,39,40); 
8. Шкала – задоволеність (питання 8,18,27,33,38). 
Отримані результати підсумовуються й визначається 

загальний показник ревнощів. Загальний показник ревнощів 
розраховується за допомогою формули: Р=(С-С-З-В)+ 
(Т+А+СВ+К). Максимальна кількість балів за цією 
методикою становить 70, найменша – 10 балів. 

З метою апробації анкети проведено емпіричне дос-
лідження, в якому взяло участь 354 особи віком 13–62 ро-
ків. З них 299 осіб жіночої статі і 55 осіб чоловічої. 

Перевірка методики на наявність зв’язків між 
шкалами анкети 

Дослідження показали, що ця анкета володіє досить 
високими показниками внутрішньої кореляції між пита-
ннями і між шкалами анкети (див. табл.1). Найвищими 
коефіцієнтами кореляції (r=0,504

**
, r=0,396

**
, r=0,392

**
) 

характеризуються зв‟язки між шкалами, що вказують на 
тривожність та самоставлення, тривожність та страх 
втрати, а також між загальним показником ревнощів та 
тривожністю.  

Таблиця 1 

Кореляційна валідність анкети

  VAR 1 VAR 2 VAR 3 VAR 4 VAR 5 VAR 6 VAR 7 VAR8 VAR 9 

VAR 1 1 ,504** ,378** ,193** ,396** ,338** ,336** ,289** ,392** 

VAR 2 ,504** 1 ,379** ,056 ,350** ,159** ,277** ,281** ,365** 

VAR 3 ,378** ,379** 1 ,057 ,236** ,178** ,326** ,221** ,234** 

VAR 4 ,193** ,056 ,057 1 -,023 ,086 ,199** ,127* ,104 

VAR 5 ,396** ,350** ,236** -,023 1 ,304** ,141* ,215** -,023 

VAR 6 ,338** ,159** ,178** ,086 ,304** 1 ,139* ,227** ,068 

VAR 7 ,336** ,277** ,326** ,199** ,141* ,139* 1 ,117* ,252** 

VAR 8 ,289** ,281** ,221** ,127* ,215** ,227** ,117* 1 ,208** 

VAR 9 ,392** ,365** ,234** ,104 -,023 ,068 ,252** ,208** 1 

** Кореляція значима на рівні 0,01 
* Кореляція значима на рівні 0,05 
Умовні позначення: VAR 1–тривожність; VAR 2 – самоставлення; VAR 3 – самоприйняття; VAR 4 – агресивність; VAR 5 – 

страх втрати; VAR 6 – контроль; VAR 7 – відповідальність; VAR 8 – задоволеність; VAR 9 – загальний показник ревнощів. 
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Отже, перевірка кореляційних зв‟язків всередині ан-
кети вказує на те, що вона володіє досить хорошою валі-
дністю. 

Перевірка методики на внутрішню надійність 
методом Альфа-Кронбаха. Цей метод дає змогу з‟ясу-
вати, якою мірою узгоджені запитання в межах окремої 
шкали анкети. В процесі дослідження встановлено, що ко-
ефіцієнт Альфа Кронбаха становить α=0,78 (див. табл. 2). 

Таблиця 2  

Внутрішня надійність анкети ревнощів 

Отримані результати свідчать про досить високу 

надійність даної анкети 

Перевірка методики на ре-тестову надійність.  

Процедура тест-ре – тест є однією з найбільш 

надійних методів перевірки надійності методики. 

У наших дослідженнях повторне проведення тес-

тування відбувалось 4 тижнів після первинного. Отри-

мані результати демонструють досить високий рівень 

надійності тесту. Всі шкали методики отримали високі-

показники ре-тестової надійності: найвищою ре-тесто-

вою надійністю володіють шкали: загальний показник 

ревнощів (r=0,554), тривожність (r=0,531), страх втрати 

(r=0,401), самосталення (r=0,501) (див. табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Ре – тестова надійність анкети 

(коефіцієнт кореляції Пірсона р<0,01) 

Шкали Показник α 

1. Тривожність α=0,531 

2. Самоставлення α=0, 501 

3. Самоприйняття α=0,321 

4. Агресивність α=0,310 

5. Страх втрати α=0,401 

6. Контроль α=0,287 

7. Відповідальність α=0,251 

8. Задоволеність α=0,231 

9. Загальний показник ревнощів α=0,554 

Як видно із таблиці 3, Кожна із шкал володіє 
достатнім рівнем ре-тестової надійності про що свідчать 
кореляційні зв‟язки між ідентичними шкалами методики 
при повторному замірі, що відбувався через 4 тижнів 
після первинного тестування. 

Побудова нормативної шкали. Побудуємо вибір-
кову нормативну шкалу для представленої анкети. Так, 
граничні значення норми для показника тривожність 
становлять 12–22 бали; для показника самоставлення – 
13–21 бал; для показника самоприйняття – 15–21 бал; для 
показника агресивність – 13–18 балів; для показника 
страх втрати становлять 18–26 балів; для показника кон-
троль 15–23 бали; для показника відповідальність – 16–
22 бали; для показника задоволеність – 11–19 балів та для 
загального показника ревнощів – 28–52 бали (див. табл.4). 

Таблиця 4 

Описова статистика анкети на визначення ревнощів 

 М Min Мах SD 

1. Тривожність 17,5763 5,00 30,00 5,08133 

2. Самоставлення 17,4011 5,00 30,00 4,40417 

3. Самоприйняття 18,0678 6,00 30,00 3,74861 

4. Агресивність 16,7966 5,00 27,00 3,63464 

5. Страх втрати 22,1638 12,00 32,00 4,31300 

6. Контроль 19,4633 5,00 33,00 4,36183 

7. Відповідальність 19,3898 11,00 32,00 3,30087 

8. Задоволеність 15,3023 5,00 30,00 4,40405 

9. Загальний показник ревнощів 40,6412 7,00 76,00 12,08697 
 

Перевірка методики на контекстуальну (дискри-
мінантні та конвергентну) валідність. Конструктивна 
валідність, яка виявляється у двох видах – конвергентна 
та дискримінантна, передбачає, наявність зв‟язку із змін-
ними, які за теоретичним припущенням повинні коре-
лювати із змінними методики. 

Конвергентна валідність, передбачає наявність зв‟язку 

із показниками до яких вони повинні бути подібними, 
дискримінантна – відсутність зв‟язку із шкалами від 
яких вони повинні відрізнятись. Виходячи із мети зап-
ропонованої анкети вважаємо, що найбільш тісний її 
зв‟язок є такими показниками емоційного інтелекту як 
управління й розуміння власних емоцій та розуміння 
емоцій інших людей ( див. табл.5). 

Таблиця 5  

Контекстуальна валідність анкети 
 Управління та розуміння власних емоцій Розуміння емоцій інших людей 

1. Тривожність -,440** -,306** 

2. Самоставлення -,487** -,294* 

3. Самоприйняття -,410** - 

4. Агресивність -,374** -,396** 

5. Страх втрати - - 

6. Контроль - - 

7. Відповідальність - - 

8. Задоволеність -,437** -,269* 

9. Загальний показник ревнощів -,286* -,300* 

** Кореляція значима на рівні 0,01 
* Кореляція значима на рівні 0,05 

Шкала Показник α 
N елементів 

(к-сть запитань) 

Загальний показник 

ревнощів 
α=0,784 40 
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Так, на основі отриманих результатів можемо ствер-
джувати, що показники емоційного інтелекту перебу-
вають у досить тісному кореляційному зв‟язку із шка-
лами запропонованої анкети, що є свідченням високої 
контекстуальної валідності. 

Висновки. Таким чином, наша анкета на визначення 
ревнощів володіє досить високими показниками надій-
ності та валідності, що вказує на можливість її засто-
сування в практичній діяльності. 
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GĠRĠġ. Yaratıcılık, bireyin hayatının tüm yönlerinin 

etkilemektedir. Yaratıcılığı, yalnızca sanatla iliĢkili değil de, 

tüm hayatı boyunca süregelen yetenek olarak ifade etmiĢ ve 

“hayal gücünü, kendini ifade etme ve zekâyı kullanma 

becerisi” Ģeklinde tarif etmiĢtir. Yaratıcılığın, zekâ gibi her 

insanda biraz var olduğunu ve her bireyin üreticilik seviyesini 

farklı derecelerde geliĢtirilebileceği öne sürmüĢtür (Sternberg 

ve Lubart‟ dan aktaran. YaĢar, Aral, 2010). Yaratıcılık; 

toplumunda, edinme ortamında bulunması ve geliĢtirilmesi 

gereken bir gerçekliktir. Bu sebeple yaratıcı ve üretmeye 

yönelik düĢünce yetisi bağımsızdır, dinamiktir, sürekli 

devam eden bir süreçtir. Yaratıcı düĢünme yetileri, 

çocukların yeni fikirler üretme, hipotez önerisi, hayal 

gücünü kullanımı ve farklı perspektifte yenilikçi sonuçlar 

aramalarını sağlar (Wegerif‟ dan aktaran YaĢar, Aral, 2010). 

Yaratıcı sürecin önemli olduğu, ülkelerin geliĢmiĢlik 

düzeylerini belirlediği günümüzde ufuk arayıĢında olan 

birçok ülke, eğitim sistemlerini kontrol ederek, bireylerin 

yaratıcılık düzeylerini yükseltmeye yönelik çalıĢmalar 

yapmaktadır. Bu durumda insanların yaratıcılıklarını; karar 

mekanizması ve eleĢtirel düĢünme gibi farklı niteliklerle 

bütünleĢtirip üst aĢama olan yaratıcı problem çözme 

yetilerini geliĢtirmeleri gerekmektedir. Birçok eğitimci, 

yaratıcılığın her bireyde potansiyel olarak mevcut olduğunu; 

sosyo-ekonomik faktörler ve bireysel farklılıklardan dolayı 

kiĢiden kiĢiye çeĢitlilik gösterdiğini belirtmiĢlerdir. 

SCAMPER (yönlendirilmiĢ beyin fırtınası tekniği), farklı 

aĢamaları bulunması açısından diğer beyin fırtınası 

teknikleriyle temel farklılıklar vardır. Beyin fırtınasının 

kullanıldığı uygulama örneklerinde, çocukların yeni fikirler 

ortaya çıkarma noktasında tıkandıkları, fikirlerin birbirine 

benzer olması sebebiyle çıkmaz hale gelen uygulamalarda 

konunun dıĢına çıkılarak aslından uzaklaĢılabildiği ortaya 

konmuĢtur. Bu tür durumlarda uygulanabilecek en iyi 

yöntem, (SCAMPER) gösterilmiĢtir (Swain, 2001). Bu 

yöntemde önceden oluĢturulmuĢ basamaklar takip edildiği 

için, çocukların düĢüncelerinde sınırlama olduğu düĢünülse 

de aslında farklı perspektiflerden bakabilmelerini sağladığı, 

özgün düĢüncelerle onları düĢünmeye sevk ettiği, böylece 

konunun farklı yönlere dağılmasının veya bir fikir üstünde 

takılıp kalmanın önüne geçebileceği bir tekniktir.  

SCAMPER, “farklı düĢünce stratejileri içerisinde bulunan, 

tekniğin uygulamaya dönüĢtürülerek aktif edilmesini 

sağlayan, farklı düĢünceyi destekleyen, uygulaması keyifli 

ve kolay bir beyin fırtınası yöntemi olarak tasarlanmıĢtır 

(Yağcı, 2012). YönlendirilmiĢ Beyin Fırtınası kısaltılmıĢ 

adını yöntemi oluĢturan basamakların baĢ harflerinden alır. 

Bu basamaklar öğrenci ve eğitimcilere düĢünsel ve üretken 

Scamper Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası), bireylerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini 

geliştirmede kullanılabilecek, keyifli ve dinamik bir beyin fırtınası yöntemidir. Bu araştırmanın amacı, 

ülkemizde SCAMPER tekniğinin etkinliğine dair mevcut durumu, yapılan araştırmaların sonuçları ile birlikte 

sistematik olarak bir araya getirilmesi ve bu çalışmaların bir meta sentezinin yapılmasıdır. Araştırmada 

2009–2019 yılları arasında Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş, 5 makale, 7 

tez, toplamda 12 çalışma analiz edilmiştir. Çalışmaların seçiminde Konya KTO Karatay Üniversitesi 

Kütüphanesi veri tabanlarında tarama ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında, 

Google Akademik arama motoru ve EBSCO host-ERIC veri tabanlarından yararlanılmıştır. Çalışmada 

benzer çalışmaların Scamper Tekniğine ilişkin temalar, hedeflenen amaçlar, örneklem, yöntem, veri toplama 

aracı ve araştırma sonuçları açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ulaşılan bulgular, Meta- sentez 

araştırma yönteminin içerdiği aşamalar doğrultusunda analiz ve sentez şeklinde yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre; ülkemizde SCAMPER üzerine yapılan çalışmaların genellikle yaratıcılık, yaratıcı düşünme 

becerileri, yaratıcı problem çözme becerileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. SCAMPER yönteminin 

amacı, yeni şeyler ortaya koymaktan çok öğrencilere farklı perspektiflerden sorular sorarak, onların üretme, 

yaratıcı düşünme yetilerini geliştirmektir. Bu faaliyetler sırasında oluşturulan üründen çok öğrencinin aktif 

olarak uygulamaya katılması çok önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar da bu görüşü 

ortaya koymaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası, Meta-sentez. 
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problem çözme becerilerini kazandırmak için yapılandırılmıĢtır. 

Bu basamaklar yardımıyla bir nesne üzerinden beyin fırtınası 

yöntemiyle farklı fikirler üretilir. Yaratılan her fikir baĢka 

bir fikrin ilk temelini oluĢturur (Michalko, 2006). 

SCAMPER yönteminde tartıĢma aracı olarak bir 

materyal ya da bir Ģey seçilir ve bu teknik yoluyla materyal 

ya da nesne değiĢtirilerek farklılaĢtırılır. Herkes tarafından 

bilinen hikâyeler de kullanılabilir. Sorular sorma metodu ile 

bireyin daha önce alıĢık olmadığı Ģekilde düĢünmesi 

sağlanır. Bu sorular hem düĢünme becerisini geliĢtirir hem 

de keĢif yapmayı sağlar (Yıldız ve Israel, 2002). 

SCAMPER yöntemi, farklı perspektifler yöntemini 

kullanarak, yaratıcı düĢüncenin hayal gücü yoluyla 

geliĢtirilmesine yardımcı olan prosedürcü program olarak 

tanımlanmaktadır. Farklı ve yaratıcı düĢünmeyi öğretmeyi 

amaçlayan aktivitelerle oynamaya bağlıdır. Bu sayede 

eğitimciler için düĢünme, hayal gücü, yaratıcılık ve hayal 

gücü geliĢtirmeye yönelik olumlu tutum geliĢtirmeyi ve 

farklı düĢünmeye yardımcı olmayı amaç edinir (Roger, 

2011; Gladding ve Henderson, 2013). 

“SCAMPER‟ in bu yedi basamağında sorulan sorular bir 

probleme çözüm bulmak için, öğrencilere uyarı göndermekte, 

yeni fikir üretmek veya mevcut fikirleri farklı perspektiflerle 

geliĢtirmek için yol göstermektedir” (Gladding, 2011). 

SCAMPER basamakları kiĢilerin problemlere çok açılı bakıĢ 

açıları ile bakmalarına yardımcı olmaktadır. Michalko 

(2006)‟ya göre de kiĢi bu yöntemle kendisine yönelttiği 

sorularla farklı düĢünme yollarına yönlendirilmiĢ olmaktadır. 

SCAMPER tekniği aslında yedi farklı basamağın baĢ 

harflerinin kısaltmasından oluĢmaktadır:  

*Yer DeğiĢtirme (Substitude): bu nesnenin yerine baĢka 

ne kullanılabilir?  

*BirleĢtirme (Combine): nesneyi baĢka hangi materyalle 

birleĢtiririz?  

*Uyarlama (Adapt): bu nesne iki ürün Ģekline getirilebilir mi? 

*DeğiĢtirme, küçültme, büyültme (Modify, Minify, 

Magnify:): bu nesnenin kullanımını nasıl daha eğlenceli bir 

hale getirilebilir? 

*BaĢka Amaçla Kullanma: (Put to Other Uses): bu nesne 

farklı hangi amaçla kullanılabilir?  

*Çıkarma (Eliminate): bu nesnenin hangi parçasını 

çıkartabiliriz?  

Yeniden Düzenleme (Rearrange): Materyali sen 

tasarlasaydın nasıl bir tasarım yapardın (Glenn, 1997)? 

SCAMPER metodu nesne merkezli, sıralı düĢünme akıĢını 

tanımlar. Metodun iĢlem basamakları ve her bir basamağın 

kapsamı aĢağıda olduğu gibi belirtilmektedir: (Glenn, 1997). 

1. Yer değiĢtirme. YönlendirilmiĢ Beyin Fırtınasının ilk 

basamağı Yer DeğiĢtirme‟de hedef, mevcut olan nesnenin, 

yerine geçebilecek diğer bir nesne ile değiĢtirmesidir (Glenn, 

1997). Bu aĢamada, öğrencilere eldeki nesnenin tümünü ya 

da bir kısmının farklı nesnelerle değiĢtirilebileceği; materyalin 

tümünün veya bir bölümünün değiĢtirilerek ortaya neler 

çıkabileceği konularına iliĢkin sorular sorularak yanıt 

bulmaları istenir. Bu basamakta sorulacak örnek sorular 

aĢağıdaki gibi verilebilir (Glenn,1997). 

•Bu nesnenin bir bölümünü baĢka bir Ģeyle 

değiĢtirilebilir mi? 

•Bu nesnenin bir kısmını değiĢtirirsen daha iĢlevsel 

olabilir mi? 

•Bu nesnenin yerine baĢka ne kullanılabilir? 

•Bu nesne baĢka bir Ģekilde tasarlanabilir? 

2. BirleĢtirme. SCAMPER metodunun ikinci basamağı 

BirleĢtirme „de amaç, birbirinden farklı nesnelerin 

birleĢtirilmesi, ortaya olduğundan farklı, daha iĢlevsel 

nesnelerin üretilmesidir. Bu basamakta yöneltilebilecek 

sorular aĢağıdaki gibidir (Glenn, 1997). 

•Bu nesnenin baĢlangıç ve sonu değiĢtirilebilir mi? 

•Hangi materyalleri birleĢtirebiliriz? 

•Bu nesne baĢka bir materyal ile birleĢirse iĢlevi değiĢir mi? 

3. Uyarlama. SCAMPER tekniğinin bir sonraki basamağı 

Uyarlama, mevcut nesnenin farklı durumlar veya 

uygulamalar için uyarlanmasını amaçlamaktadır. Ele alınan 

nesne bünyesinde farklı değiĢikliklerle yeni duruma entegre 

olması veya yeni durumları ile değiĢik kullanım durumları 

oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Bu aĢamada sorulacak sorular 

aĢağıdaki gibidir (Glenn, 1997):  

•Bu nesneyi yapmak için farklı malzemelerden nasıl 

faydalana bilinir? 

•Bu nesne iki ürün Ģekline getirilebilir mi? 

•Bu nesnenin hangi bölümünü ne ile değiĢtirilebilir? 

• Bu nesne daha iĢlevsel hale getirilebilir mi?  

•Bu nesne baĢka bir amaçla kullanılabilir mi? 
4. DeğiĢtirme- Küçültme- Büyütme. SCAMPER tekniğinin 

dördüncü basamağı nesnenin yapısının değiĢtirilmesi (hacim, 

kütle, boyut), kalite özelliğinde farklılıkların oluĢturulması 

iĢlemleri yapılır. Bu basamakta yöneltilebilecek sorular 

aĢağıdaki gibidir (Glenn,1997). 

•Bu Ģey daha hafif ya da ağır olsa ne olur? 

•Nesne daha büyük-küçük olsa ne olur? 

•Nesnenin rengini değiĢtirirse ne olur? 

•Bu nesneyi daha iyi hale getirebilmek için değiĢiklik 

yapılabilir mi? 

5. BaĢka Amaçlarla Kullanma. SCAMPER metodunun 

beĢinci basamağı baĢka amaçlarla kullanma, söz konusu 

nesnenin asıl kullanım amacının dıĢında farklı bir amaçla, 

nasıl farklı bir türde kullanılacağı konusuna cevap aranır 

(Glenn, 1997). Bu basamakta aĢağıdaki sorular yöneltilebilir, 

•Bu nesne farklı hangi hedefle nasıl kullanabilir? 

•Probleminin çözümü için bu nesne nasıl kullanılabilir? 

•Bu nesneyi farklı bir amaçla kullanmak için nerelerinde 

değiĢiklikler yapılabilir? 

6. Çıkarma, Yok Etme. SCMAPER metodunun altıncı 

basamağında, mevcut nesnenin bir kısmının yada belli bir 

özelliğinin kısmen veya tamamen yok edilmesi 

beklenmektedir. Bu basamakta yöneltilebilecek sorular 

aĢağıdaki gibidir (Glenn,1997). 

•Bu nesnenin bir parçasını çıkartabilir miyiz? 

•Nesneye neyi ekleyebilir veya neyi çıkarabiliriz? 

•Bunların boyutları farklı olsa ne olurdu? 

•Bu nesnede gerekli gereksiz neler var? 

7. Yeniden Düzenleme veya Tersine Çevirme. 

SCAMPER tekniğinin yedinci aĢamasında, kullanılan 

nesnenin mevcut durumu ya yeni bir formatta düzenlenir ya 

da bazı özellikleri tersine çevrilir (Glenn, 1997). Bu basamakta 

yöneltilecek sorular aĢağıdaki gibidir; 

•Nesnenin hangi parçalarını değiĢtirilebilir? 

•Nesne yeniden tasarlansa nasıl bir tasarım yapılabilir? 

•Aynı nesneden birden fazla kullanılabilir mi? 

•Nesne ile baĢka bir nesnesinin yerleri değiĢebilir mi? 

AraĢtırmanın Amacı. Bu araĢtırmanın amacı, ülkemizde 

SCAMPER yönteminin etkinliğine dair mevcut durumu, 
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elde edilen araĢtırma sonuçlarından yola çıkarak sistematik 

bir Ģekilde bir araya getirilmesi ve bu çalıĢmaların bir meta 

sentezinin yapılması ile ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıtlar aranmıĢtır: 

1. Scamper tekniği ile yapılan çalıĢmaların yılı, türü, 

yöntemi ve örneklemi nedir?  

2. Meta-sentez kapsamında Scamper araĢtırmalarının 

yazarları ve temaları nedir? 

3. Scamper çalıĢmalarının amaçları nelerdir? 

4. Scamper Tekniği çalıĢmalarında elde edilen sonuçlar 

nelerdir? 

YÖNTEM.  

AraĢtırmanın Modeli. Ülkemizde gerçekleĢtirilen bu 

araĢtırmada SCAMPER YönlendirilmiĢ Beyin Fırtınası 

Tekniği çalıĢmaları ele alınarak nitel yöntemlerle analiz 

edilmesi ve genel eğilimlerin belirlenmesi amaçlandığından 

meta-sentez çalıĢması kullanılmıĢtır. Meta-sentez, içerik 

analizi çalıĢmaları içerisinde bulunan uygulamalı bir çalıĢma 

olup, aynı konu üzerinde yapılan çalıĢmaların ana Ģablonlar 

veya tema oluĢturarak geniĢ perspektifle sentezlenmesi ve 

yorumlanmasıdır. Meta-sentez, aynı alanda birden çok 

araĢtırmanın bulgularını sentezleyen ve yorumlayan bir alan 

çalıĢmadır (Çalık ve Sözbilir, 2014). 

ÇalıĢmanın Örneklemi. Meta-senteze dahil olacak 

çalıĢmaların belirlenmesi amacı ile, Konya KTO Karatay 

Üniversitesi veri tabanlarında tarama, YÖK veri tabanında, 

EBSCOhost-ERIC, Google Akademik arama motoru veri 

tabanlarından tarama yapılmıĢtır. Tarama esnasında “Scamper” 

anahtar kelimeleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmada 2000–2019 

yılları arasında Nicel ve nitel araĢtırma yöntemleri 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢ, 5 makale, 7 tez, olmak üzere 

toplam 12 çalıĢma analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada ölçütler; 

Türkiye içerisinde yapılıĢ olması, yöntemlerin açıkça 

belirtilmiĢ olması, örneklemin Türkiye içerisinde olması, 

tam metin çalıĢmaların olması ve çalıĢmaların 2009–2019 

yıllarını kapsaması olarak belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın iĢlem basamakları 

 
ġekil 1. Meta-sentez çalışması işleyiş basamakları 

BULGULAR. Meta-Sentez çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan bilgiler aĢağıda tablolar halinde verilmiĢtir: 

Tablo 1 

Scamper ÇalıĢmalarının Kodu, Yılı, Türü, Yöntemi ve Örneklemine ĠliĢkin Bulgular 

Kodu Yıl Türü Yöntem Örneklem 

A1 2014 Y.L. tezi Ön test-son test kontrol gruplu deneysel 5 yaĢ çocukları 30 çocuk 15 deney-15 kontrol 

A2 2009 Y.L. tezi Ön test-son test kontrol gruplu deneysel 10-11. sınıf 40 öğrenci 20 deney-20 kontrol 

A3 2019 Y.L. tezi Nicel ve nitel karma yöntem 7. ve 8. Sınıf 15 üstün yetenekli öğrenci 

A4 2017 Y.L. tezi Ön test-son test kontrol gruplu deneysel 6. sınıf 70 öğrenci 

A5 2015 Dr. Tezi Ön test-son test kontrol gruplu deneysel 5 yaĢ çocukları 40 çocuk 20 deney-20 kontrol 

A6 2016 Makale Ön test-son test kontrol gruplu deneysel 10-11. sınıf 40 öğrenci 20 deney-20 kontrol 

A7 2013 Makale Nitel araĢtırma vaka çalıĢması 7. sınıf 20 öğrenci 10 kız-10 erkek 

A8 2019 Makale Ön test-son test kontrol gruplu deneysel Üniversite 2. Sınıf 28 öğrenci 

A9 2015 Makale Ön test-son test kontrol gruplu deneysel Üniversite 3. Sınıf 28 öğrenci 

A10 2012 Makale Nitel AraĢtırma Durum ÇalıĢması 187 öğrenci, 98 öğrenci velisi ve 7 sınıf öğretmeni 

A11 2019 Y.L. tezi Ön test-son test kontrol gruplu deneysel 5.ve 6. Sınıf 90 öğrenci 

A12 2018 Dr. Tezi Nitel araĢtırma eylem araĢtırması Üniversite 4. Sınıf 12 öğrenci 

 

Tablo 1‟de Meta sentez kapsamına alınan çalıĢmalar incelendiğinde 4‟ ünün yüksek lisans çalıĢması 6‟sının da özgün 

makale çalıĢması olduğu, örneklemleri bakımından incelendiğinde ana sınıfı, ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite 

seviyesindeki öğrencilerle yürütüldüğü, yöntem olarak çoğunlukla ön test son test kontrol gruplu deneysel model kullanıldığı 

görülmektedir. Bununla beraber nitel araĢtırma yöntemleri de kullanılmıĢtır.  
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Tablo 2 

Meta-Sentez Kapsamında Scamper AraĢtırmalarının Yazarları ve Temaları 

Kodu Adı Amaçlar 

A1 YĠĞĠTALP 
YönlendirilmiĢ Beyin Fırtınası (Scamper) Tekniğine Dayalı Eğitimin 5-6 YaĢ Çocuklarının 

Problem Çözme Becerilerine Etkisinin Ġncelenmesi 

A2 ĠSLĠM 
Bilgi ĠletiĢim Teknolojisi Dersinin Scamper Tekniğine Göre ĠĢlenmesinin Öğrencilerin Yaratıcı 

Problem Çözme ve Akademik BaĢarılarına Etkisi 

A3 ERDÖNMEZ Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Eğitiminde Scamper Tekniği ile Steam Uygulamaları 

A4 KOCATEPE 
Ortaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme 
Konusunda Scamper Tekniğinin Akademik BaĢarıya Etkisi 

A5 KAYTEZ BeĢ YaĢ Çocuklarının Yaratıcılıklarına „ Scamper Eğitim Programı‟nın Etkisinin” Ġncelenmesi 

A6 
ĠSLĠM, 

KARATAġ, 

BĠT Dersinde Yaratıcı Problem Çözme Becerilerini GeliĢtirmek Ġçin 

Scamper Tekniğini Kullanma: Deneysel Bir ÇalıĢma 

A7 
TOROMAN, 

ALTUN 

Altı DüĢünce ġapkasının ve SCAMPER Tekniklerinin 7. Sınıf Dersi 

Ġnsan ve Çevre» Üzerine Uygulanması: Örnek Bir Durum ÇalıĢması 

A8 
ÖZYAPRAK, 
TAġCILAR 

SCAMPER Yaratıcılık Tekniğinin Öğretiminde Öz Düzenleyici Öğrenmenin Etkililiği 

A9 
ÇELĠKLER, 

HARMAN 

SCAMPER Tekniğinin Katı Atıkların Toplanması ve Kullanılmasına 

ĠliĢkin Farkındalık Kazandırmadaki Etkisi 

A10 YAĞCI YönlendirilmiĢ Beyin Fırtınası Tekniği, Scamper Konusunda Veli GörüĢleri Üzerine Bir ÇalıĢma 

A11 ÇĠLLĠ Scamper (YönlendirilmiĢ Beyin Fırtınası) Tekniğinin 5. ve 6. Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkisi 

A12 BAġ Sanatsal Yaratım Sürecinde SCAMPER Tekniğinin Kullanılması 

 

Tablo 2.‟de Meta- senteze dahil edilen çalıĢmalar incelendiğinde çalıĢmaların, yaratıcılık, yaratıcı roblem çözme, bazı 

spesifik derslerin öğretilmesi ve öğrenme temaları altında toplandığı görülmektedir. 

Tablo 3 

Scamper ÇalıĢmalarının Amaçlarına ĠliĢkin Bulgular 

Kodu Amaçlar 

A1 
YönlendirilmiĢ beyin fırtınası (SCAMPER) tekniğine dayalı eğitimin okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beĢ yaĢ 

çocuklarının problem çözme becerilerine etkisi 

A2 
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri dersinin SCAMPER tekniğine göre iĢlenmesinin öğrencilerin yaratıcı problem çözme 
becerilerine ve öğrencilerin akademik baĢarılarına etkisi 

A3 
Özel yetenekli öğrencilerin coğrafya eğitiminde, SCAMPER tekniği ile STEAM uygulamaları yapılması ile öğrencilerin 
coğrafya dersindeki üretkenliklerine etkisi  

A4 
Ortaokul Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme konusunda kullanılan 

SCAMPER tekniğinin akademik baĢarıya etkisi 

A5 
Scamper Eğitim Programının beĢ yaĢındaki çocukların yaratıcılığına etkileri 

A6 
SCAMPER tekniğinin (yönlendirmeli beyin fırtınası) yaratıcı problem çözme becerileri ve öğrencilerin akademik 
baĢarıları üzerindeki etkileri 

A7 
Altı DüĢünce ġapkası ve SCAMPER teknikleriyle hazırlanan öğretim tasarımı ile öğretilen Ġnsan ve Çevre ders ünitesini 
öğrencilerdeki farkındalık etkisi 

A8 
Öz düzenleyici öğrenmenin SCAMPER yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtirmedeki etkisi 

A9 
SCAMPER tekniğinin, katı atıkların toplanması ve kullanılmasıyla ilgili bilim öğrencileri arasında farkındalık 

yaratmadaki etkisi 

A10 
Ġlköğretim 2. Sınıf öğrencilerinde Atatürk bilincinin oluĢturulmasında SCAMPER tekniğinin kullanılmasına yönelik veli 
görüĢleri 

A11 
SCAMPER tekniğine dayalı eğitimin 5 ve 6. Sınıfların yaratıcı yazma becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi 

A12 
SCAMPER tekniğine dayalı yürütülen resim ana sanat atölye dersinin, resim iĢ öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin 

sanatsal yaratım süreçlerine yansımasının incelenmesi. 

 

Meta senteze dâhil edilen çalıĢmaların içeriği incelendiğinde, çalıĢmaların yaratıcılık, yaratıcı problem çözme becerileri, 

akademik baĢarı bazı spesifik derslerin öğretimindeki etkinliğini belirlenmek amacıyla gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir.   
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Tablo 4 

Scamper Tekniği ÇalıĢmalarında Elde Edilen Bulgular 

Kodu Sonuçlar 

A1 

SCAMPER tekniği kullanılarak uygulanan etkinliklerden oluĢan programın gerçekleĢtirildiği okul öncesi eğitim alan beĢ 

yaĢ grubu çocuklar ile SCAMPER tekniği kullanılmayan okul öncesi eğitim alan beĢ yaĢ grubu çocuklar arasında 

uygulanan eğitim çocukların problem çözme becerileri üzerinde olumlu etki yapmıĢtır. SCAMPER tekniğine dayalı 
eğitimin, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beĢ yaĢ çocuklarının problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu 

görülmüĢtür. 

A2 

Örnek olay ile birlikte SCAMPER Tekniği ile eğitim gören öğrenciler ile örnek olay ile öğrenim gören öğrencilerin 

yaratıcı problem çözme puanları karĢılaĢtırıldığında, Örnek olay ile birlikte SCAMPER Tekniği ile eğitim gören 
öğrencilerde lehine anlamlı fark olduğu görülmüĢtür. 

A3 

Özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim aldığı BĠLSEM‟ lerde SCAMPER tekniği ile STEAM uygulamaları 

geliĢtirilmesinde olumlu sonuçlar ortaya konduğu, etkinliklerin eğlenceli geçtiği, öğrencilerin SCAMPER‟ in her 

basamağında üretken oldukları, son basamakta ise disiplinler arası bilgi ve becerilerini kullanmayı gerektiren, etkinlik 
yapmaları gereken STEAM ve SCAMPER uygulamasını baĢarı ile tamamladıkları görülmüĢtür. 

A4 
Deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında anlamlı farklılık olması ve deney grubundaki çocukların 

puanlarında gözlenen artıĢ SCAMPER tekniğinin öğrencinin baĢarısını arttırdığı söylenebilir. 

A5 
Deney ve kontrol grubundaki çocukların yaratıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu, deney grubuna 

sağlanan Scamper Eğitim Programının çocukların yaratıcılıklarında etkili olduğunu göstermektedir. 

A6 
SCAMPER tekniğinin yaratıcı problem çözme becerileri ve öğrencilerin akademik baĢarıları üzerinde önemli bir etkisi 

olduğunu göstermiĢtir. 

A7 
Altı DüĢünce ġapkası ve SCAMPER teknikleriyle hazırlanan öğretim tasarımı ile öğrencilere farkındalık sağlamıĢtır. 
ÇalıĢma sonucunda öğrencilerin ekosistemlerin canlıların çeĢitliliği ve iklim özellikleri bakımından karĢılaĢtırılmasında 

geliĢme gösterdiği görülmüĢtür.  

A8 Öz düzenleyici öğrenmenin, SCAMPER tekniğinin öğretilmesi için etkili olduğunu ortaya konmuĢtur. 

A9 
Katı atıkların toparlanması ve kullanımında Scamper tekniğinin orijinal fikirler ortaya çıkmasında etkili olduğu 

bulunmuĢtur. 

A10 
SCAMPER‟ in öğrencilerin performanslarını olumlu yönde etkilediği ortaya konmuĢtur. Velilerin Scamper tekniğinin 
etkinliğinin ve kullanılasına iliĢkin olumlu yönde görüĢlerinin olduğu ortaya konmuĢtur.  

A11 
Deney grubunda yer alan ve SCAMPER tekniğini öğrenen öğrencilerin yazılarında, yaratıcılık yönünde anlamlı bir fark 
oluĢmuĢtur. 

A12 

SCAMPER tekniği temel alınarak yürütülen resim-iĢ öğretmenliği son sınıf ana sanat resim atölye derslerinin, 

öğrencilere sanatsal yaratım süreçlerine yaratıcı düĢünme, motivasyon ve yaratıcı ürün açısından olumlu yönde katkı 

sağladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 4.‟de görüldüğü üzere, SCAMPER (YönlendirilmiĢ 

Beyin Fırtınası Yöntemi) ile alakalı yapılan çalıĢmalarda, 

örneklemin (okul öncesi, ilköğretim, lise, üniversite ve veli) 

yaratıcılık, problem çözme becerileri, akademik baĢarı, 

farkındalık oluĢturma ve bazı derslerin öğretimini anlamlı 

düzeyde etkilediğini belirttiği görülmektedir. 

TARTIġMA ve SONUÇ. Bu kısımda ülkemiz‟ de 

SCAMPER Tekniğine iliĢkin yapılan çalıĢmalardan elde 

edilen sonuçlar tartıĢılmıĢtır. ġöyle ki, 2009–2019 yılları 

arasında ülkemizde SCAMPER üzerine yapılan çalıĢmaların 

genellikle yaratıcılık, yaratıcı düĢünme becerileri, yaratıcı 

problem çözme becerileri üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. 

Yıldız ve Ġsrael, (2002)‟ göre SCAMPER yönteminin amacı, 

yeni Ģeyler ortaya koymaktan çok öğrencilere farklı 

perspektiflerden sorular sorarak, onların üretme, yaratıcı 

düĢünme yetilerini geliĢtirmektir. Bu faaliyetler sırasında 

oluĢturulan üründen çok öğrencinin aktif olarak uygulamaya 

katılması çok önem arzetmektedir. Yapılan çalıĢmalardan 

çıkan sonuçlar da bu görüĢü ortaya koymaktadır. 

Michalko (2006)‟a göre SCAMPER belirli aĢamalar 

eĢliğinde hayal ederek yaratıcı fikirler üretmekte kullanılan 

bir metottur. Daly ve diğerleri (2012)‟ne göre de SCAMPER 

kullanılarak farklı fikirler birbiri ile bağlantılı hale 

gelmektedir. Ayrıca SCAMPER doğal ve estetik bir düĢünme 

modelidir. Ceran ve diğerleri (2015)‟nin de belirttiği gibi 

eğitim aĢamalarında, öğrencilerin farklı bir bakıĢ açısı 

kazanmaları için yaratıcı düĢünme yetilerini ve 

üreticiliklerinin geliĢimini tetikleyecek bu tür yöntemlerin 

kullanımının fazlalaĢtırılması önem arz etmektedir. 

Rawlinson (1995)‟a göre SCAMPER çok sayıda üretilen 

yaratıcı fikri, bir gruptan, belirli aĢamalar eĢliğinde kısa 

zamanda elde etme olanağı sunmaktadır. 

Yağcı (2012)‟ya göre SCAMPER aĢamalarını oluĢturan 

farklı soru kalıpları, çocukların yaratıcı düĢünmelerini 

artırmakla beraber problem çözme yetilerini geliĢtirmekte ve 

keĢif yapmaları konusunda çocukları tetikleyerek, fikir 

üretebilme ile ilgili uygun pratik yapma olanağı sağlamakta 

ve kliĢeleĢmiĢ düĢünceleri yıkmayı öğretmektedir. 

Gladding ve Henderson (2000) çalıĢmalarında aile 

danıĢmanlığı için yapılan faaliyetlerde SCAMPER 

basamaklarının yaratıcı düĢünceyi tetikleyici ve değiĢimi 

artırıcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini ortaya 

koymuĢlardır. Yine Alyazad (2014) çalıĢması sonucunda 

SCAMPER‟ ın eğitimcilerin yaratıcı düĢünme faaliyetlerini 

geliĢtirdiği tespit edilmiĢtir. Yaratıcı düĢünmeyi 

ilerletebilmekte; hayal etme, düĢünme, motivasyon, kiĢiye 

göre bağımsızlık, özgürlük gibi özellikler önem arz 

etmektedir (Idris ve Nor, 2010). 

Serrat (2009) çalıĢmasında SCAMPER yönteminin 

çocuğa bir olayı sorgulama, problemler için çözümler 

geliĢtirme aĢamasında grup ve bireysel çalıĢma, fikirleĢme 

imkânı sağladığını ifade eder. Bu yöntemin basamaklarında 

çocuklar çok yönlü düĢünebilecekleri, farklı bakıĢ açıları 

oluĢturan birçok soru çeĢidiyle karĢılaĢacakları için 
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problemin farkına varma, algılama, alternatif yöntem 

kullanma ve birçok yönden değerlendirme becerileri 

tetiklenmekte ve problemlere çözümler bulma yetileri 

geliĢmektedir. 

ÖNERĠLER. Çocukların problemlere çözümler bulma 

yetilerinin geliĢtirilebilmesi adına okulöncesinden baĢlayarak 

eğitim programlarının tüm kademelerinde yönlendirilmiĢ 

beyin fırtınası (SCAMPER) yönteminin kullanıldığı 

uygulamaların olması, eğitimcilere sunulacak eğitimlerle 

SCAMPER yöntemindeki aĢamalarda yer alan soru 

çeĢitlerinin öğretmenlerin soru-cevap tekniği kullanılırken 

yararlanılmasının önemli olduğu düĢünülmektedir.  

SCAMPER eğitim programlarının mevcut programlarla 

entegrasyonu, çocuklarda yaratıcılığın teĢvik edilmesine 

önemli katkı sağlayabilir. Bu nedenle, eğitimciler bir 

program hazırlarken SCAMPER tekniğine yönelik 

çalıĢmalara yer verebilirler. Ayrıca, SCAMPER 

uygulamalarının sonunda SCAMPER tekniğinin çocuklar 

üzerindeki etkisini tartıĢmak için değerlendirme yapılabilir. 

Eğitimcilere yaratıcılık, çocuklarda yaratıcı düĢünce ve 

özellikle SCAMPER tekniği ile ilgili seminerler, konferanslar, 

hizmet içi eğitimler vb. Sağlanabilir. Öğretmen yetiĢtirme 

programlarında, yaratıcılık ve SCAMPER tekniği daha 

ayrıntılı olarak tarif edilebilir, teorik bilgilere ek olarak, 

öğretmen adaylarına pratik çalıĢmaların uygulanmasında 

rehberlik edilebilir. Sınıf uygulamaları sırasında çocukların 
rahatça hareket edemedikleri ve SCAMPER gibi uygulamaları 

yürütmek için uygun alanlara ihtiyaç duyulduğu 

görülmüĢtür. Bu nedenle, zengin bir ortam teklif edilebilir. 

SCAMPER tekniği çocukların özgürce hareket 

edebildikleri, duyularını kullanabilecekleri ve keĢifler 

yapabilecekleri bir öğrenmeyi teĢvik eder ve destekler. 

Yöntemin baĢmaklarına göre çocukların daha rahat 

oynayacakları okul bahçeleri düzenlenebilir. Ayrıca, 

araĢtırmacılar, SCAMPER tekniğinin çocukların geliĢim 

özellikleri üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini 

inceleyebilir. Çocuklar arasında yaratıcı düĢünmenin 

geliĢtirilmesine yönelik farklı eğitim programları geliĢtirilebilir 

veya hazırlanabilir “SCAMPER Eğitim Programı” aile 

katılımını içerecek Ģekilde geliĢtirilebilir ve bu ilavenin 

etkisi incelenebilir. Ancak ayrıca, eğitimcilere SCAMPER 

tekniği ile ilgili hizmet içi eğitim verilebilir ve bu eğitimin 

etkisi incelenebilir. 

Öğretim yöntem ve tekniklerinden; soru-cevap, beyin 

fırtınası, benzetim, gösteri, altı Ģapkalı düĢünme, yaratıcı 

drama, bilgisayar destekli öğreti, eğitsel oyunlar gibi farklı 

yöntemler tercih edilerek eğitim- öğretim programlarının, 

problemleri çözebilme yetisi ve yaratıcı düĢünme 

faaliyetlerinin de etkisi araĢtırılabileceği gibi bunlarla 

derecelendirme yapılabilecek deneysel çalıĢmalar da 

yapılabilir.  
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ANALYSIS OF THE STUDIES ON SCAMPER TECHNIQUE: A META-SYNTHESIS STUDY 

Scamper is an easy-to-implement and fun brainstorming technique that can be used to improve individuals‟ creativity and 

creative thinking skills. The aim of this study is to bring together the present situation of the effectiveness of SCAMPER 

technique in our country systematically based on the results of the research and to make a meta synthesis of these studies. The 

study was conducted by using quantitative and qualitative research methods between 2009 and 2019 and a total of 10 studies, 

6 articles, 4 theses, were analyzed. Konya KTO Karatay University Library databases were searched and Google Academic 

Search Engine and EBSCOhost-ERIC databases were used in the selection of the studies. In this study, the aims of similar 

studies about Scamper Technique were evaluated in terms of sample group, method used, data collection tool and the results 

obtained in the research. The findings obtained in this study were analyzed and synthesized within the framework of the meta- 

synthesis research method. According to the results of the analysis; It is seen that studies on SCAMPER in our country 

generally focus on creativity, creative thinking skills, creative problem solving skills. The purpose of the SCAMPER method is 

to develop students‟ creative and creative thinking skills by asking questions from different perspectives to students, rather 

than revealing new things. It is very important for students to actively participate in the practice rather than the product 

created during these activities. The results from the studies reveal this view. 
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GIRIġ. Oyun kavramı “Yetenek ve zekâ geliĢtirici, 

belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Türk Dil Kurumu, 2020). Ancak 

teknolojideki değiĢmeler ve geliĢmeler günlük yaĢantımızda 

ve rutinlerimizde de değiĢimlere yol açmıĢtır. Elbette bu 

geliĢmelerden oyunlar da etkilenmiĢtir. KiĢilerde oyun algısı 

değiĢmiĢ ve oyun kavramı da tekrar ĢekillenmiĢtir. Bu 

yüzden dijital oyun kavramı oluĢturulmuĢtur (Ülker, Acar ve 

Bülbül, 2017). Dijital oyunlar; bilgisayar, cep telefonu, oyun 

konsolu gibi bir donanım ile eriĢilen (Kaya, 2013), görsellik 

sunan ve bununla beraber kullanıcının giriĢ yapmasını 

sağlayan, alternatif öğrenme aracı olan, farklı yazılımlarla 

programlanan oyunlardır (Çetin, 2013).  

Dijital oyun bağımlılığı DSM-5‟in üçüncü araĢtırma 

ekinde internette oyun oynama bozukluğu olarak 

nitelendirilmektedir (Dinç, 2017). Yapılacak çalıĢmalar için 

de bazı tanı kriterleri oluĢturulmuĢtur. Bunlar; internet 

oyunlarıyla aĢırı meĢgul olma, yoksunluk, tolerans, internet 

oyunları oynama konusunda baĢarısız bırakma çabaları, 

psikososyal sorunların bilinmesine rağmen aĢırı miktarda 

internet kullanımının devam etmesi, ilgi kaybı, önceki 

hobilerine ve eğlenceye ilginin azalması (internet oyunu 

oynama dıĢında), disforik duygudurumunu hafifletmek veya 

bu durumdan kaçınmak için internet oyunu oynamak, 

internet oyunu oynama süresi ile ilgili aileyi, terapisti ve 

diğer insanları aldatmak ve internet oyunu oynama nedeniyle 

önemli bir iliĢkiyi, iĢi, eğitimi veya kariyer fırsatlarını 

tehlikeye atmak veya kaybetmektir (APA, 2013). 

Dijital oyun bağımlılığı inat ve uyumsuzluk ile oyun 

oynama olarak tanımlanır (Gökçearslan ve Durakoğlu, 

2014). Bu inat ve uyumsuzluğun bireye pek çok zararı 

olduğu ifade edilmektedir (Ayas ve Horzum, 2012; Fisher, 

1994). Dijital oyun oynayan bireyler kontrolü kaybettiklerinde 

ve aĢırı davranıĢlar gösterdiklerinde kiĢilerarası iliĢkilerini, 

eğitim hayatlarını, iĢ hayatlarını, genel sağlık durumlarını, 

psikolojik iyi oluĢlarını tehlikeye atarlar (King, Delfabbro ve 

Griffiths, 2013) ve uyku düzenlerinin de bozulmasıyla 

yorgun düĢerler (Kelleci, 2008). Ayrıca dijital oyunların 

çocukları geleneksel oyun kültüründen alıkoyacağı da 

zararlar arasında sayılabilir (Akbulut, 2013).  

Ancak dijital oyunlardan sadece zararlılarmıĢ gibi söz 

etmek yanlıĢ olur. Literatürde dijital oyunların zararları 

kadar yararlarından da bahsedilmiĢtir. Örneğin Cesarone 

(1994) dijital oyun savunucularının dijital oyunların 

çocukların el-göz koordinasyonlarına olumlu katkı sağladığını, 

detaylara gösterilen ilgiyi artırabileceğini söylediklerini 

bildirmiĢtir. Bununla birlikte dijital oyunların çocukların 

hayal dünyalarını geliĢtirdiği, özellikle matematik gibi pratik 

gerektiren alanlarda akademik baĢarılarına katkı sağladığı 

(Horzum, Ayas ve Çakır Balta, 2008), özgüveni geliĢtirdiği 

ve amaca yönelik olmayı öğrettiği (Tüzün, 2002) de 

düĢünülmektedir. Ancak bazı alanlarda dijital oyun 

bağımlılığının etkisi tam olarak ortaya konulamamıĢtır. 

Sosyal beceriler dijital oyun bağımlılığı ile incelenen 

kavramlardan birisidir. Sosyal beceri belli olan bir sosyal 

olay karĢısında kiĢinin sergilediği davranıĢlar bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (Altınoğlu Dikmeer, 1997). Yüksel (1999) 

ise sosyal beceriden “KiĢilerin baĢkaları ile iletiĢiminde 

olumsuz tepkilerin gelmesini engelleyen, baĢkalarıyla 

etkileĢimi mümkün kılan, sosyal yönden kabul edilebilirliği 

olan, gözlenebilen ve gözlenemeyen biliĢsel ve duyusal 

özellikleri kapsayan öğrenilmiĢ davranıĢlar.” Ģeklinde söz 

etmektedir. Dowrick (1986)‟e göre sosyal beceri, ortamlarda 

sosyal anlamda kabul edilmeyi sağlayacak, kiĢinin kendisi 

ve karĢısındaki için yararlı olan Ģekilde davranıĢlar 

sergileyebilme becerisidir (Akt., Seven ve YoldaĢ, 2007). 

Tanımlar dikkate alındığında bireyin yaĢamıĢ olduğu sosyal 

çevreye ve davranıĢ örüntülerine vurgu yapılmıĢtır. Yani 

bireyin sosyal çevreye uygun davranıĢ örüntülerini hayatı 

boyunca geliĢtirilmesi (Çubukçu ve Gültekı n, 2006), bireyin 

yararını gözeterek diğerleriyle etkileĢim kurması (Seven ve 

YoldaĢ, 2007) sosyal beceri olarak kabul edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı, sosyal beceri ve öz-kontrol düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca dijital oyun bağımlılığı, sosyal beceri ve öz-kontrol düzeyleri cinsiyet ve 

sınıfa göre incelenmiştir. Çalışma 745 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Çalışmada Dijital Oyun Bağımlılığı 

Ölçeği, Kısa Öz-Kontrol Ölçeği ve Sosyal Beceri Envanteri – Kısa Form kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

betimsel istatistikler, Pearson ve Spearman korelasyon katsayısı, Bağımsız Örneklem t testi, Mann-Whitney U testi, 

ANOVA ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Dijital oyun bağımlılığı ve öz-kontrol değişkenleri arasında 

negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öz-kontrol ve sosyal beceri değişkenleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde ise pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca dijital oyun bağımlılığının 

erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Dijital oyun bağımlılığı, öz-kontrol, sosyal beceri. 
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Yüksel (1997)„in aktardığına göre; Michelson ve arkadaĢları 

ise sosyal beceri tanımlarında altı ortak noktanın 

bulunduğunu belirtmektedirler, bunlar; öğrenilme ile 

kazanıldığı, sözel ve sözel olmayan davranıĢlardan oluĢtuğu, 

davranıĢı baĢlatmada etkili olduğu, diğerlerinden gelen 

olumlu pekiĢtireci artırdığı, karĢılıklı iliĢkilerde zaman ve 

etkileĢime ihtiyaç duyduğu ve sosyal statü, yaĢ ve cinsiyet 

gibi faktörlerden etkilendiğidir. 

Sosyal becerinin geliĢiminde etkili bir yere sahip olan 

sosyalleĢme bireyin doğumundan ölümüne kadar olan bir 

süreç olarak tanımlanmaktadır (Özpolat, 2010). Yani 

sosyalleĢme konusunda eksiklikler yaĢayan bireyler sosyal 

beceri yönünden eksik olarak tanımlanabilir. Diğer kiĢilerle 

daha rahat iletiĢime geçen bireylerin genellikle sosyal 

becerisi yüksektir ve bu kiĢiler özür dileme, kurallara uyma, 

izin isteme gibi becerilere sahiptirler (Elibol Gültekin, 2008). 

Bu noktada sosyal beceri bireyi diğer kiĢiler ile iletiĢimde 

yetkin ve etkili kılan davranıĢların tümüdür (Uzamaz, 2000). 

Sosyal beceri eksikliği olan kiĢiler yaptıklarından zevk 

alamaz, kendi kararlarını kendileri veremez (Çelik, 2007); 

uyum sorunu, Ģiddet eğilimi, kaygı gibi olumsuz davranıĢlar 

sergileyebilirler (CoĢkun ve Samancı, 2012).  

Sosyal beceri ve internet bağımlılığı arasındaki iliĢkinin 

araĢtırıldığı çalıĢmalar incelendiğinde, internet bağımlılığı 

ile sosyal beceri düzeyleri arasında negatif anlamlı iliĢkiler 

bulunmuĢtur (Chou ve diğerleri, 2017; Hanımoğlu, 2019; 

Karimzadeh, 2015; Ogelman, Körükçü, Güngör ve Körükçü, 

2015; Reddy, 2019; Terroso ve Argimon, 2016; Zegarra 

Zamalloa ve Cuba Fuentes, 2017). Benzer Ģekilde bu 

çalıĢmanın da konusunu oluĢturan dijital oyun bağımlılığı ile 

sosyal beceri düzeylerinin incelendiği çalıĢmalarda değiĢkenler 

arasında negatif anlamlı iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(Kovess-Masfety ve diğerleri, 2016; Zamani, Kheradmand, 

Cheshmi, Abedi ve Hedayati, 2010).  

Pek çok bağımlılık türünde önemli bir etken olan öz-

kontrol eksikliği (Baumeister, 2003) dijital oyun bağımlılığı 

konusunda da etkili olmaktadır (Kim, Namkoong, Ku ve 

Kim, 2008). Öz-kontrol, bireyin koymuĢ olduğu bir hedef 

uğruna (E.O. Çelik, 2019) kendini değiĢtirmesi ve uyarlama 

yoluyla benliği ve çevresi arasında daha iyi ve en ideal 

uyumu ortaya koymasıdır (Rothbaum, Weisz ve Snyder, 

1982). Öz-kontrol, bireyin davranıĢları üzerindeki kontrolünü 

etkinleĢtirme kapasitesi olup (Oaten ve Cheng, 2006) bireyin 

hedeflerine ulaĢmasını sağlar (Kara, 2016); ahlak kurallarına, 
yasalara, sosyal normlara, diğer kural ve düzenlemelere uymayı 

büyük ölçüde kolaylaĢtırır (Gailliot ve diğerleri, 2007).  

Tanımlardan anlaĢıldığı üzere bireylere has bir özellik 

olduğundan öz-kontrolde bireysel farklılıklar söz konusudur 

(Tangney, Baumeister ve Boone, 2004). Bazı insanlar 

hayatlarını kontrol etmede, paralarını idare etmede ya da 

akademik konularda herhangi bir sorun yaĢamazken bazı 

insanlar için bunlar hayatı altüst etmeye yetecek düzeye 

gelebilir. Bu noktada yıkıcı, irrasyonel veya uzun vadede 

istenmeyen baskın davranıĢları geçersiz kılmak için 

bireylerin öz-kontrol düzeylerinin yüksek olması 

gerekmektedir (Oaten ve Cheng, 2006). 

Öz-kontrol becerileri üç temel yapıdan oluĢmaktadır. 

Bunlar; öz-izleme, öz-değerlendirme ve öz-güçlendirmedir. 

Bu üçlü yapı sürekli olarak birbirini etkilemekte ve 

birbirlerine bağlı durumdadırlar (Kanfer ve Karoly, 1972). 

Öz-izleme aĢamasında, birey bazı hedef davranıĢların (bir 

eylem, düĢünce veya duygu) durumunu ve bağlamını izler. 

Kendisi ile arasındaki iliĢkiyi de düĢünür. Daha sonra, öz-

değerlendirme aĢaması sırasında, hedef davranıĢı, o 

davranıĢın içselleĢtirilmiĢ bir standardıyla karĢılaĢtırır ve 

tutarsızlıkları belirler. Son olarak, bu karĢılaĢtırmanın 

ıĢığında davranıĢın yapılıp yapılmayacağı kararının 

verileceği öz-güçlendirme aĢamasına geçilir (Mezo, 2009). 

BaĢka bir görüĢe göre öz-kontrolde üç aĢama vardır. Bunlar 

sosyal normlar ya da kiĢisel hedeflerin değerlendirildiği 

standartlar aĢaması, mevcut durumun gözlendiği izleme 

aĢaması ve bireyin sonuca vardığı karar ve tepki aĢamasıdır 

(Baumeister, Heatherton ve Tice, 1994). Bakıldığında bu üç 

aĢama her iki görüĢte de birebir aynıdır. 

Öz-kontrol düzeyi arttıkça bireyin mutluluğu da 

artmaktadır (Tangney ve diğerleri, 2004). Öz-kontrol 

becerisine sahip olmayan insanlar sıradan, normal (Muraven 

ve Baumeister, 2000) veya dürtüsel (Hofmann, Rauch ve 

Gawronski, 2007) olarak hareket ederler. DüĢük öz-kontrol 

düzeyine sahip insanlar risk almaktan hoĢlanırlar, basit iĢlere 

yönelirler, benmerkezcidirler ve çabuk sinirlenirler 

(Gottfredson ve Hirschi, 1990). Öz-kontrol düzeyi azaldığı 

zaman bunu güçlendirmek için en iyi yol uyumaktır. Ġyi 

dinlenmiĢ ve yorgun olmayanların öz-kontrol düzeyleri daha 

yüksek bulunmuĢtur (Barber, Munz, Bagsby ve Powell, 

2010). Buna ek olarak yapılan bir çalıĢmada kan Ģekerinin 

yükselmesiyle de öz-kontrol düzeyinin artacağı bulunmuĢtur 

(Gailliot ve diğerleri, 2007). Ayrıca hediye alan, güzel bir 

film izleyen kiĢilerde de psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin 

artması dolayısıyla öz-kontrol düzeylerinin arttığı gözlenmiĢtir 

(Tice, Baumeister, Shmueli ve Muraven, 2007).  

Öz-kontrol ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran çalıĢmalar incelendiğinde benzer sonuçlara 

ulaĢılamamıĢtır. Bazı çalıĢmalarda dijital oyun bağımlılığı 

ile öz-kontrol arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı ortaya 
konulmuĢtur (Aksel, 2018; Haghbin, Shaterian, Hosseinzadeh 

ve Griffiths, 2013). Bazı çalıĢmalarda ise dijital oyun 

bağımlılığı ile öz-kontrol arasında negatif korelasyon 

bulmuĢlardır. Yani dijital oyun bağımlılığı arttıkça öz-

kontrol düzeyi azalmaktadır (Kim ve diğerleri, 2008; 

Yücekaya, 2019). 

Bütün bu açıklamalar ve araĢtırmalar ıĢığında bakıldığı 

zaman dijital oyun bağımlılığı, sosyal beceri ve öz-kontrol 

düzeylerinin iliĢkili olduğu görülmektedir. Fakat literatür 

incelendiğinde bu iliĢkileri ortaya çıkaracak yeterli çalıĢmaların 

yapılmadığı farkedilmektedir. Ġnsan hayatını etkileyen 

faktörlerden olan dijital oyun bağımlılığı, sosyal beceri ve 

öz-kontrol düzeylerinin belirlenmesi ve bunlar arasındaki 

iliĢkinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu nedenle 

bu çalıĢmanın amacı; dijital oyun bağımlılığı ve sosyal 

beceri arasındaki iliĢkiyi, dijital oyun bağımlılığı ve öz-

kontrol düzeyi arasındaki iliĢkiyi ve sosyal beceri ile öz-

kontrol arasındaki iliĢkiyi incelemektir. Ayrıca dijital oyun 

bağımlılığı, öz-kontrol ve sosyal beceri düzeylerinin cinsiyet 

ve sınıf değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı da 

incelenecektir. 

YÖNTEM. Üniversite öğrencilerinin dijital oyun 

bağımlılığı, sosyal beceri ve öz-kontrol düzeyleri arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen bu çalıĢma nicel yöntemlerden iliĢkisel 

tarama deseni ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma Grubu. ÇalıĢmanın grubunu ülkemizde üniversite 

öğrenimi gören ve tesadüfi yöntem ile eriĢilen öğrenciler 
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oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu toplam 745 öğrenciden 

oluĢmaktadır. Bunların 640‟u kız, 135‟i erkektir. Sınıf 

düzeylerine göre incelendiğinde ise öğrencilerin 186‟sı 

1.sınıf, 288‟i 2.sınıf, 136‟sı 3.sınıf ve 135‟i ise 4.sınıfa 

devam etmektedir. 

VERI TOPLAMA ARAÇLARI 
KiĢisel Bilgi Formu. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin 

üniversite, bölüm, cinsiyet ve sınıflarının belirlenmesi 

amacıyla araĢtırmacılar tarafından hazırlanmıĢtır. 

Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (DOBÖ-7). Lemmens 

ve arkadaĢları (2015) tarafından geliĢtirilen ölçeğin yedi 

maddelik kısa formunun Türkçe‟ye uyarlama ve güvenirlik 

geçerlik çalıĢmalarını Irmak ve Erdoğan (2015) 

gerçekleĢtirmiĢtir. DOBÖ-7, beĢli likert tipinde (1=hiçbir 

zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=sık sık, 5=her zaman), tek 

faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçekten alınabilecek puanlar 7 

ile 35 arasında değiĢkenlik göstermektedir. Monotetik tanıya 

göre, kiĢi yedi maddenin yedisine de üç (bazen) ve üzerinde 

puan veriyorsa; politetik tanıya göre yedi maddenin en az 

dördüne üç (bazen) ve üzerinde puan veriyorsa oyun 

bağımlısı olarak tanımlanmıĢtır (Irmak ve Erdoğan, 2015). 

Ölçeğin Kapsam Geçerlik Ġndeksi r=0.92, Cronbach alfa 

katsayısı 0.72, madde toplam puan korelasyonları 0.52–0.76 

arasındadır. Bu çalıĢmada ise Cronbach alfa katsayısı.83 

olarak bulunmuĢtur. 

Kısa Öz-Kontrol Ölçeği. Tangney ve arkadaĢları (2004) 

tarafından geliĢtirilen ölçeğin kısa formunun Türkçeye 

uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalıĢmalarını Nebioğlu ve 

arkadaĢları (2012) gerçekleĢtirmiĢtir. 13 maddeden oluĢan 

ölçek 5‟li likert (1=tamamen aykırı, 2=oldukça aykırı, 

3=kararsızım, 4=oldukça uygun, 5=tamamen uygun) 

tipindedir. Ölçekte 9 negatif, 4 pozitif madde bulunmaktadır. 

Puanlama yapılırken negatif maddeler ters puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınabilecek en düĢük puan olan 13 düĢük öz-

kontrol düzeyini, en yüksek puan olan 65 ise yüksek öz-

kontrol düzeyini ifade etmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa 

katsayısı,.83 olarak bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada ise Cronbach 

alfa katsayısı.79 olarak tespit edilmiĢtir. 

Sosyal Beceri Envanteri Kısa Formu (SBE-KF). 

Riggio (1986) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye uyarlama 

çalıĢmalarını Yüksel (1998)„in yaptığı 90 maddelik Sosyal 

Beceri Envanterini Koydemir (2006) 30 maddelik kısa form 

haline getirmiĢtir. Ölçek 5‟li likert tipindedir. Ölçekten 

alınan yüksek puanlar kiĢilerin sosyal yetkinlik algılarının 

yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğe iliĢkin Cronbach 

alfa katsayısı.70 olarak tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada ise 

Cronbach alfa katsayısı.71 olarak bulunmuĢtur. 

Verilerin Toplanması ve Analizi. Veriler Google 

Formlar üzerinden dijital ortamda toplanmıĢtır. Veri seti 

kontrol edildikten sonra veri analizine baĢlanmıĢtır. 

Normallik analizleri yapılmıĢ olup normal dağılım 

göstermeyen veriler olduğundan parametrik olmayan testlere 

de baĢvurulmuĢtur. Normallik saptanırken çarpıklık katsayısı 

standart hataya bölünmüĢ ve dijital oyun bağımlılığı 

değiĢkeninin 1.96 değerini sağlamadığı için normal dağılım 

göstermediği ortaya konulmuĢtur. Verilerin analizinde, 

çalıĢmanın amacı doğrultusunda betimsel istatistikler, 

Pearson ve Spearman korelasyon katsayısı, Bağımsız 

Örneklem t testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA ve 

Kruskal-Wallis H testi kullanılmıĢtır. Analizler SPSS 23.0 

programı kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

BULGULAR. Bu bölümde değiĢkenlere yönelik 

betimsel istatistiklere ve değiĢkenler arasındaki iliĢkilere 

yönelik korelasyon analizine yer verilmiĢtir. 

Tablo 1 

DeğiĢkenlere Ait Ortalama, Standart 

Sapma ve Korelasyonlar 

DeğiĢken Ort. SS 

Dijital 

Oyun 

Bağımlılığı 

Öz-

Kontrol 

Sosyal 

Beceri 

Dijital Oyun 

Bağımlılığı 

Öz-Kontrol 

Sosyal Beceri 

12,39 

45,24 

98,16 

5,40 

8,11 

11,70 

1 

-,31** 

-,42 

 

1 

,19** 

 

 

1 

Not: **p<.01      

Tablo 1 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin dijital 
oyun bağımlılığı düzeylerinin monotetik tanıya göre optimum 
düzeyin altında, politetik tanıya göre ise optimum düzeyin 
üzerinde olduğu görülmektedir (Ort=12,39, SS=5,40). Öz-

kontrol düzeylerine bakıldığında üniversite öğrencilerinin 
öz-kontrol düzeylerinin yüksek olduğu ortaya konulmuĢtur 
(Ort=45,24, SS=8,11). Yine aynı Ģekilde üniversite 
öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin de yüksek olduğu 
söylenebilir (Ort=98,16, SS=11,70). 

Tablo 1‟e göre dijital oyun bağımlılığı ve öz-kontrol 
değiĢkenleri arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir 
iliĢki bulunmuĢtur (Spearman korelasyon katsayısı r=-,31, 
p<.01). Yani üniversite öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı 
düzeyi arttıkça öz-kontrol düzeyi azalmaktadır. Dijital oyun 
bağımlılığı ve sosyal beceri değiĢkenleri arasında ise anlamlı 
bir iliĢki yoktur (r=-,42, p>.05). Öz-kontrol ve sosyal beceri 
değiĢkenleri arasındaki iliĢki incelendiğinde ise pozitif yönlü 
düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (r=,19, p<.01). 
Üniversite öğrencilerinin öz-kontrol düzeyleri arttıkça sosyal 
beceri düzeylerinin de arttığı söylenebilir.  

ÇalıĢmanın amaçları doğrultusunda dijital oyun bağımlılığı 
düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre incelenmesine dair 
veriler Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2 

Dijital Oyun Bağımlılığının Cinsiyete Göre 

Mann-Whitney U Testi Sonucu 

Cinsiyet N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
U Z p 

Kız 

Erkek 

610 
135 

341,72 
514,35 

208647,50 
69437,50 

22092,50 
-

8,475 
.00 

Tablo 2 incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin dijital 
oyun bağımlılığı düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olduğu 
görülmektedir (U=22092,50, p<.01). Sıra ortalamaları dikkate 
alındığında erkek öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı 
düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaĢılmaktadır.  

Dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin sınıf düzeyine göre 
incelenmesine dair veriler Tablo 3‟te yer almaktadır. Veriler 
incelendiğinde üniversite öğrencilerinin dijital oyun bağımlığı 
düzeylerinin sınıf düzeylerine göre anlamlı bir Ģekilde 
farklılaĢmadığı görülmektedir (χ

2 
(sd=3, N=745)=1,057; p>05).  

Tablo 3 

Dijital Oyun Bağımlılığının Sınıfa Göre Kruskal-Wallis 

Testi Sonucu 

DeğiĢken Sınıf N 
Sıra 

Ortalaması 
χ

2
 Sd p 

Dijital Oyun 

Bağımlılığı 

1 186 369,95 

1,057 3 ,787 
2 288 366,17 

3 136 388,29 

4 135 376,37 
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Üniversite öğrencilerinin öz-kontrol ve sosyal beceri 

düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre incelenmesi sonucunda 

ulaĢılan veriler Tablo 3‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 4 

Öz-Kontrol ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Cinsiyete 

Göre T-Testi Sonuçları 

DeğiĢken Cinsiyet N X  Ss sd t p 

Öz-

kontrol 

Kız 610 45,44 8,01 
743 1,41 ,158 

Erkek 135 44,35 8,52 

Sosyal 

Beceri 

Kız 610 97,82 11,54 
743 -1,685 ,092 

Erkek 135 99,69 12,33 

Tablo 4 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin öz-

kontrol düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı görülmektedir, [t(743)=1,41, p>,05]. Aynı 

Ģekilde üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri de 

cinsiyete göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmamaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin öz-kontrol ve sosyal beceri 

düzeylerinin sınıf değiĢkenine göre incelenmesine dair 

betimsel istatistikler Tablo 5a‟da, ANOVA sonuçları Tablo 

5b‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5a 

Öz-kontrol ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Sınıfa 

Göre Betimsel Ġstatistikleri 

DeğiĢken Sınıf N X SS 

Öz-kontrol 

1 186 45,96 8,54 

2 288 45,30 7,46 

3 136 44,58 8,16 

4 135 44,81 8,75 

Toplam 745 45,24 8,11 

Sosyal Beceri 

1 186 98,33 12,90 

2 288 97,99 10,95 

3 136 98,56 12,33 

4 135 97,88 10,94 

Toplam 745 98,16 11,90 

Sonuçlar incelendiğinde öz-kontrol düzeylerinin sınıf 

değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

görülmüĢtür [F(3, 741)=,920, p>.05]. Sosyal beceri düzeyi 

de incelendiğinde sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılaĢma olmadığı bulunmuĢtur [F(3, 741)=,113, p>.05). 

 Tablo 5b 

Öz-Kontrol ve Sosyal Beceri Düzeylerinin 

Sınıfa Göre ANOVA Testi Sonuçları 

DeğiĢken 
Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortala

ması 

F p 

Öz-

Kontrol 

Gruplararası 181,73 3 60,57 

,920 ,43 Gruplariçi 48771,32 741 65,81 

Toplam 48953,06 744  

Sosyal 

Beceri 

Gruplararası 46,52 3 15,50 

,113 ,95 Gruplariçi 101848,82 741 137,44 

Toplam 101895,34 744  
 

TARTIġMA ve SONUÇ. ÇalıĢma bulgularına göre 

üniversite öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı düzeyleri ile 

öz-kontrol düzeyleri arasında negatif yönlü orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu sonuca benzer Ģekilde 

Kim ve arkdaĢları (2008) ve Yücekaya (2019) da dijital oyun 

bağımlılığı ile öz-kontrol arasında anlamlı bir iliĢki 

bulmuĢlardır. Bu sonucun aksine Aksel (2018) ile Haghbin 

ve arkadaĢları (2013) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda dijital 

oyun bağımlılığı ile öz-kontrol arasında anlamlı bir iliĢki 

olmadığını ortaya koymuĢlardır. 

Üniversite öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ve 
sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki 
bulunmamıĢtır. Literatür incelendiğinde buna benzer bir 

sonuca rastlanmamıĢtır. Yapılan çalıĢmalar dijital oyun 
bağımlılığı ile sosyal beceri arasında negatif yönlü anlamlı 
iliĢkiyi ortaya koymaktadır (Kovess-Masfety ve diğerleri, 

2016; Zamani ve diğerleri, 2010). 

Öz-kontrol düzeyi ile sosyal beceri düzeyi arasında 

pozitif yönlü düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Bu sonuç bağlamında öz-kontrol düzeyinin artmasıyla sosyal 

iliĢkilerde de iyileĢmeler görüldüğü söylenebilir. Literatür 

incelendiğinde bu iki değiĢkenin birlikte kullanıldığı herhangi 

bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu açıdan ulaĢılan sonuç son 

derece önemlidir.  
ÇalıĢma sonuçlarına göre dijital oyun bağımlılığı düzeyi 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. 

Erkeklerin dijital oyun bağımlılığı düzeyleri kızların dijital 
oyun bağımlılığı düzeylerinden yüksek bulunmuĢtur. 
Gökçearslan ve Durakoğlu (2014) ortaokul öğrencileriyle 
yapmıĢ oldukları çalıĢmada bilgisayar oyunu bağımlılık 

düzeylerinin erkeklerin lehine anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını 
ortaya koymuĢlardır. Aynı Ģekilde Fisher (1994) yapmıĢ olduğu 
psikometrik çalıĢmada erkeklerin video oyun bağımlılığı 

düzeylerinin kızlara göre daha yüksek olduğunu belirtmiĢtir. 
Sosyal beceri düzeyinin cinsiyet ve sınıf değiĢkenleri 

açısından incelenmesi sonucunda üniversite öğrencilerinin 
sosyal beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıfa göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. Literatür incelendiğinde 
sınıf değiĢkenine göre sosyal beceri düzeyinin anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmüĢtür (Açak ve TaĢçı, 2019; 

Bozgün ve Pekdoğan, 2018; Çetinkaya Yıldız ve Toprak, 
2016; ÇiriĢ ve Sarıca, 2019). Cinsiyet değiĢkeni incelendiğinde 
ise anlamlı fark bulunan (Açak ve TaĢçı, 2019; Bozgün ve 

Pekdoğan, 2018) ve bulunmayan (Çetinkaya Yıldız ve 
Toprak, 2016; ÇiriĢ ve Sarıca, 2019; Temel, Bı rol, Akpınar, 
Akpınar ve Nas, 2015) çalıĢmalar yer almaktadır. 

Öz-kontrol düzeyinin cinsiyet ve sınıf değiĢkenleri 

açısından incelenmesi sonucunda üniversite öğrencilerinin 

öz-kontrol düzeylerinin cinsiyet ve sınıfa göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. Literatüre bakıldığında 

öz-kontrol ile ilgili yapılan çalıĢmalarda benzer sonuçlara 

ulaĢıldığı görülmüĢtür. UlaĢılan pek çok çalıĢmada cinsiyet 

ile öz-kontrol arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı ortaya 

konulmuĢtur (Aksel, 2018; E.O. Çelik, 2019; EkĢi, Turgut ve 

Sevim, 2019; Mazılı, 2019; Özgül, 2017). 

Sonuçlar değerlendirildiğinde dijital oyun bağımlılığının 

öz-kontrol ile iliĢkili olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, 

teknoloji çağında bireylerin kendi kontrollerini ellerinde 

tutabildikleri oranda bağımlı olmaktan kurtulduklarıdır. Yine 

aynı Ģekilde kontrolü elinde bulunduran birey kiĢilerarası 

iliĢkilerinde de baĢarılı olmaktadır. Bireyselliğin ve bencilliğin 

hakim olduğu çağımızda öz-kontrol becerisine sahip olan 

bireyler bir adım önde yer alacaklardır. Bu bağlamda 

çocukluk çağından itibaren odaklanılması gereken kavramların 

iyi seçilmesi ve bunların geliĢtirilmesi için çalıĢılması 

gerekmektedir. Hem öz-kontrolün hayatımızdaki yerini daha 

iyi saptama açısından hem de öz kontrol ve sosyal beceri 

arasındaki iliĢkinin daha net bir Ģekilde ortaya konulması 

açısından çalıĢmanın baĢka örneklemlerde de yapılması 

önem arz etmektedir. 
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The aim of this study is to examine the relationships between digital game addiction, self-control and social skills in 

university students. In addition, digital game addiction, social skills and self-control levels were examined by gender and class. 

The study was conducted with 745 university students. Digital Game Addiction Scale, Short Self-Control Scale and Social 

Skills Inventory – Short Form were used in this study. Descriptive statistics, Pearson and Spearman correlation coefficient, 

Independent Sample t test, Mann-Whitney U test, ANOVA and Kruskal-Wallis H test were used to analyze the data. A 
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relationship between self-control and social skills variables was examined, a positive low level significant relationship was 

found. In addition, it was found that digital game addiction showed a significant difference in favor of male students. 
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          GĠRĠġ. Ġnsanlık tarihinde felaket olarak 

adlandırdığımız birçok olaya rastlamak mümkündür. Bu 

olayların ortaya çıkıĢ sebepleri her ne kadar doğal ve insani 

olaylar olarak farklılık gösterseler de insan yaĢamına tehdit 

oluĢturmaları açısından benzerlik göstermektedirler (Sarı ve 

Nayır, 2020). Yapılan araĢtırmalara bakıldığında felaket 

olarak adlandırılan bu olaylara deprem, büyük çaplı fırtınalar, 

tsunami, nükleer santral patlamaları, salgın hastalıklar gibi 

örnekler verebilmek mümkündür (Dawson ve Shi, 2000; 

Güner, 2020). Bu felaketler arasından salgın hastalıklar 

incelendiğinde, geçmiĢte insanlığın birçok kez veba, kolera 

tifüs, çiçek ve grip gibi salgın hastalıklarla mücadele etmek 

zorunda kaldığı görülmektedir (TÜBA, 2020). WHO (2018) 

raporu son 20 yılda salgın hastalıkların ortaya çıkıĢ sıklığında 

önemli artıĢların olduğunu bildirmektedir. Bu salgın 

hastalıkların isimlerini ve ortaya çıkıĢ yılları raporda Ģu 

Ģekilde yer almaktadır: Sars 2003 yılında, H5N1 2004 yılında, 

H1N1 2009 yılında, Kolera 2010 yılında, MERS-CoV 2012 

yılında, H7N9 2013 yılında, Ebola 2014 yılında, Zika 2015 

yılında ve Sarıhumma 2016 yılında salgın hastalık olarak 

ortaya çıkmıĢtır. 

Salgın Hastalıkların en sonuncusu Aralık 2019‟da, Çin‟in 

Hubei eyaletinin Wuhan Ģehrinde yeni tip COVID-19 

virüsünün ortaya çıkmasıyla baĢlamıĢ ve bu virüsünün sebep 

olduğu salgın hastalık insanlık tarihinde eĢi benzeri 

görülmeyen bir hızla tüm dünyaya yayılmıĢtır (Yuan, Li ve Lu 

2020). Salgın hastalıklar sağlık kuruluĢları tarafından epidemi 

ve pandemi kavramlarıyla sınıflandırılmaktadırlar. Epidemi; 

bulaĢıcı bir hastalığın belirli bir bölge içerisinde salgın haline 

dönüĢmesi olarak tanımlanırken, pandemi ise; bir salgının 

belirli bir bölgenin de dıĢına taĢarak, büyük bir nüfusu ve hatta 

bütün bir insanlığı etkilemeye baĢlaması olarak ifade 

edilmektedir (Merriam-Webster, 2020). COVID-19 virüsün 

sebep olduğu hastalığın birçok ülkede ortaya çıkmasıyla 

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde bu virüsün sebep 

olduğu salgını “COVID-19” Pandemisi olarak adlandırmıĢtır 

(WHO, 2020., T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020., Muccari, Chow 

& Murphy, 2020). 

Salgının pandemi olarak adlandırılması hastalığın 

dünyadaki bütün ülkeleri etkisi altına aldığının bir göstergesi 

olarak görülebilir. Dünyada ki bir çok ülke bu süreçte 

toplumdaki bireylerin birbiriyle olan fiziksel temaslarını 

azaltmak amaçlı izolasyon önlemleri alarak pandemiyi kontrol 

altına almaya çalıĢmıĢlarıdır (Bozkurt, 2020). Ġzolasyon 

önlemleri kapsamında toplamda 191 ülke kendi sisteminde 

mevcut eğitim hizmeti veren ilk, orta ve yükseköğretim 

kademelerindeki kurumlarının çalıĢmalarına ara vererek 

kapatmıĢtır. Bu durumun sonucu olarak tüm dünyada toplam 

öğrenci nüfusunun yaklaĢık %90‟ına tekabül eden 1,6 milyar 

öğrencinin eğitimi kesintiye uğramıĢtır (UNESCO, 2020).  

Türkiye‟de de ilk COVID-19 vakası, 11 Mart 2020 

tarihinde tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi 

pandemiye karĢı eğitim alanında koruyucu ve önleyici 

tedbirler alınmıĢtır.  Bu tedbirler doğrultusunda atılan ilk adım 

16 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitime 

iki hafta süreyle ara verilmesi olmuĢtur. Türkiye‟de eğitime 

ara verilmesi kararı (UNESCO, 2020a)‟e göre yaklaĢık 25 

milyon öğrenciyi kapsamaktadır ve bu öğrencilerin yaklaĢık 

16,5 milyonu ilk ve ortaöğretim düzeyindedir. Türkiye‟de 

alınan bu ilk kararın ardından vaka sayılarında artıĢ görülmesi 

sebebiyle Bilim Kurulu ve MEB‟in aldığı ortak kararlar 

neticesinde okullar eğitim faaliyetlerine uzaktan eğitim 

uygulayarak 31 Mayıs'a kadar devam etmeleri 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu aĢamada öğrencilerin eğitim ihtiyacını 

karĢılamasıyla baĢlayan uzaktan eğitim süreci, ilköğretim ve 

ortaöğretim düzeyinde açık ve uzaktan eğitim uygulamaları 

kapsamında 3 TV Kanalı ve Eğitim BiliĢim Ağı (EBA) 

üzerinden eğitimlerin sürdürülmesine karar verilmiĢtir (Can, 

Bir salgın olarak karşımıza çıkan koronavirüs dünyada ilk olarak 31 Aralık 2019‟da Çin‟in Hubei Eyaleti, 

Wuhan şehrinde ortaya çıktı. İnsandan insana hızlı bir şekilde bulaşması nedeniyle hızlıca yayılan Koronavirüs, 

sağlık bakanlığının açıklamalarına göre ülkemizde ilk kez 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlandı. 

Farklı alanların (ekonomi, sağlık, eğitim…) olumsuz olarak etkilendiği bu süreçte birçok konuda hızlıca önlem 

alma çalışmaları başlarken okullarda tatil edildi. Uzaktan eğitim uygulamalarının başladığı bu süreç birçok 

öğretmen, öğrenci ve veli için yeni bir sürecin başlangıcı olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı pandemi 

sürecinin öğretmen öğrenci ve velilere yansımalarını ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntem ve desenlerine göre 

yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu öğretmen ve veliler oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda öğretmen 

öğrenci ve velilerin bu süreçten çeşitli yönleriyle etkilendiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: KOVİD-19, Pandemi, öğretmen, veli. 
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2020). Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin bu uygulamalara 

eriĢimi konusunda aksaklıklar yaĢanmaması için bir takım 

önlemlerin alındığı bilinmektedir. Bu önlemler; EBA 

altyapısının güçlendirilmesi ve gerekli yatırımlar yapılması, 

Televizyon kanalları yoluyla eriĢimi sağlamak için TRT ile 

anlaĢılması ve Türkiye'nin önde gelen GSM operatörleriyle 

iĢbirliği yapılarak öğrencilere 8 GB'a kadar ücretsiz internet 

desteği sağlanması olmuĢtur (Özer, 2020). Uzaktan eğitim 

sürecinde öğrencilerin yansıra kuĢkusuz bu durumdan en çok 

etkilenen diğer grup öğretmenler olmuĢtur. Yılmaz, Güner, 

Mutlu, Doğanay ve Yılmaz (2020)‟de yıllar boyunca yüz yüze 

eğitim yapmıĢ olan ve teknolojik altyapısı ve donanımı istenen 

düzeyde olmayan öğretmenler baĢta olmak üzere, çoğu 

öğretmen sürece hazırlıksız yakalanmıĢ ve bu durum da 

uzaktan eğitim süreci öğretmenler açısından stresli hale 

geldiği belirtilmektedir. Bu bağlamda pandemi sürecinin 

öğretmen, öğrenci ve velilere yansımalarının belirlenmesi bu 

çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır. 

 Bu sürecin velilere ebeveyn rolleri açısından yansımaları 

nelerdir? 

 Bu sürecin velilere göre çocuklarına yansımaları 

nelerdir? 

 Bu süreçte veliler yaĢadıkları sorunların çözümüne iliĢkin 

ne tür destekler almıĢlardır? 

 Bu sürecin öğretmenlere yansımaları neler olmuĢtur? 

 Bu süreçte öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamaları 

sırasında karĢılaĢtıkları durumlar nelerdir? 

 Bu süreçte öğretmenlerin öğrencilerinde gözlemledikleri 

farklılıklar nelerdir? 

YÖNTEM. COVID-19 pandemi döneminin, öğretmen, 

öğrenci ve velilere olan yansımalarına iliĢkin görüĢlerinin 

ortaya konmasını amaçlayan bu çalıĢma nitel araĢtırma 

yönteminde ve durum çalıĢması desenindedir. Durum 

çalıĢması araĢtırması gerçek yaĢamı, güncel bağlam ya da 

ortamın içindeki bir durumun araĢtırılması gerektirmektedir 

(Yin, 2009; akt: Creswell, 2018). Durum çalıĢması, bir 

bireyi, bir grubu ya da kültür durumunu anlama tanımlama, 

tahmin etme ya da kontrol etmeyi vurgulayan bir araĢtırma 

yaklaĢımıdır (Bassey, 1999 Akt: Akar, 2017). Durum 

çalıĢması yürütme ihtiyacı, temelde karmaĢık toplumsal bir 

olayı anlama arzusundan kaynaklanmaktadır. BaĢka bir 

deyiĢle, durum çalıĢması güncel bir olayı derinlemesine ve 

bütünsel olarak gerçekçi dünya perspektifinden incelemeyi 

gerektirir (yin 2014: Akt: Akar, 2017). Nitel durum 

çalıĢmaları diğer nitel araĢtırma türlerinde olduğu gibi anlam 

ve anlayıĢ arayıĢı içinde olup bu çalıĢmalarda birincil veri 

toplama ve analiz aracı, araĢtırmacının kendisidir (Merriam, 

2013). 

Katılımcılar. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Konya 

ilinde yaĢayan çocuğu özel ve devlet okullarında öğrenim 

görmekte olan toplam 17 öğrenci velisi ile yine özel ve 

devlet okullarında görev yapmakta olan 21 sınıf öğretmeni 

oluĢturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin 5‟i özel okullarda 

görev yaparken 16 öğretmen ise devlet okullarında görev 

yapmaktadır. Öğrenci velilerinin 2‟si erkek 15‟i ise kadındır. 

Bu velilerin 10‟unun çocuğu özel okula giderken 7‟sinin ise 

çocuğu devlet okulunda öğrenim görmektedir.  AraĢtırmanın 

çalıĢma grubunun seçiminde kolay ulaĢılabilir durum 

örneklemesi tercih edilmiĢtir. Kolay ulaĢılabilir durum 

örneklemesi araĢtırmaya hız ve pratiklik kazandırır (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2018). Burada araĢtırmacı ihtiyaç duyduğu 

büyüklükteki bir gruba ulaĢana kadar en ulaĢılabilir olan 

yanıtlayıcılardan baĢlamak üzere örneklemini oluĢturmaya 

baĢlar ya da en ulaĢılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak 

bir durum, örnek üzerinde çalıĢılır (Cohen & Manion, 1989; 

Ravid, 1994, Akt; (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2011). 

Veri toplama. AraĢtırmada verilerinin toplanmasında 

açık uçlu anketten faydalanılmıĢtır. Açık uçlu anket, iki 

bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümde kiĢisel bilgilere, 

ikinci bölümde ise sınıf öğretmenleri ve velilerin pandemi 

sürecine iliĢkin görüĢlerini belirlemeye iliĢkin sorular yer 

almıĢtır. Öğretmen ve velilerin pandemi sürecine iliĢkin 

görüĢlerini ortaya koymak amacı ile hazırlanmıĢ form iki 

eğitim bilimi uzmanının görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Daha 

sonra 2 sınıf öğretmeni ve 2 veli ile görüĢmeler yapılarak 

öğretmen, veli ve uzman görüĢler doğrultusunda sorular 

düzenlenmiĢ ekleme ve çıkarmalar yapılmıĢ ve forma son 

hali verilmiĢ ve nihayetinde uygulamaya geçilmiĢtir.  

ÇalıĢmada velilere:  

1. Bu süreçte ebeveyn rollerinizde ne tür değiĢimler 

yaĢandı?  YaĢadığınız zorluklar ve yenilikler nelerdir?  

2. Bu sürecin çocuklarınıza varsa, olumlu ve olumsuz ne 

tür yansımaları oldu? Neler gözlemlediniz? 

3. Bu süreçte çocuklarınızın eğitimleri konusunda, 

eksikliğini yaĢadığınız durumlar ya da karĢılaĢtığınız 

olumsuzluklarla ilgili destekler aldınız mı? Aldıysanız ne tür 

destekler aldınız? (özel ders, bakıcı, teknolojik yardım, 

psikolojik ya da pedagojik destek vb.) 

4. Uzaktan eğitim kapsamında ne gibi hizmetler aldınız? 

(program, platform, materyal vb.) Uzaktan eğitim sisteminin 

yeterliliği ve çocuğunuzun bu sürece uyumu hakkında 

görüĢleriniz nelerdir?  

Soruları sorulurken öğretmenlere ise;  

1. Bu sürecin bir öğretmen olarak sizlere olumlu ve 

olumsuz ne tür yansımaları oldu? 

2. Uzaktan eğitim uygulamaları sırasında gerekli alt 

yapıya ulaĢma, sistemi kullanabilme ve öğretim sürecinde 

karĢılaĢtığınız durumlar nelerdir?  (teknolojik donanım, yeni 

yazılımlar, farklı materyaller, etkinlikler vb.) 

3. Uzaktan eğitim uygulamaları sırasında öğrencilerinizde 

gözlemlediğiniz farklılıklar nelerdir? (biliĢsel, psikolojik 

vb.) soruları sorulmuĢtur. 

ÇalıĢmada veriler, tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 

pandemi nedeniyle alınan randevular sonucunda telefon, 

çevrimiçi görüĢmeler ve mail yoluyla toplanmıĢtır. Toplanan 

veriler metne dönüĢtürülmüĢ ve analizlerine geçilmiĢtir. 

Verilerin analizi. ÇalıĢmanın verilerinin analizinde nitel 

araĢtırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan betimsel analiz 

yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan gözlem, 

görüĢme ve doküman (belge) veri toplama araçlarında yer alan 

soru, konu ya da temalar temele alınarak analiz edilir. 

Betimsel analiz, doğrudan alıntılar ile beslenir ya da 

desteklenir (Ekiz, 2009). Betimsel analize göre elde edilen 

veriler daha önceden temalara göre özetlenir ve yorumlanır. 

Bu tür analizde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiĢ ve 

yorumlanmıĢ bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2018).  

AraĢtırmanın geçerliliğinin sağlanması için yapılan 

çalıĢmalar ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ ayrıca çalıĢmada 

katılımcılardan alınan görüĢmelerden doğrudan alıntılar 
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yapılmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‟e (2018) göre Toplanan 

verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesiyle araĢtırmacının 

sonuçlara nasıl ulaĢtığını açıklaması nitel bir araĢtırmada 

geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır. Örneğin, 

betimsel türden bir analizin kullanıldığı bir araĢtırmada 

görüĢülen bireylerden doğrudan alıntılara yer vermek ve 

bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak geçerlik için 

önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca çalıĢmanın iç 

geçerliğini sağlamak için birden fazla araĢtırmacının aynı 

çalıĢmada yer alıp veri toplama ve analiz süreçlerine katılımı 

sağlanarak araĢtırmacı üçgenlemesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Betimsel yaklaĢımla fark edilemeyen kavram ve temalar 

bu analiz sonucu keĢfedilerek, bir araya getirilmekte  

ve organize bir biçimde yorumlanarak okuyucunun 

anlayabileceği bir Ģekilde sunulmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 

2018).  

Betimsel analiz yapılırken elde edilen veriler daha önceden 

belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmıĢtır. Verilerin 

toplandığı ilk öğretmenden baĢlanarak bütün öğretmenlere 

görüĢme sırasına göre bir numara (Ö:1, Ö:2, Ö:3…) 

verilmiĢtir. Aynı kodlama veliler içinde (V:1, V:2, V:3…) 

yapılmıĢtır. Öğretmenlerle ve velilerle yapılan görüĢmelerden 

alınan alıntıların veriliĢ sırası benzer görüĢlerin sıklığına göre 

düzenlenmiĢtir. ÇalıĢmanın verilerinin analizinde veriler 

araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢ, elde edilen veriler 

temalara ayrılmıĢ ve doğrudan alıntılara yer verilmiĢtir. Alıntı 

seçiminde farklı görüĢler, açıklayıcılık, konuya uygunluk, 

çeĢitlilik ve uç örnekler dikkate alınmıĢtır (Ünver, Talu-

Bümen ve BaĢbay, 2010). 

BULGULAR ve YORUMLAR 

COVID-19 Pandemi sürecinin öğretmenlere olan 

olumlu ve olumsuz yansımalarına iliĢkin bulgular 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlere COVID-19 pandemi 

sürecinin kendilerine olan olumlu ve olumsuz yansımalarını 

belirlemek amacıyla “Bu sürecin bir öğretmen olarak sizlere 

olumlu ve olumsuz ne tür yansımaları oldu?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Bu sürecin olumlu yansımaları olarak; 9 

öğretmen mesleki geliĢimlerinde ilerlemeler yaĢandıklarını 

ifade ederken, 8 öğretmen kiĢisel geliĢimlerinde ilerlemeler 

kaydettiklerini, 4 öğretmen eğitimde kullandıkları teknolojik 

materyal ve etkinliklerin çeĢitliliğini zenginleĢtirdiklerini, 3 

öğretmen yüz yüze eğitimin gerekliliğine olan inançlarının 

arttığını, 2 öğretmen online eğitim platformlarına 

eriĢimlerinin kolaylaĢtırıldığını ve 1 öğretmen ise alternatif 

eğitim planlarının gerekliliğine olan farkındalığının arttığını 

ifade etmiĢtir. Mesleki geliĢiminde ilerleme yaĢandığını 

ifade eden Ö18; “Bu süreçte çeşitli uygulamaları kullanma 

becerisi kazandım. Mobil ve bilgisayar uygulamaları 

kullanma da ve içerik üretmede çeşitli kazanımlarım oldu. 

Mobil uygulama üretme (Fluter ile), robotik kodlama gibi 

eğitimler aldım. Uzaktan eğitim yolu ile hizmet içi 

faaliyetlerine katıldım. İngilizce dil becerimi geliştirmek için 

uzaktan eğitim sistemini aktif kullanabildim. Pandemi 

süreciyle beraber oluşan bu uzaktan eğitim süreci bana 

kendi yeteneklerimi sınama fırsatı verdi. Teknoloji ve gerçek 

hayat uyumunu derslerime yansıtma fırsatı buldum. Bu 

süreçte teknoloji kullanma becerimi daha da artıma fırsatı 

buldum. Yeni öğretim yöntemleri kullanma fırsatım oldu. 

İnternet tabanlı, harmanlanmış vb. Klasik öğrenme 

yöntemlerinin yerini bir kez daha teknoloji temelli öğrenme 

yöntemlerine bıraktığını gördük” açıklamasında 

bulunmuĢtur. Ö6; “Pandemi sürecinin tek olumlu yönü, 

karantina sürecinde vakit bolluğundan dolayı kişisel ve 

mesleki gelişimime dayalı çalışmalar yapma imkânı buldum” 

ifadelerini kullanarak, Ö16 ise “Bu süreçte kendimize 

oldukça fazla zaman ayırabildik bu noktada faydası oldu 

diyebilirim” ifadeleri ile kiĢisel geliĢimlerinde ilerlemeler 

kaydettiğini açıklamıĢtır. Eğitimde kullandıkları teknolojik 

materyal ve etkinliklerin çeĢitliliğini zenginleĢtirdiklerini 

ifade eden Ö12; “Olumlu yönleri öğretmenlerin dijital 

platformlara daha hâkim olarak ders materyali hazırlama 

becerilerini geliştirmelerini sağladı” açıklamasında 

bulunmuĢtur. Ö5 ise “Tek olumlu yansıması yüz yüze 

eğitimin kıymetini çok daha iyi anlamak oldu. Çünkü son 

derece zorlu bir süreçten geçtik. Çocuklara ulaşmakta 

çekilen zorlukların yanı sıra ulaşılabilen çocuklarla da 

uzaktan iletişim tabi ki daha yetersiz olduğu düşüncesi ile 

kendimizi de eksik hissettik” ifadesi ile açıklamıĢtır.  

Bu sürecin olumsuz yansımaları olarak ise; 11 öğretmen 

görüĢlerinde psikolojilerine olan yansımalarına yer verirken, 

11 öğretmen öğrencilerle olan online iletiĢim kopukluğunun 

eğitim-öğretim etkinliğini azalttığını, 8 öğretmen velilerle 

olan iletiĢimlerine dair yansımalarını, 7 öğretmen 

öğrencilerinden aldıkları değerlendirme ve dönütlerdeki 

eksikliği, 7 öğretmen iĢ yüklerindeki artıĢı, 7 öğretmen sınıf 

yönetiminde yaĢadıkları zorlukları, 6 öğretmen öğretim 

sürecinde kendilerini yetersiz hissettiğini, 3 öğretmen sınıf 

mahremiyetlerinin zedelendiğini, 2 öğretmen idari baskının 

arttığını ve 2 öğretmen ise maddi olarak zorluk yaĢadığını 

ifade etmiĢtir. Pandemi sürecinin psikolojilerine olumsuz 

yansıdığını ifade eden Ö3; “Online sisteme alışık 

olmadığımız için huzursuzluk, gerginlik ve çabuk öfkelenme 

gibi zaman zaman da psikolojimiz ile mücadele etmek 

zorunda kaldık” açıklamasında bulunurken Ö11; 

“Öğrencilerimizden ayrı kalmak psikolojik olarak bizleri çok 

yıprattı. Öğrencilerimiz ile hiç kesilmeyen manevi bağımız 

birden kopuverdi. Okulu bir işten çok eğitsel anlamda bir 

yer olarak algıladığımız için ortamdan uzak kalma 

zorunluluğu ruhumuzda derin yaralar açtı. Gelecek adına 

endişe duymaya başlamıştım” ifadesini kullanmıĢtır. 

Öğrencilerle olan online iletiĢim kopukluğunun eğitim-

öğretim etkinliğini azalttığını ifade eden Ö8; “Online eğitime 

geçişte önceden bu eğitimi almayan ya da alamayan 

öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntıları sık duyuyorum. Artı 

velilerin birçoğu teknoloji ile tanışmış bile değil. Yeterli 

donanıma sahip olmayan okullar, ailelerin bu eğitime 

ulaşamaması gibi büyük bir sıkıntı da gözlemleniyor” 

açıklamasında bulunurken, Ö9; “Pandemi süresince 

öğrencilerle yüz yüze iletişim kuramamak en olumsuz 

durumlardan biriydi” cümlelerini kullanmış ve Ö10 ise 

“Öğrencilerden uzak kaldım. Farklı ortamlarda öğrencilere 

ulaşmaya çalıştım ama köy okulu olduğu için çoğu öğrenciye 

ulaşamadım” ifadesini kullanmıĢtır. Bu sürecin velilerle olan 

iletiĢimlerine yansıdığını Ö1; “Bu süreçte bence öğretmen-

veli ilişkisi açısından çok olumsuz etkilendik. Veli stresli, 

çocuklar boş vermiş umursamaz, öğretmen ne yapacağını 

bilmez halde” cümleleri ile ifade etmiĢtir. Ö15 ise “Velilerin 

ders saatlerinde aynı ortamda derse dâhil olmalarına engel 

olunmaması yaşanılan bir başka sorundur” açıklamasında 

bulunarak bu görüĢü desteklemiĢtir. Öğrencilerinden 

aldıkları değerlendirme ve dönütlerdeki eksikliğini Ö4; “Yüz 

yüze eğitim gibi öğrencilerimize dokunsal, duygusal ve 
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bilişsel olarak anında dönüt alamadık ve veremedik” 

cümleleri ile ifade ederken Ö19; “Bu süreçte 

öğrencilerimizin takibini yapmakta oldukça zorlandım. EBA 

ilk başlarda tek başına öğrencilerinin akademik becerilerini 

değerlendirmeyi ortaya koyan alt yapıyı sunamadı. 

Öğretmen olarak tüm sınıfımı bu sisteme dâhil olamaması 

beni çok zorladı” ifadelerini kullanarak görüĢüne açıklık 

getirmiĢtir. ĠĢ yükündeki artıĢı Ö1; “Yatmak ne kelime 

çalışmaktan, laf anlatmaya çalışmaktan yılmış durumdayız 

biz öğretmenler” cümlesi ile ifade ederken; Ö18; 

“Zamandan ve mekândan bağımsız bu sistem öğrencilerin 

verilen görevleri istediği zaman istediği yerde yapma fırsatı 

verdiği için öğretmenin de sürekli bir bireysel 

değerlendirmeye itmiştir. Gece geç saatlerde ödev 

göndermeler falan…” ifadelerini kullanarak açıklamasında 

bulunmuĢtur. Ö15; “Eğitim öğretim süreçleri ilk kez ve uzun 

süreli sınıf dışına taşındı. 1.sınıf öğrencilerle ilk zamanlar 

online eğitimde iletişim kurmak, anasınıfındaki serbest 

davranışlardan, ortak kararlara uyma sürecinde zorluklar 

yaşandı” ifadeleri ile Ö12 ise “Uzaktan eğitimin zorlukları 

vardı. Dijital ortamda sınıf hâkimiyeti kurmak ve okul 

atmosferi oluşturabilmek çok yorucuydu” ifadelerini 

kullanarak sınıf yönetiminde yaĢadığı zorluğu açıklamıĢtır.  

COVID-19 Pandemi sürecinde öğretmenlerin uzaktan 

eğitim uygulamaları sırasında gerekli alt yapıya ulaĢma, 

sistemi kullanabilme ve öğretim sürecinde karĢılaĢtıkları 

durumlara iliĢkin bulgular 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlere COVID-19 pandemi 

sürecinin öğretmenlerin uzak eğitim uygulamaları sırasında 

gerekli alt yapıya ulaĢma, sistemi kullanabilme ve öğretim 

sürecinde karĢılaĢtıkları durumları belirlemek amacıyla 

“Uzaktan eğitim uygulamaları sırasında gerekli alt yapıya 

ulaĢma, sistemi kullanabilme ve öğretim sürecinde 

karĢılaĢtığınız durumlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiĢtir. 14 

öğretmen görüĢlerinde uzaktan eğitim uygulamaları 

sırasında internet eriĢimindeki alt yapı eksikliğine yer 

verirken, 11 öğretmen teknolojik cihaz ve ekipman 

yetersizliğine, 8 öğretmen çeĢitli uzaktan eğitim platformları 

ve internet sitelerini keĢfettiğini, 7 öğretmen uzaktan eğitim 

sistemini kullanabilme yeterliliğine sahip olduklarına ve 3 

öğretmen ise öğretim sürecinde kullanılan programların 

yetersiz kaldığına yer vermiĢtir. Uzaktan eğitim 

uygulamaları sırasında internet eriĢimindeki alt yapı 

eksikliğine: Ö10; “İlk başlarda EBA da çok sorun oldu. 

Açılmadı, bağlanmadı, bağlantı koptu. Doğrudan Zoom 

daha kullanışlı oldu” ifadeleri ile değinirken Ö8; “Sistemi 

kullanırken internet alt yapısının yeterli olmayışı, bağlantı 

kopuklukları zaman zaman sıkıntı yarattı,” Ö5 ise “Bizim 

yeterli donanımlara sahip olmamız uzaktan eğitim 

yaptığımız esnada öğrenci kitlesinin tamamına 

ulaşamadıktan sonra ya da sistemsel olarak yaşanan donma, 

siteden atma, sitenin çökmesi gibi birçok sorun ile 

karşılaşınca önemini yitiriyor” ifadeleri ile açıklamada 

bulunmuĢtur. Ö2; “Öğrencilerin internete ulaşma ya da 

akıllı telefon tablet eksiği süreci adeta baltaladı” ifadesi ile 

Ö18 ise “Tabi bu süreçte kendi teknik donanımlarımı da 

güncellemek zorunda kaldım. Kamera ve ses kurulumu ve 

iletimi kulaklık, format atma gibi maliyetli, durumlarla 

karşılaştık” açıklamasında bulunarak teknolojik cihaz ve 

ekipman yetersizliğinin bu süreçte karĢılaĢtıkları 

durumlardan bir tanesi olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca; Ö7‟nin 

“…çok kardeşliliğin var olduğu ailelerde internet, tablet, 

bilgisayar gibi donanımların mevcut olmadığı yerlere 

uzaktan eğitimi ulaştırmak mümkün olmadı” görüĢü de bu 

durumu destekler niteliktedir. ÇeĢitli uzaktan eğitim 

platformları ve internet sitelerinin keĢfedildiğini; Ö5; “Hem 

EBA‟yı hem de diğer uygulamaları kullanmayı bilmezken 

şuan bu sistemler ile uzaktan dersleri yapmanın keyfini 

yaşıyorum. Kendimizi dijital ortamda çok geliştirdiğimizi 

düşünüyorum” açıklamasında bulunurken Ö2; “Alternatif 

olarak Teams uygulaması kullanılabilir. Web2.0 araçları ile 

dersler zenginleştirilebilir. Qr kod tarama, Chatterpix, 

Canva, Learning Apps gibi Web2.0 araçları ile dersler 

eğlenceli hale getirdik” ifadelerine yer vererek öğretim 

sürecinde uzaktan eğitim platformlarının zenginleĢtiğini 

söylemiĢtir. Uzaktan eğitim sistemini kullanabilme 

yeterliliğine sahip olduklarına Ö13; “Teknolojik donanım, 

materyal kullanımı vs. bakımından zorlandığımı 

söyleyemem. Öncesinde de bu alana aşinayım” Ö1; 

“Materyal kullanımını arttırdığımızı düşünüyorum bu alanda 

bakanlığın düzenlediği eğitimleri alarak uzaktan eğitimde 

çocuklara yeterli olduğumu düşünüyorum” görüĢlerine yer 

vermiĢtir. 

COVID-19 Pandemi sürecinde öğretmenlerin uzaktan 

eğitim uygulamaları sırasında öğrencilerinde gözlemlediği 

farklılıklara iliĢkin bulgular 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlere COVID-19 pandemi 

sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamaları 

sırasında öğrencilerinde gözlemlediği farklılıkları belirlemek 

amacıyla “Uzaktan eğitim uygulamaları sırasında 

öğrencilerinizde gözlemlediğiniz farklılıklar nelerdir? Sorusu 

yöneltilmiĢtir. 15 öğretmen bu sürecin öğrencilerinin; 

psikolojisine olumsuz yansıdığını gözlemlediğini ifade 

ederken, 9 öğretmen sosyal geliĢimlerinde gerileme fark 

ettiklerini, 7 öğretmen öğrencilerinin derse dair ilgi, 

motivasyon, ve dikkatlerinin azaldığını, 6 öğretmen akademik 

baĢarılarının düĢtüğünü, 6 öğretmen öğrencilerin sorumluluk 

duygularının arttığını, 5 öğretmen öğrencilerde uzaktan 

eğitime uyum problemi yaĢadıklarını, 3 öğretmen eğitim-

öğretim sürecinde öğrenciler arasındaki fırsat eĢitsizliğinin 

arttığını, 3 öğretmen öğrencilerinin öğretmenlerine, okula ve 

arkadaĢlarına olan özlem duygusunun arttığını, 3 öğretmen 

öğrencilerde teknoloji okuryazarlığının geliĢim gösterdiğini, 3 

öğretmen öğrencilerin pandemi sürecine uyum sağladığını, 2 

öğretmen öğrencilerinde sağlık problemleri gözlemlediklerini, 

1 öğretmen ise öğrencilerinin derse katılımlarının arttığını 

ifade etmiĢtir. 

COVID-19 pandemi sürecinin öğrencilerin psikolojisine 

olumsuz yansıdığını ifade eden Ö3; “Stres, sıkıntı, kaygı ve 

pandemi korkusu uzaktan eğitimde engel teşkil etmiş olup, 

öğrencilerde zaman zaman psikolojik sorunlar çıkardı. 

Bundan dolayı öğrencilerin birçoğu kazanmaları gereken 

kazanımları kazanamadılar” açıklamasında bulunurken Ö16; 

“Öğrencilerimizde gözlemlediğim özellikle ailesinde 

COVID-19 olan öğrencilerimiz bilişsel ve psikolojik açıdan 

zorlandığını belli ettiler. Sosyal boyutta her öğrencimiz için 

zorlu bir süreç olduğu da aşikardı” Ö8 ise “Uzaktan eğitim 

bireysel sorumluluğun daha fazla olduğu bir yöntem, zaman 

zaman ailelerin sabırsız tutumları, üzerlerine fazla yük 

bindiğini düşünmeleri çocuklara yansıyor, onların 

psikolojilerini de etkiliyor” ifadesini kullanmıĢtır. 

Öğrencilerin sosyal geliĢimlerinde gerileme fark ettiklerini 
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ifade eden Ö8; “Sosyalleşme anlamında okul ortamı ile aynı 

olmuyor. Duygusal beceriler eksik kalıyor” açıklamasında 

bulunurken Ö12; “Özlem, sevgiyi ve arkadaşlığı birebir 

yaşayamamak öğrencilerin en büyük sıkıntıları oldu. Okul 

gerçekten öğrenme ve öğretme yuvası. Göz göze gelmek ve 

beden dilinin çocuklar üzerindeki etkilerini daha da net 

gözlemlemiş olduk” açıklamasında bulunmuĢtur. 

Öğrencilerinin derse dair ilgi, motivasyon, ve dikkatlerinde 

gerileme yaĢandığını Ö12; “Okula tekrardan ısındırma 

adapte ettirme, düzenli bir programa dahil edip onları 

öğrenmeye açık hale getirmek bir Öğretmen olarak çok 

zorladı beni” Ģeklinde görüĢ belirtirken Ö10; “Sınıf ortamına 

göre daha rahatlar. Ev ortamı olduğu için dikkat çok 

dağılıyor. Veliler veya evdeki diğer kişiler çocuğa yardım 

ettiğini zannedip kenardan kopya veriyorlar” Ģeklinde ifade 

etmiĢtir. Öğrencilerinin akademik baĢarılarının düĢtüğünü 

Ö18; “Okuma, yazma ve matematik becerileri oldukça 

zayıflamıştı. Bu süreçte okuma becerilerinden ziyade yazma 

becerileri de çok zayıfladı. Birinci sınıf olarak bunu çok 

yaşadım. Özellikle yazım kuralları, yazı estetiği çok 

bozulmuştu. Şu an 2 satır yazı yazsak sıkılıyorlar mesela” 

Ģeklinde ifade ederken Ö7; “Bu süreçte Türkçeyi güzel 

konuşma ve okuma yazmayı unutmaları kaçınılmaz oldu tabi. 

Şu an 3.sınıf olan öğrencilerim okula geldiğim ilk hafta 

sanki 1.sınıf öğrencisi gibi gerilemişlerdi. Harflerin yönü 

ters yazılır olmuş ve akıcı okumaların yerini kekeme 

okumalar almış” açıklamalarında bulunmuĢtur. Bu süreçte 

öğrencilerinin sorumluluk duygularının artıĢ meydana 

geldiğini ifade eden Ö2; “Öğrencilerimde gözlemlediğim 

değişikler sorumluluk alma duyguları gelişti verilen ödevi 

sanal ortamda kontrol ettiğim ve bunu veli ile paylaştığım 

için görev bilinci kazandılar. Ayrıca zamanı yönetme zaman 

kullanımını öğrendiler.” açıklamasına yer vererek 

öğrencilerinde sorumluluk duygusunun arttığını söylemiĢtir. 

Öğrencilerde uzaktan eğitime uyum problemi yaĢadıklarını 

Ö6; “Her ne kadar uzaktan eğitim vasıtasıyla çevrimiçi 

dersler yapılsa da bu durum tam olarak verimli olmadı. 

Öğrenciler okula yabancılaştı. Sürecin geri dönüşünde 

öğrencilerin okula tekrar adapte olması uzun zaman aldı” 

Ģeklinde ifade etmiĢtir. Öğrencilerinde teknoloji 

okuryazarlığının geliĢim gösterdiğini ifade eden Ö2; “Ayrıca 

teknoloji okuryazarlıkları artmış kendilerine olan güvenleri 

tazelenmişti” açıklamalarında bulunmuĢtur. Öğrencilerin 

pandemi sürecine uyum sağladığını ifade eden Ö5; “Şu an 

geldiğimiz aşamada bu konuyu benimsediklerini artık 

hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini gözlemliyorum. 

Hatta sınıfta yaptığımız psikososyal etkinliklerde hayal 

güçlerini kullanarak istedikleri her şeyi yapabilecekleri bir 

ortamda ve bir yerde yaşamak isterseniz nasıl bir yer olurdu 

sorusu yönlendirildiğinde bile neredeyse hiç bir çocuktan 

hastalığın tamamen bitmesini isterdim gibi bir cevap 

gelmedi çünkü onu hayatlarında normalleştirmişler artık” 

COVID-19 Pandemi Sürecinde Velilerin Ebeveyn 

Rollerinde YaĢanan DeğiĢikliklere ĠliĢkin Bulgular  

AraĢtırmaya katılan velilere COVID-19 pandemi süreci 

sırasında meydana gelen değiĢimlerine yönelik görüĢleri 

incelediğinde 9 veli öğretmen rolünü üstelendiklerini ifade 

ederken, 5 veli ebeveynlik rollerinde sorumluluk duygusunun 

artıĢ gösterdiğini ve 3 veli ise sınıf ortamının eve taĢındığını 

ifade etmiĢtir. Pandemi sürecinde öğretmen rolü üstelendiğini 

ifade eden V1; “Ebeveyn olarak evde TERMİNATÖR‟ e 

dönüştüm. Sürekli kim canlı derste kim teneffüste, kim derste 

kim kaytarıyor diye takip etmek beni hem bedenen hem ruhen 

çok yıprattı.” V6 ise “Uzaktan eğitim süreciyle birlikte 

ebeveyn rollerimize çocuğumuzun derslere düzenli katılımını 

sağlayan bir otorite olarak öğretmen rolünün eklendiğini 

düşünüyorum. Çocuklar okulda teneffüs/ders başlama zili ve 

nöbetçi öğretmen desteğiyle sınıf arkadaşlarıyla uyum içinde 

derslerine katılmaktaydılar. Online yapılan canlı derste çocuk 

herhangi bir nedenle derse katılamadığında öğretmenin 

müdahale şansı olmadığından bu önemli görev biz velilere 

düşmektedir” Ayrıca V8; “Anne kimliğimin yanında eğitim 

sürecine de dâhil olup öğretmen görevini de üstlendim” 

görüĢlerine yer vermiĢtir. Ebeveynlik rollerinde sorumluluk 

duygusunun artıĢ gösterdiğini ifade eden V10;  “Pandemi 

sürecinde çocukların eğitimi ile ilgili sorumluluklarımızda 

artış meydana geldi. Çocukların ev ortamında derse 

odaklanmalarında ve uyum sürecinde yaşanılan sorunlar 

ebeveynler olarak bizlere de yansıdı” açıklamasında 

bulunurken V5; “Eşim daha önce almadığı sorumlulukları 

almaya başladı ve biraz olsun yükümü hafifletti. Ancak yine de 

çocuklar okula gittiğindeki zamandan çok daha fazla 

sorumluluk bindi ikimizin de üzerine…” ifadelerine yer 

vermiĢtir. Sınıf ortamının eve taĢındığını ifade eden V6; “Bu 

sürecin hayatımıza getirdiği en büyük yenilik ise sınıf 

ortamının evde oluşturulması oldu. Evimizde çocuk odasını 

veya kimi zaman müsait olan başka bir bölümü çocuğun dersi 

odaklanarak dinleyebileceği, aynı zamanda canlı ders 

ortamını herhangi bir şekilde bozmayacak sessiz bir sınıf 

ortamına dönüştürdük.” öğretim sürecinde evde sınıf 

ortamının oluĢtuğunu ifade etmiĢtir. 

COVID-19 Pandemi Sürecinin Velilerin Çocuklarına 

Olan Olumlu ve Olumsuz Yansımalarına ĠliĢkin Bulgular 

Pandemi döneminde çocuklarda meydana gelen olumlu ve 

olumsuz yansımalarına iliĢkin veli görüĢleri incelendiğinde 7 

veli çocuklarının ekrana bakma sürelerinde artıĢ olduğunu 

ifade ederken, 4 veli çocuklarının akranlarına olan ihtiyacının 

arttığını, 4 veli çocuklarında korku duygusunun artıĢ 

gösterdiğini ve 3 veli akademik baĢarılarında gerileme 

olduğunu ifade etmiĢtir. Çocukların ekrana bakma sürelerinde 

artıĢ olduğunu V5; “Her iki çocuğumda da teknolojik aletlerle 

temas çok arttı ama maalesef engel olamıyoruz her şey online 

olduğu için” Ģeklinde ifade ederken V1 ise “Saatlerce 

bilgisayar karşısında durmaları beni çok rahatsız etti. Sabah 

09.00‟dan akşam 15.00‟te kadar 9 yaşındaki bir çocuğun 

ekran başında oturmasını tercih etmezdim ama derslerden 

geri kalmaması adına boynum bükük kabullendim” 

açıklamalarında bulunmuĢtur. Çocuklarında akran ihtiyacının 

arttığını ifade eden V7; “Başlangıç için evde beraber olmak 

mutlu etse de zamanla birbirimize yetemeyeceğimizi fark ettik. 

Akranlarına çok ihtiyaç duydu” ve V16; “Yaşıtlarıyla 

bilgisayar üzerinden de olsa iletişime geçiyor, şakalaşıyor 

ama en çok yüz yüze gelmek istiyor” açıklamalarında 

bulunarak çocuklarının akranlarıyla iletiĢim kurma ihtiyacı 

görüĢünü desteklemiĢlerdir. Çocuklarında korku duygusunun 

arttığını V7; “Korona salgını psikolojik anlamda çok yıprattı. 

Korkuları arttı. Ellerini yıkama takıntısı gelişti. Bir yere 

dokunmamak için çok çabaladı” ifade etmiĢtir. Akademik 

baĢarılarında gerileme olduğunu ifade eden V8; “Evde 

beraber etkinlikler yaptık ama onun dışında gerek akademik 

ve gerek sosyal gelişim açısından ben gerilediğimizin 

farkındayım” açıklamasında bulunmuĢtur. 
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COVID-19 Pandemi Sürecinde Velilerin Çocukların 

Eğitim Eksikliğini Gidermeye Yönelik Aldıkları 

Önlemlere ĠliĢkin Bulgular 

Pandemi sürecinde velilerin çocukların eğitim eksikliğini 

gidermeye yönelik aldıkları önlemlere iliĢkin görüĢler 

incelendiğinde velilerin büyük bir kısmının destek almadığı 

görülmüĢtür bununla beraber 3 veli; öğretmen desteği 

aldığını, 2 veli; online eğitim ve bakıcı desteği aldığını ifade 

etmiĢlerdir. Velilerden bazılarının konuya iliĢkin görüĢleri Ģu 

Ģekildedir V14; “Biz zaten özel eğitim kursundan normal 

süreçte de hafta da iki saat yararlanıyorduk bu süreçte de o 

kuruma devam ettik bunun dışında sınıf öğretmenimiz hafta 

2 saat özel olarak ilgileniyor, uzaktan ders yapıyorlar fakat 

birebir ders işliyor” ve V8; “Büyük oğlumun derslerinde 

kaynak ve yardımcı olması için Morpa Kampüs sitesine üye 

olduk. Derslerini siteden takip ediyor” ifadelerine yer 

vermiĢtir. 

COVID-19 Pandemi Sürecinde Velilerin Çocuklarının 

Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Yeterlilikleri ve Sürece 

Uyumuna İlişkin Bulgular 

Pandemi sürecinde velilerin çocuklarının uzaktan eğitim 

sürecindeki yeterlilikleri ve sürece uyumlarına iliĢkin 

görüĢleri incelendiğinde 6 veli çocuklarının sürece uyum 

sağladığını dile getirmiĢtir. 7 veli bu süreçte okulun 

kullandığı programlar ile uzaktan eğitimi sürdürdüğü ifade 

edilmiĢtir. Bu durumun yanı sıra 3 velinin okulların 

çocuklara sunduğu uzaktan eğitim programlarına ek olarak 

kendilerinin de online eğitim platformlarından yararlandığı 

bulgusu yapılan görüĢmeler arasında yer almaktadır. 

Çocuklarının sürece uyum sağladığını ifade eden V6; “Kızım 

ve gördüğüm kadarıyla öğrencilerin çoğu bu sürece 

teknolojiye yatkınlıkları sayesinde kolay uyum sağladılar.” 

açıklamasında bulunurken V5; “Çocuklarım bu sürece çok 

çabuk uyum sağladılar ve gerçekten okula gider gibi bir 

disiplin içinde devam ediyorlar.” ifadelerine yer vererek 

çocuklarının uzaktan eğitim sürecine uyum sağladıklarını 

söylemiĢlerdir. Veliler okulun kullandığı programlar ile 

uzaktan eğitimi sürdürdüğünü V7; “Online süreçte hemen 

online platformlar üzerinden derslerin işlenmesi sağlandı. 

Öncelikle Zoom programı üzerinden, daha sonra Microsoft 

Teams üzerinden düzenli program haline ders işlenimi 

sağlandı. Sway gibi programlar üzerinden ev çalışmaları 

gerçekleştirdik” cümleleri ile ifade ederken V6; “Okulun 

bize sunduğu Microsoft Tteams, Zoom, Okulistik, Oxford 

Discover vb. programlar dışında hizmet satın almadık” ve 

V12; “Biz okulun uygun gördüğü Zoom programını 

kullanıyoruz gerisi öğretmenlerimize kalmış durumda” 

ifadelerine yer vermiĢlerdir. Okulların sunduğu bu uzaktan 

eğitim programlarına ek olarak kendilerinin de online eğitim 

platformlarından yararlandığı ifade eden V1; “Bu süreçte 8. 

Sınıfa giden oğlum yüz yüze eğitime başlamadan önce 

Okulistik ve Tonguç gibi internet platformlarından destek 

aldı. Okulunda K12 sistemi ile kendi öğretmenlerinin 

hazırlamış olduğu ders anlatım videolarını takip etti. Yine bu 

platformdan online sınavlara katıldı” görüĢlerine yer 

vermiĢtir. 

COVID-19 pandemi süreci öğretmenlere olumlu ve 

olumsuz etkileri beraberinde getirmiĢtir. Öğretmen 

görüĢlerine göre bu süreç öğretmenleri mesleki ve kiĢisel 

geliĢimlerini sağlamak açısından olumlu yönde etkilemiĢtir. 

Fakat bu süreç öğretmenlere psikolojik açıdan, veli ile 

sağlıklı iletiĢim kurma, öğrencilere dönüt sağlama ve 

değerlendirme açısından olumsuz yönde etki etmektedir. 

SONUÇLAR. Öğretmen görüĢlerine göre COVID-19 

pandemi sürecinde öğretmenler yeni online platformlar 

keĢfetmiĢ ve kendilerinin uzaktan eğitim konusunda yeterli 

oldukları gibi olumlu durumlarla karĢılaĢmıĢlardır. 

Öğretmenlerin karĢılaĢtığı olumsuz durumlar ise altyapı 

eksikliği,  teknolojik cihaz ve ekipman yetersizliği, kullanılan 

programların yetersizliği baĢlıkları altında toplanmaktadır. 

Öğretmen görüĢlerine göre bu sürecin öğrencilere 

sorumluluk bilinci geliĢtirme ve teknoloji okuryazarlığın 

artması gibi olumlu yansımaları olurken öğrencilerin 

psikolojileri, sosyal geliĢimleri, derslere karĢı olan dikkat, 

motivasyon ve ilgileri üzerine olumsuz yansımaları olmuĢtur.  

Ġlkokul öğrencilerinin veli görüĢlerine göre bu süreçte 

ebeveynler üstlendikleri anne-baba rollerinde sorumluluk 

artıĢı olmakla beraber bu rollerin yanı sıra çocuklarına karĢı 

öğretmenlik rolünü de üstlenmektedirler. 

Ebeveynler bu süreçte çocuklarının ekrana bakma 

sürelerinde artıĢ, akranlarına olan ihtiyaçlarının artması, korku 

duygularında artıĢ ve akademik gerileme yaĢadıkları 

görüĢlerine dile getirmektedirler.  

Ebeveynlerin büyük kısmı COVID-19 sürecinde 

çocuklarının eğitim eksikliğini gidermek için herhangi bir 

destek almadığını belirtmektedir ancak bu konuda öğretmen 

desteği, bakıcı desteği, online eğitim desteği alan 

ebeveynlerde mevcuttur. 
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REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD ON TEACHERS, STUDENTS AND PARENTS 

The coronavirus has emerged as an epidemic, first appeared in the world on December 31, 2019 in Wuhan, Hubei 

Province, China. Coronavirus has spreaded rapidly due to rapid human-to-human transmission. It has been seen in our 

country for the first time since March 11, 2020, according to the Ministry of Health. Face to face education at schools were 

suspended during this period, where many areas, especially economy, health and education were adversely affected and 

measures were taken quickly to prevent the spread of the disease. This process of distance education started a new process for 
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teachers, students and parents. Quantitative research methods and designs were used. The working group of the research 
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           GĠRĠġ. 2019 yılının sonuna doğru hızlı yayılım 

göstererek tüm dünyayı etkileyen salgın hastalıkların en 

sonuncusu aralık ayında Çin‟in Wuhan kentinde korona virüs 

ailesinin yeni üyesinden kaynaklanan hastalık COVID-19 

olarak tanımlanmıĢtır (Can, 2020; Aslan, 2020; Alp, Ünal, 

2020). COVID-19 önüne geçilemeyen bir hızla yayılım 

göstererek kısa sürede Asya‟dan Avrupa‟ya olmak üzere tüm 

dünyaya etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO, 2020a) tarafından 2019 yılının Aralık ayından 

2020 yılının Mart ayına kadar uzanan süre içerisinde yayılım 

gösteren COVID-19 “Küresel Pandemi” olarak ilan edilmiĢtir. 

Salgın hastalıklar, bulaĢmanın yayılım büyüklüğüne göre 

“epidemi” ve “pandemi” kavramlarıyla sağlık kuruluĢları 

tarafından sınıflandırılmıĢtır. Eski Yunan dilinde tüm 

anlamına gelen “pan” ve insanlar anlamına gelen “demos” 

kelimelerinden oluĢan pandemi belirli bir bölgeyi aĢarak tüm 

insanları etkileyen salgın hastalık anlamını taĢırken, epidemi 

belirli bir bölge içerisinde insanları etkileyen salgın hastalık 

anlamına gelmektedir (Aslan, 2020; Merriam-Webster, 2020; 

Yılmaz, Güner, Mutlu, Doğanay 2020). Pandemi olarak 

adlandırılan COVID-19 Türkiye‟de ilk defa 11 Mart 2020 

tarihinde tespit edilmiĢtir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 

COVID-19 salgınının hızlı yayılım göstererek pandemi 

olarak adlandırılması, bütün ülkelerde salgının bulaĢ riskini 

azaltmak için farklı uygulamalar ve tedbirler almaları 

konusunda çağrılar yapılmasına sebep olmuĢtur. Salgın ile 

baĢa çıkmak ve yayılım hızını yavaĢlatmak için bu çağrı 

kapsamında tüm ülkelerde seyahat kısıtlamaları, fiziksel 

temastan kaçıĢ, izolasyon, iĢ yerlerinin kapatılması, sokağa 

çıkma yasaklamaları, tüm kademelerde eğitim ve öğretime ara 

verilmesi vb. önlemler alınmıĢtır (Duran, Acar 2020; Bozkurt, 

2020; Telli, Altun 2020). Dünyada pandeminin ani bir Ģekilde 

yayılım göstermesiyle pek çok alan etkilenmiĢtir. Ġzolasyon 

önlemleri kapsamında ilk etkilenen alanlardan biri de eğitim 

kurumları olmuĢtur. BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü (UNESCO) (2020a) verilerine göre, COVID-

19 pandemisi nedeniyle 193 ülkede okullar kapatılarak 1,7 

milyar öğrencinin eğitimi sekteye uğramıĢtır (Karip, 2020). 

Türkiye‟de eğitim alanında alınan tedbirler kapsamında 16 

Mart‟tan itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, 

üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verilmiĢtir  

(MEB, 2020a; YÖK,2020). Bu durum yaklaĢık 25 milyon 

öğrenciyi kapsamaktadır ve bu öğrencilerin yaklaĢık 16,5 

milyonu ilk ve ortaöğretim düzeyindeyken yaklaĢık 7,5 

milyonu yükseköğretim öğrencisidir (UNESCO, 2020b; 

Karip, 2020).   

Süreç içerisinde artan vaka sayıları nedeniyle MEB ve 

Bilim Kurulu ortak kararıyla eğitimin 31 Mayıs‟a kadar 

uzaktan eğitim olarak devam edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim olarak baĢlayan eğitim ve 

öğretim döneminde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2012 

yılında kurulan Eğitimde BiliĢim Ağı (EBA) alt yapısını 

geliĢtirerek TRT aracılığıyla uzaktan eğitimde kullanmaya 

baĢlamıĢtır (MEB, 2020a; Can,2020; Buluk,2020). Aynı 

zamanda EBA TV Ġlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 

ayrı kanal kurularak öğrencilerin uzak eğitim süreci için yayın 

hayatı baĢlamıĢtır (BaĢaran, Doğan, Karaoğlu, ġahin, 2020; 

MEB,2020).  

Dünya uzun zaman sonra yeniden bir salgınla karşılaşırken bu kez salgının adı Çin‟den tüm dünyaya yayılan 

Korona (COVİD-19) virüsüydü. Tüm insanlığı olumsuz olarak etkileyen bu salgın bir yandan insan sağlığını tehdit 

ederken diğer yandan da işyerlerinin, okulların, fabrikaların, adliyelerin vb. kapanmasına ya da çalışma 

saatlerinin düşmesine yol açtı. Birçok kurum ve kuruluş, işveren ve işçi bu salgından olumsuz olarak etkilendi. 

Eğitim kurumlarının da bir süre tamamen kapanmasına yol açarken eğitimin şeklinin ve usulünün de değişmesine 

yol açtı. Bu süreçte salgının eğitim alanındaki yansımalarından en çok etkilenen kurumlardan birisi de şüphesiz 

özel okullardır. Ekonomik açıdan, çeşitli açılardan etkilenen okullar ayrıca değişen eğitim uygulamaları ile veli, 

öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının bu süreçteki beklentileri ile de karşı karşıya kalmışlardır. Bu araştırmanın 

amacı pandemi sürecinin özel okullara yansımalarını özel okul yöneticilerinin görüşlerine göre ortaya koymaktır. 

Nitel araştırma yöntem ve desenlerine göre yürütülen bu çalışmanın çalışma grubunu Konya ilinde görev yapan 

özel okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırma sonunda özel okulların bu dönemde ekonomik yönden olumsuz 

etkilendikleri, uzaktan eğitimin öğretmen, öğrenci ve veli üzerinde altyapı, kullanım ve teknik açılardan birtakım 

problemler oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Pandemi, COVID -19, özel okul. 
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 Millî Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul, lise 

kademelerinde EBA ve EBA kanallarını uzaktan eğitimde 

kullanırken, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne 

bağlı özel okullar ise MEB‟in kullandığı alt yapılar  

dıĢında kurumlarına özel olarak farklı programlar  

hazırlayarak uzaktan eğitime devam edebilmektedirler 

(http://ookgm.meb.gov.tr/www/yonetmelik/icerik/72). 

COVID-19 pandemi sürecinde ilgili kurumlar okulların 

kapanmasıyla birlikte eğitimin devamını sağlamak adına acil 

uzaktan eğitim süreçleri iĢe koĢulmuĢtur (Bozkurt, 2020). 

Pandeminin günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesinin 

ardından eğitimde planlı uzaktan eğitim faaliyetlerine olan 

ihtiyaç ortaya çıkması nedeniyle MEB ve özel okullar 

iyileĢtirmeler yapılarak uzaktan eğitime devam edilmiĢtir. 

(Bozkurt, 2020). COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitim ve 

öğretimde ani değiĢikliklerle baĢlayan süreçten en çok 

etkilenen kurumlardan biri de özel okullardır. Özel okullar 

gelir ve gideri gerçek veya tüzel kiĢilerce karĢılanan, denetim 

ve gözetimi ise MEB tarafından yapılan eğitim kurumlarıdır 

(Memduhoğlu, 2008). Özel okullar Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak eğitim 

ve öğretim faaliyetlerine devam ederken, öğrencilere sunulan 

bilgiyi pazarlayarak gelir elde eden kurumlardır (Dönmez, 

2015). Özel okulların verilen eğitim öğretim hizmeti 

neticesinde gelir elde etmeleri nedeniyle öğrenci ve velilerin 

eğitim öğretim memnuniyetlerini en üst noktada tutmaya 

çalıĢtıkları söylenebilir. Özel okullarda beklentilere, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini sürece göre düzenleyen, öğretmen, veli 

ve öğrenci okul paydaĢlarını bir bütün olarak organize eden 

kiĢilerse okul yöneticileridir (Akbaba, Gözey, 2020; Çelikten, 

2006). Okul yöneticilerinin amaçlara uygun olarak okul 

paydaĢlarını organize etmesi, beklenti ve taleplere uygun 

dönütler sağlaması, kriz anında okul paydaĢlarını örgütleyerek 

krizi çözmesi, yöneticinin liderlik becerileriyle ilgili olarak 

okulların etkililiğine direkt olarak yansımaktadır (BellibaĢ, 

Gedik, 2014). Bu araĢtırmanın amacı COVID-19 Pandemi 

sürecinin özel okullara yansımalarını özel okul yöneticilerinin 

görüĢlerine göre çeĢitli açılardan, (ekonomi, öğretmen, 

öğrenci ve veli) ortaya koymaktır. 

Bu kapsamda araĢtırmanın alt problemleri; 

1. Pandeminin ekonomik açıdan yansımaları nelerdir? 

2. Özel okul öğretmenlerine yansımaları nelerdir? 

3. Öğrenci ve veliye olan yansımaları nelerdir? 

4. Özel okulların bu dönemde beklentileri nelerdir? 

YÖNTEM. Özel okul yöneticilerinin (müdür) pandemi 

döneminin özel okullara yansımalarına iliĢkin görüĢlerinin 

ortaya konmasını amaçlayan bu çalıĢma nitel araĢtırma 

yönteminde ve durum çalıĢması desenindedir.  Durum 

çalıĢması birkaç hafta gibi kısa bir zaman diliminde 

yapılabileceği gibi bir iki yıl süren uzun erimli çalıĢmalardan 

odaklanmıĢ sorularla, gözlemlerle, sesli veya görsel kayıtlarla 

varsa yazılı kaynak ve belgelerle derinlikli betimlemeler 

yapmayı, tematik temelde mantıksal çıkarımlarla örüntüler 

oluĢturmayı ve yorumlar getirmeyi amaçlar (Paker, 2015).  

Durum çalıĢması; bir sınıf, bir mahalle,  bir örgüt, gibi doğal 

bir çevre içerisinde gerçekleĢtirilir ve çalıĢmaya konu olan 

ortam veya olayların bütüncül bir yorumunu hedefler (Hartley, 

1995 Akt: Yıldırım ve ġimĢek, 2018). Aynı zamanda durum 

çalıĢması, bir varlığın mekâna ve zamana bağlı tanımlandığı 

ve özelleĢtirildiği bir araĢtırma türüdür (Büyüköztürk, Kılıç-

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). Durum 

çalıĢması araĢtırılan durum hakkında zengin bir Ģekilde 

açıklayıcı bilgiler sunar. Çünkü derin ve çeĢitli bilgi 

kaynaklarından beslenir. Katılımcıların açıklamaları, 

görüĢmelerden ve diğer veri kaynaklarından elde edilen 

bilgiler birleĢtirilerek çalıĢılan durum hakkında karar verilir 

(Kaleli Yılmaz, 2015). 

Katılımcılar. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Konya (9) 

ve Ankara (2) illerindeki çeĢitli özel okullarda görev yapan 

11 özel okul yöneticisi (müdür) oluĢturmaktadır. 

Yöneticilerin tamamı ilkokul-ortaokullarda görev yapmakta 

olup bunlardan 1‟i kadın 10 yönetici ise erkektir. 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunun seçiminde kolay ulaĢılabilir 

durum örneklemesi tercih edilmiĢtir. Kolay ulaĢılabilir 

durum örneklemesi araĢtırmaya hız ve pratiklik kazandırır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2018). Burada araĢtırmacı ihtiyaç 

duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaĢana kadar en ulaĢılabilir 

olan yanıtlayıcılardan baĢlamak üzere örneklemini 

oluĢturmaya baĢlar ya da en ulaĢılabilir ve maksimum 

tasarruf sağlayacak bir durum, örnek üzerinde çalıĢılır 

(Cohen & Manion, 1989; Ravid, 1994, Akt; (Büyüköztürk, 

Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). 

Veri toplama. ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak 

araĢtırmacılar tarafından hazırlanmıĢ yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formu kullanılmıĢtır. Yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme 

formu oluĢturulurken ilgili alanyazın taraması yapılmıĢ, 

haberler okunmuĢtur. Özel okul yöneticilerinin pandemi 

sürecine iliĢkin görüĢlerini ortaya koymak amacı ile 

hazırlanmıĢ form, ön değerlendirme için iki eğitim bilimi 

uzmanının görüĢü alınmıĢtır. Uzman görüĢler doğrultusunda 

sorulara son hali verilmiĢ ve uygulamaya geçilmiĢtir.  

ÇalıĢmada özel okul yöneticilerine;  

Pandemi döneminin özel okullara ekonomik anlamda ne 

tür yansımaları oldu? Öğrenci sayıları, en çok öğrenci kaybı 

yaĢadıkları sınıf seviyesi, uzaktan eğitim altyapısının 

sağlanması, çalıĢanlar, servis, iĢçi, yemek vb.) 

Bu dönemde kurumunuzda görev yapan öğretmenlerin 

durumunu nasıl değerlendirirsiniz?  (Uzaktan eğitime iliĢkin 

tutumları, yeterlikleri, beklentileri, uyumları,  yaĢadıkları 

sorunlar var ise ne tür sorunlar yaĢandılar…) 

Veli ve öğrenci cephesinde neler yaĢandı? Yeni sürece 

uyumları, okuldan beklentileri, uzaktan eğitime iliĢkin 

tutumları, bu konudaki baĢarıları hakkında neler söylemek 

istersiniz? 

Bir özel okul olarak, içinde bulunduğunuz bu sürecin 

sağlıklı bir Ģekilde atlatılabilmesi için öğretmen, öğrenci, 

veli ve ilgili kurum ve kuruluĢlardan beklentileriniz nelerdir? 

Soruları sorulmuĢtur. 

ÇalıĢmada veriler, tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 

pandemi nedeniyle alınan randevular sonucunda telefon, 

çevrimiçi görüĢmeler ve mail yoluyla toplanmıĢtır. Toplanan 

veriler metne dönüĢtürülmüĢ ve analizlerine geçilmiĢtir. 

Verilerin analizi. ÇalıĢmanın verilerinin analizinde nitel 

araĢtırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan betimsel analiz 

yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan gözlem, 

görüĢme ve doküman (belge) veri toplama araçlarında yer 

alan soru, konu ya da temalar temele alınarak analiz edilir. 

Betimsel analiz, doğrudan alıntılar ile beslenir ya da 

desteklenir (Ekiz, 2009). Betimsel analizde veriler, 

belirlenen temalara göre ayrılır, özetlenir ve yorumlanır. 

GörüĢülen ya da gözlenen bireylerin görüĢlerini etkili bir 

biçimde açıklamak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir. 
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Amaç, elde edilen bulguları okuyucuya düzenlenmiĢ ve aynı 

zamanda yorumlanmıĢ bir biçimde göstermektir. Elde edilen 

veriler, önce sıralanır ve sistematik, açık bir Ģekilde 

gösterilir; bazen araĢtırma sorularının ortaya koyduğu 

temalara bazen de görüĢme ve gözlem süreçlerin de ifade 

edilen sorulara ya da boyutlara odaklanır. Daha sonra, 

yapılan betimlemelere göre veriler açıklanır ve yorumlanır, 

neden-sonuç iliĢkileri incelenir ve bazı sonuçlar çıkarılır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2018).  

AraĢtırmanın geçerliliğinin sağlanması için yapılan 

çalıĢmalar ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢ ayrıca çalıĢmada 

katılımcılardan alınan görüĢmelerden doğrudan alıntılar 

yapılmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‟e (2018) göre Toplanan 

verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesiyle araĢtırmacının 

sonuçlara nasıl ulaĢtığını açıklaması nitel bir araĢtırmada 

geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır. Örneğin, 

betimsel türden bir analizin kullanıldığı bir araĢtırmada 

görüĢülen bireylerden doğrudan alıntılara yer vermek ve 

bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak geçerlik için 

önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca çalıĢmanın iç 

geçerliğini sağlamak için birden fazla araĢtırmacının aynı 

çalıĢmada yer alıp veri toplama ve analiz süreçlerine katılımı 

sağlanarak araĢtırmacı üçgenlemesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Betimsel yaklaĢımla fark edilemeyen kavram ve temalar 

bu analiz sonucu keĢfedilerek, bir araya getirilmekte ve 

organize bir biçimde yorumlanarak okuyucunun 

anlayabileceği bir Ģekilde sunulmaktadır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2018).  

Betimsel analiz yapılırken elde edilen veriler daha 

önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmıĢtır. 

GörüĢmenin ilk yapıldığı yöneticiden baĢlanarak bütün 

yöneticilere görüĢme sırasına göre bir numara (Y:1, Y:2, 

Y:3…) verilmiĢtir. Yöneticilerle yapılan görüĢmelerden 

alınan alıntıların veriliĢ sırası benzer görüĢlerin sıklığına 

göre düzenlenmiĢtir. ÇalıĢmanın verilerinin analizinde 

veriler araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢ, elde edilen 

veriler temalara ayrılmıĢ ve doğrudan alıntılara yer 

verilmiĢtir. Alıntı seçiminde farklı görüĢler, açıklayıcılık, 

konuya uygunluk, çeĢitlilik ve uç örnekler dikkate alınmıĢtır 

(Ünver, Talu-Bümen ve BaĢbay, 2010). 

BULGULAR VE YORUMLAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, temalar 

altında sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. 

Pandemi sürecinin özel okullara ekonomik 

yansımalarına iliĢkin bulgular 

Bu alt probleme yönelik olarak okul yöneticilerine 

Pandemi sürecinin özel okullara ekonomik anlamda ne tür 

yansımaları oldu? sorusu yöneltilmiĢtir. Verilen görüĢler 

doğrultusunda aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 1 

Pandemi sürecinin özel okullara ekonomik 

yansımalarına iliĢkin bulgular 

Tema: Ekonomik yansımalar    

Alt temalar     f 

Öğrenci kayıpları 

Hizmetler (yemek, servis, personel, dezenfektan vb) 

Teknolojik donanım ve altyapı 

 11 

8 

4 

Tablo 1. de görüldüğü üzere Pandemi sürecinin özel 

okullara yansımaları dört alt tema baĢlığı altında 

incelenmiĢtir. 

Öğrenci kayıpları alt teması altında velilerin bu süreçte 

yaĢanan belirsizlikten veya uzaktan eğitimin yeterli 

görülmemesinden dolayı çocuklarının kaydını 

yenilemedikleri, özellikle anasınıfı, 1. ve 2. sınıf düzeyinde 

yeni kayıtların sayılarında azalma olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Konuya iliĢkin bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

“…Dönemin getirdiği şartlardan dolayı okula verilen 

ücretin karşılığının alınmadığını düşünen velilerimiz 

kayıtlarını almış durumdalar ancak sayıları fazla değil 

ortalama olarak her sınıftan 2 veya 3 öğrenci kayıt sildirdi 

sınıf seviyesi olarak herhangi bir seviyede yoğunlaşma yok 

diyebilirim.”(Y.9). 

“…Öğrenci kayıt kaybı açısından lise kademesinde hiç 

öğrenci kaybetmedik açıkçası, kayıt sildirme durumları 

ortaokul kademesi ve daha çok ilkokulda gerçekleşti ve sınıf 

seviyesi olarak bakıldığında daha çok ilkokul 2.sınıf 

öğrencilerimiz kayıt sildirdiğini söyleyebilirim. Veliler ile 

yapılan görüşmelerimizde bu durumun daha çok maddi 

sebeplerden kaynaklı olduğunu dile getirdiler.” (Y.8). 

“Pandemi süreci özel okulları ekonomik açıdan derinden 

etkiledi. Uzaktan eğitim sürecinde tüm sınıf düzeylerinde 

kayıtlarda düşüşler olmakla birlikte özellikle ana sınıfı ve 1. 

sınıf düzeyinde kayıp daha fazlaydı. Ana sınıfı velileri daha 

genç ebeveynler ve genelde çalıştıkları için, 5 gün ve tüm 

gün yüz yüze eğitim olmayan süreçlerde çocuklarının 

kaydını yenilemek istemediler. Ayrıca evde yaşlı bireyler de 

etkilenir diye göndermek istemeyen veliler oldu. 1. sınıflarda 

ise okuma yazma bilmeden uzaktan eğitim verimli olmaz 

düşüncesiyle kayıt erteleme yoluna gidenler oldu. Kısmi ve 

seyreltişmiş bir şekilde okulların açılması, çalışan anne 

babaların çocuklarını devlet okuluna almaya yöneltti. Tüm 

bunlara rağmen kısa sürede uzaktan eğitime adapte 

olunduğu için devam eden veliler de bulunmaktadır. Bir sayı 

vermek zor ama genelde özel okullarda 4‟te 1 oranında bir 

öğrenci kaybı olduğunu düşünüyorum…” (Y.7). 

Hizmetler alt teması altında okul yöneticileri, yemek ve 

servis ücretlerinin iadesi, bu alanda çalıĢan personelin iĢten 

çıkarılması ya da çalıĢmadan ücretlerinin ödenmesi, termal 

kameraların alınması ve okulun hijyen masraflarının artması 

en sık belirtilen görüĢlerdir. Konuya iliĢkin bazı yöneticilerin 

görüĢleri Ģu Ģekildedir: “…Pandemi neticesinde termal 

kamera alındı. Dezenfektan her sınıf girişlerine yerleştirildi. 

Okulun hijyen masrafları büyük ölçüde arttı. Çalışan 

sayısında azalmalar yaşandı. Servis ile taşınan öğrenci 

sayısı pandemiden dolayı azaldı…”(Y.3). “Yemek servis gibi 

hizmetler kullanılmadığı için bu ücretler alınmadı veya iade 

edildi. Bu alanda çalışanlar da elbette mağdur olmuş 

oldu”(Y.1). “…Servis yemekhane ve çalışanlar çok olumsuz 

etkilenmişlerdir. Her üç grupta 1 yıllık planlama yapmış ve 

buna göre yatırımlarını yapmışlardır. Veliler ise okula 

gidilmediği için servis ve yemek ücreti ödemiştir. Ödeyenler 

ise paranın geri iade edilmesini talep etmişlerdir”(Y.6). 

Teknolojik alt yapı ve donanım alt teması altında okul 

yöneticileri, uzaktan eğitim için gerekli alt yapının 

oluĢturulması, satın alınması ve öğretmen eğitimleri için 

yapılan harcamaların bu süreçte ekonomik olarak masraf 

oluĢturduğunu belirtmiĢlerdir. 

Konuya iliĢkin bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

“…Uzaktan eğitim için online platform üyelikleri, 

öğretmen eğitimleri, okulun dijital araç gereç teminlerinin 

temin edilmesi gibi masraflar yapılmıştır…”(Y.3). 
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…Uzaktan eğitim için ekstra video konferans 
uygulamaları satın alındı…(Y.4). 

“Farklı kademeler için birçok program satın alındı ve 
öğretmenlerimize ücretli eğitimler vermek zorunda kaldık” 
(Y.4). 

Pandemi sürecinin özel okullardaki öğretmenlere 
yansımaları iliĢkin bulgular 

Bu alt probleme yönelik olarak okul yöneticilerine 
“Pandemi döneminde kurumunuzda görev yapan 
öğretmenlerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu 
yöneltilmiĢtir. Verilen görüĢler doğrultusunda aĢağıdaki 
bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 2 
Pandemi sürecinin özel okullardaki öğretmenlere 

yansımaları iliĢkin bulgular 
Tema: öğretmenlere yansımalar  

Alt temalar f 
Uzaktan eğitim sürecine hazırlık 5 

Teknoloji kullanma yeterlilikleri 4 

Teknik problemler 3 

Tablo 2. de görüldüğü üzere pandemi sürecinin özel 
okullara yansımaları üç alt tema baĢlığı altında incelenmiĢtir. 

Uzaktan eğitim sürecine hazırlık alt teması altında okul 
yöneticileri öğretmenlerin bu yeni sürece uyum sağlamaya 
çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Bu uyumun bazı öğretmenler için 
bu sürecin kolay ve sorunsuzca atlatıldığı bazıları için ise bir 
süre olumsuz olarak devam ettiği bildirilmiĢtir. Konuya iliĢkin 
bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

“Süreç bir kriz hali olarak tüm dünyayı etkiledi. 
Öğretmenlerimiz kurumun ve dünyanın beklentilerine göre 
teknolojiyi iyi kullanan, farklı süreçlere uyum yetenekleri 
yüksek oldukları için mevcut şartlara çok hızlı adapte 
oldular.” (Y.5). 

“İlk başlarda öğretmen ayrımı yapmadan şunu 
söyleyebiliriz ki bütün öğretmenlerimiz bu süreç başladığında 
tedirgin oldular, açıkçası o tedirginlik bizde de oluştu çünkü 
daha önce deneyimlemediğimiz bir durumla karşı karşıya 
kalmıştık fakat daha sonra bu duruma çözümler aramaya 
başladık ve sonunda sıfırdan bir düzen kurabildik…” (Y.9). 

“Bu dönemde öğretmenler ilk hafta hazır değillerdi. Daha 
sonraki haftalarda daha verimli ve düzenli çalışmalar 
olmuştur. Ama özellikle ana sınıfı ilkokullarda yeterli 
verimlilik elde edilemedi.  ,beden eğitimi, müzik gibi dersler 
ilk birkaç hafta veya ay yapılamadı. Öğretmenler buna hazır 
değildi. Bazı öğretmenler uzaktan eğitim için yeterli bilgi ve 
beceri sahibi değildi. Bu süreçte zorlandılar” (Y.6). 

Teknoloji kullanma yeterlilikleri alt temasında okul 
yöneticileri öğretmenlerin uzaktan eğitime geçiĢ süreciyle 
birlikte bazı öğretmenlerin teknolojik alanlardaki kullanma 
yeterlikleri konusunda bir takım problemler yaĢadıkları ve 
bu sorunları aĢmak için birtakım seminerler, kurslar ve 
çeĢitli yardımlar aldıklarını belirtmiĢlerdir. Konuya iliĢkin 
bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: … “Özellikle 16 
Martta başlayan süreçte teknolojiyle ilgili çok ciddi 
sıkıntılarımız oldu. Öğretmenler teknolojiyi çok 
kullanmıyorlardı, hâkim değillerdi özellikle ileri yaştaki 
öğretmenler ama çok kısa zamanda çözdüler. Çünkü çözüm 
noktasında şöyle yaptık, bilgisayar konusunda iyi olan 
öğretmenlerimizi bilgisayarı zayıf olan öğretmenlerimizin 
yanına yardımcı olarak verdik. Sürece alışana kadar onlar 
beraber yürüttü öyle götürdük…” (Y.11). 

“Başta elbette sorunlar yaşandı fakat bilişim 
öğretmenlerimiz ilk pandemi sürecinden bu yana bu süreçte 

kullanılan programlar, materyaller ve altyapı konularıyla 
ilgili diğer öğretmenlerimize seminerler ve eğitimler verdi. 
Birde öğretmenler arasında işbirliği artışıyla hem daha iyi 
motive oldular hem de sorunların daha aza indiğini 
gözlemledik” (Y.8). 

“Öğretmenlerin hepsini aynı düzeyde değerlendirmek 
mümkün değil açıkçası. Teknolojik açıdan yeterli olmayan 
öğretmenlerimiz bu süreçte hem derse ilişkin tutumları ve hem 
yeterlilikleri diğer öğretmenlere göre daha az. Bu 
öğretmenlerimize hem idare olarak biz ve hem diğer 
öğretmenlerimiz destek oluyoruz. Bu eğitimde öğretmen 
motivasyonu çok önemli eğer öğretmen uzaktan bir eğitim 
yapılabileceğine inanmıyorsa maalesef o sınıflarda fazla yol 
alınamıyor”(Y.10). 

Teknik problemler alt temasında okul yöneticileri 
öğretmenlerin sahip oldukları araç-gereçler, imkân ve 
olanaklar konusunda yaĢadıkları problemlerin öğretmenler 
için sorunlar teĢkil ettiklerini belirtmiĢlerdir. Konuya iliĢkin 
bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir:  

“Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar başta daha çok 
teknik problemlerdir. Evde kullanılan bilgisayarların 
yetersizlikleri, kullanılan yazılımların güncel olmaması, 
uzaktan eğitimle ilgili yeni yazılımlar yüklenirken yaşanan 
aksamalar, internet paketlerinin yetersiz olması, kamera, 
mikrofon gibi ekipmanların olmaması veya yetersiz olması, 
elektrik kesintilerinin ders zamanlarına denk gelmesi gibi 
sorunlar yaşanmıştır. Ancak şu anda bu sıkıntılar asgari 
düzeye inmiştir” (Y.9). 

“Genellikle internet bağlantısı hızı konusunda ve kopma 
konusunda (teknik sorunlar) sorunlar oluştu.” (Y.2). 

Pandemi sürecinin özel okul veli ve öğrencilerine 
yansımalarına iliĢkin bulgular 

Bu alt probleme yönelik olarak okul yöneticilerine “Veli 
ve öğrenci cephesinde neler yaĢandı? Yeni sürece uyumları, 
okuldan beklentileri, uzaktan eğitime iliĢkin tutumları, bu 
konudaki baĢarıları hakkında neler söylemek istersiniz?” 
sorusu yöneltilmiĢtir. Verilen görüĢler doğrultusunda 
aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 3 
Pandemi sürecinin özel okul veli ve öğrencilerine 

yansımalarına iliĢkin bulgular 

Tema: Özel okul veli ve öğrencilerine 
yansımaları 

f 

Alt temalar  
Uzaktan eğitim 6 
Evde yaĢanan değiĢiklik 4 
Okuldan beklentiler 3 
Tablo 3. de görüldüğü üzere pandemi sürecinin özel okul 

velilerine ve öğrencilerine yansımaları üç alt tema baĢlığı 
altında incelenmiĢtir. 

Uzaktan eğitim alt temasında okul yöneticileri, öğrenci 
ve velilerin uzaktan eğitim sürecine uyum, uygulamayı 
onaylama, gerekli alt yapının araç ve gerecin temin edilmesi 
konularında zorlandıkları, tereddütler yaĢadıklarını ya da 
kolayca uyum yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Konuya iliĢkin 
bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir:  

“Velilerimiz ve öğrencilerimiz içinde ilk günlerde uyum 
sorunu, bilgisayar eksikliği, internet sorunu yaşandı ama 
hepsine bir şekilde çözüm buldular. Okulumuzun vermiş 
olduğu uzaktan eğitime büyük oranda katılım sağladılar. 
Hem yönetici olarak bizler hem de öğretmenlerimiz bu 
süreçte velilerimiz ile iletişim halindeydik. Uzaktan eğitimi 
en güzel şekilde devam ettiriyoruz” (Y.2). 
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“Veliler uzaktan eğitime adapte oldular. Hatta bazı 
veliler pandemi bitene kadar eğitimin uzaktan devam 
etmesini istediklerini dile getirdiler. Ancak büyük çoğunluk 
yüz yüze eğitimin başlamasını istiyor…” (Y.7). 

“Biz uzaktan eğitime geçilen ilk günlerden beri bütün 
kademelerde öğrencilerin derse devam konusunda velilerle 
işbirliği içine girdik. Bunun bir süreç olduğunu anlatmaya 
ve ikna etmeye çalıştık açıkçası. Burada veli motivasyonunu 
arttırmaya çalıştık bir başka değişle her hafta rehber 
öğretmenlerimiz veli gruplarımızla toplantılar yaparak 
kurumumuzun bu uzaktan eğitim ile ulaşmak istediği 
hedefleri anlattık ve bu konularda destek vermeleri 
gerektiğini anlatmaya çalıştık…” (Y.8). 

“Veliler en başta uzaktan eğitim sürecinde eğitimin 
gerçekleşebileceğine inanmadılar açıkçası, ben şahsen bu 
yönde birçok bildirim aldım ve bazı velilerimiz bu sürecin 
uzun süreceğine tahmin etmediğinden başta katılım 
göstermediler. Zaman zaman suçlamalarla da karşı karşıya 
kaldık, telafi yapmak istemediğimiz için uzaktan eğitimle 
ders yaptığımızı dile getiren velilerimiz oldu ancak pandemi 
süreci sadece eğitim alanında değil ülkedeki bütün 
alanlarda etki gösterdiği için ikna oldular. Şuan herhangi 
bir sorunumuz yok…” (Y.9). 

Evde yaĢanan değiĢiklik alt temasında yöneticiler 
velilerin bu süreçte evde kalmalarından dolayı çocuklarıyla 
daha yoğun iletiĢim kurduklarını birbirlerini daha yakından 
tanıdıklarını velilerin birçoğunun evde öğretmen rolünü 
üstlendiklerini belirtmiĢlerdir. Bununla beraber sağlık 
çalıĢanı ebeveynlerin çocuklarını bir süre göremediklerini, 
öğretmen olan ebeveynlerin evlerinde uzaktan eğitim 
nedeniyle bilgisayar, tablet gereksinimlerinin ortaya çıktığı 
ise çalıĢan anne babaların çocuklarını ya aile büyüklerine 
bıraktıklarını ya da bakıcı, özel öğretmen tutma yoluna 
gittiklerini belirtmiĢlerdir.  

Konuya iliĢkin bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 
“Evde eğitime öğrenciyi hazırlamak kontrol etmek, 

sınavlara öğrenciyi hazırlamak birçok velimizin karşılaştığı 
zorluklardan olmuştur. Çalışan anne babalar için bu  
süreç daha zor oldu. Pandemi sürecinde sağlık çalışanı 
velilerimiz çocuklarından ayrı kaldılar. Büyüklerinin yanına 
gönderdiler. Buralarda teknolojik sıkıntılar yaşadılar.” 
(Y.9). 

“Çalışan ebeveynler için oldukça zor bir süreç oldu. 
Çocuklarına bakıcı ya da özel öğretmen tutmak zorunda 
kaldılar…” (Y.4). 

“Öğretmen olup da aynı zamanda veli olan kişi ders 
zamanında teknolojik alet yetersizliği (aynı anda çok 
bilgisayar) yaşadı. Uzun süreli olarak çocukları ile birlikte 
olmaları velilerin çocukları ile zaman geçirmelerini sağladı. 
Birbirlerini daha iyi tanıma şansı yakaladı.” (Y.6). 

 “Çocuklar çok zorlandılar velilerde öğrencilerine 
öğretmenlik yapmak zorunda kaldıkları için çok zorlandılar. 
Veli anne baba modelinden biraz çıkıp biraz öğretmen 
modeline girmek zorunda kaldılar… Veliler belki 
çocuklarıyla bu kadar uzun zaman geçirmemişlerdi, o 
anlamda çok zorlandılar…” (Y.11). 

Okuldan beklentiler alt temasında velilerin okuldan 
eğitim anlamında ve maddi anlamda beklenti ve taleplerinin 
olduğunu ifade etmiĢlerdir. Uzaktan eğitimin yetersiz olduğu 
ve niteliği, uzaktan eğitim olduğu için okul ücretlerinde 
indirime gidilmesi gerektiği bu süreçte velilerin özel 
okullardan en önemli beklentilerini oluĢturduğu ifade 
edilmiĢtir. 

Konuya iliĢkin bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 
“Veli beklentilerine gelince bir kısmı uzaktan eğitimde 

indirim yapılmasını talep etti. Bu konuda yasal bir 
düzenleme olmaması bizleri sıkıntıya soktu. Diğer yandan 
başka okullarla kıyaslama ve yanlış örneğin örnek 
gösterilmesi sıkıntı yaratmaktadır. Örneğin uzaktan eğitimin 
bilimsel bir dayanağı olması gerekir. Ders saati ve süresinin 
öğrencilerin yaşına ve sınıf düzeyine uygun olması 
gerekmektedir. Ancak bazı veliler daha çok ders olsun, daha 
çok deneme yapılsın, o okul kaç sınav yapmış gibi 
söylemlerle çocuğa da hiçbir faydası olmayacak hatta zarar 
verecek beklentilere girmektedirler.” (Y.7). 

“Veli cephesinde almadığı hizmetlerin ücretini ödemek 
sıkıntı yarattı (servis, yemek vb.). uzaktan eğitim nedeniyle 
ücretlerde indirim yapılması gerektiği konusunda beklenti ve 
talepleri oldu.” (Y.6). 

Pandemi sürecinde özel okulların beklentilerine 
iliĢkin bulgular 

Bu alt probleme yönelik olarak okul yöneticilerine 
“Ġçinde bulunduğunuz bu sürecin sağlıklı bir Ģekilde 
atlatılabilmesi için öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili kurum ve 
kuruluĢlardan beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiĢtir. 
Verilen görüĢler doğrultusunda aĢağıdaki bulgulara 
ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 4 
Özel okulların çeĢitli kiĢi kurum 
ve kuruluĢlardan beklentileri 

Tema: Özel okulların beklentileri  

Alt temalar f 
Öğretmenlerden beklentiler 4 
Devletten beklentiler  4 
Velilerden beklentiler 3 

Tablo 4‟ de görüldüğü üzere özel okulların pandemi 

sürecinde beklentileri üç alt tema baĢlığı altında incelenmiĢtir. 
Öğretmenlerden beklentiler alt temasında okul 

yöneticileri öğretmenlerden bu süreçte aldıkları rol, iĢ yükü 

konularında fedakârlıklar beklerken ayrıca salgına karĢı 
önlemler konularında dikkatli olmaları konusunda beklentileri 
olduklarını ifade etmiĢlerdir. Konuya iliĢkin bazı yöneticilerin 

görüĢleri Ģu Ģekildedir: 
“Bu sürecin sağlıklı atlata bilmemiz için açıkçası her 

alanda herkesin taşın altına eline koyması gerekiyor. 
Öğretmenlerimizin iş yükü artmış durumda fazlasıyla derse 

girmekteler bu konuda biraz fedakârlık beklemekteyiz 
açıkçası…” (Y.9). 

“Bu süreçte veli ve öğretmenlerimizden biraz daha 

sağduyu bekliyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde 
velilerimizin sürekli öğrencilerimize sosyal mesafe ve maske 
konusunda uyarılarda bulunmalarını istemekteyim. Okul dışı 
ve aile yaşantılarını bir süre daha pandemi sürecine  

uygun olarak planlamaları gerektiğini söylüyorum. 
Öğretmenlerimizin de aynı şekilde okul içerisinde fazlasıyla 
birbirleriyle olan iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ben 

gözlemlediğim kadarıyla kurallar biraz ciddiyetini yitirmiş 
durumda” (Y.10). 

Devletten beklentiler alt temasında özel okul yöneticileri 

devletten (bakanlıktan) ekonomik anlamda destekler, teĢvikler 
eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde kolaylıklar ve 
eĢit yaklaĢım beklemektedirler. Konuya iliĢkin bazı 
yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

“Bakanlığımızın net kararlar alarak süreci yönetmesi 
önemli, belirsizlikler bütün paydaşlara ciddi zarar 
vermektedir.  
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Bakanlığımız özel okullara teşvikler vererek sektörün 

ayakta kalmasını sağlayabilir.” (Y.3). 

“Bir özel okul olarak bu süreçte devletin okullarda vergi 

kira, sigorta vb. ücretlerde yardım sağlanması sektör için çok 

önemli. Kısa çalışma ödeneği vb. maddi katılımları devam 

ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa birçok okul iflas 

edebilir. Buradan gelecek öğrenci yükü devleti daha zor bir 

sürece götürecektir.”(Y.6). “Örneğin yüz yüze eğitim 1-2-3-4 

lerde haftada 2 gün ve 30'ar dakikadan 6 saat olarak 

açılmasına rağmen birçok özel okul 5 gün ve tam gün olarak 

öğrencileri okula çağırmaktadır. Bu durum hem fırsat 

eşitsizliği hem de haksız rekabet yaratmaktadır. Devletimizin 

kurallarına uyduğumuz için biz veliler tarafından 

eleştirilmekteyiz. Bu kural herkes için geçerli olmalıdır ve 

denetimi yapılmalıdır…” (Y.7). 

Velilerden beklentiler alt temasında okul yöneticileri 

velilerden bu süreçte fedakarlık, anlayıĢ ve pandemi sürecinde 

hijyen konusunda titiz davranmaları beklenmektedir. Konuya 

iliĢkin bazı yöneticilerin görüĢleri Ģu Ģekildedir: 

“Veli ve okul arasında ciddi bir işbirliği ve özveri 

gerektiriyor. İllaki sorunlar yaşanıyor fakat bu sorunlara 

elbirliği ve sükûnetle çözümler bulunması bu sürecin sağlıklı 

devam etmesi için önemli olduğunu düşünüyorum” (Y.8). 

“Velilerimiz öğrencilerimize maske konusunda ve sosyal 

mesafe konusunda daha hassas olmalarını dile getirebilirler, 

bütün kurum ve kuruluşlarda özellikle hijyen konusunda  

sıkı tedbirler alınmalıdır. Pandemi kurallarına ne kadar  

uyum sağlarsak bu süreci o kadar kısa zamanda atlatabiliriz.” 

(Y.2). 

“Bu süreçte veli ve öğretmenlerimizden biraz daha 

sağduyu bekliyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde 

velilerimizin sürekli öğrencilerimize sosyal mesafe ve maske 

konusunda uyarılarda bulunmalarını istemekteyim. Okul dışı 

ve aile yaşantılarını bir süre daha pandemi sürecine uygun 

olarak planlamaları gerektiğini söylüyorum” (Y.10). 

SONUÇ. Bu çalıĢmada pandemi döneminin özel okullara 

yansımalarının sürece iliĢkin durumlarında neler olduğu 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda özel okul yöneticileri 

pandemi döneminin ekonomik açıdan birtakım olumsuz 

yansımaları olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu konuda özel okul 

yöneticilerinin konuyla ilgili görüĢleri 3 alt tema, Öğrenci 

kayıpları, Hizmetler (yemek, servis, personel, dezenfektan 

vb.), Teknolojik donanım ve altyapı altında toplanmıĢtır. 

Yöneticiler pandemi dolayısıyla özel okullara yeni kayıtlarda 

azalmalar olduğu sürecin devam etmesinden dolayı uzaktan 

eğitimi yetersiz gören velilerin çocuklarının kayıtlarını 

sildirmelerinin ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini 

belirtmiĢlerdir. Pandemi döneminin özel okullara bir baĢka 

yansıması hizmet sektöründe olmuĢtur. Yemek, servis 

ücretlerinin iade edilmesi, eldeki yiyeceklerin israf edilmesi, 

personele çalıĢmamalarına rağmen maaĢ ödenmesi ya da 

iĢlerine son verilmesi, yeni dönemde okulların açılması ile 

birlikte temizlik ve hijyen için giderlerin artması okulların 

ekonomik açıdan etkilenmesine yol açmıĢtır. Son olarak 

okulların uzaktan eğitime geçiĢ ile birlikte uzaktan eğitim alt 

yapısının temini yeni programların alınmasının ekonomik 

açıdan etkilerinin olduğu belirtilmiĢtir. 

AraĢtırmanın 2. Alt problemine iliĢkin bulgular 

incelendiğinde okul yöneticilerinin pandemi döneminde 

okullarında görev yapan öğretmenlerle ilgili görüĢleri üç alt 

tema Uzaktan eğitim sürecine hazırlık, Teknoloji kullanma 

yeterlilikleri ve Teknik problemler baĢlıkları altında 

isimlendirilmiĢtir. Okul yöneticileri, öğretmenlerinin pandemi 

döneminde uzaktan eğitime geçiĢ ve uzaktan eğitimi 

kullanmayı öğrenme sürecinde bir takım problemlerle 

karĢılaĢtıklarını fakat zamanla bu sisteme adapte olduklarını 

ifade etmiĢlerdir. Yine öğretmenlerin bu dönemde uzaktan 

eğitimi evlerinden gerçekleĢtirmelerinden dolayı internet, 

program kullanma, bilgisayar bilgileri ve elektrik kesintisi  

gibi nedenlerden dolayı teknik problemler yaĢadıkları 

belirtilmiĢtir. 
AraĢtırmanın 3. Alt problemine iliĢkin bulgular 

incelendiğinde özel okul yöneticilerinin pandemi döneminin 
öğrenci ve velilere olan yansımalarına iliĢkin görüĢleri 3 alt 
tema, Uzaktan eğitim, Evde yaşanan değişiklik ve Okuldan 

beklentiler altında isimlendirilmiĢtir. Okul yöneticileri 
uzaktan eğitim sürecinin hem öğrenci hem de velileri birçok 
açıdan etkilediğini ifade etmiĢlerdir. Uzaktan eğitime uyum, 
gerekli araç gerecin temini konularının öğrenci velileri farklı 
Ģekillerde etkilediği ifade edilmiĢtir. Velilerin iĢlerine göre 
farklı durumların ortaya çıktığı belirtilmiĢ ve bu durumların ev 
yaĢantılarında kısmi değiĢikliklere yol açtığı belirtilmiĢtir. 
Uzaktan eğitim süreci ile birlikte bazı velilerin bu eğitimi 
yeterli bulmaması nedeniyle okula yönelik maddi ve manevi 
bir takım istek ve taleplerde bulundukları ifade edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın 4. Alt problemine iliĢkin bulgular 
incelendiğinde özel okul yöneticilerinin beklentilerini 3 alt 
tema Öğretmenlerden beklentiler, Devletten beklentiler ve 
Velilerden beklentiler baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Okul 
yöneticileri devletten ekonomik anlamda bir takım yardımlar 
beklerken öğretmen ve velilerden ise bu zorlu süreçte biraz 
anlayıĢ ve korona virüsünden korunmak için dikkatli 
davranmalarını beklemektedirler. 
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REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON PRIVATE SCHOOLS 
As the world faced an epidemic again after a long time, this time the name of the epidemic is the corona (COVID-19) virus, 

which spread from China to the entire world. On the one hand, this epidemic, which negatively affects all humanity, threatens 
human health, and on the other hand, leads to the closure of workplaces, schools, factories, courthouses etc. or reduced 
working hours. Many institutions and organizations, employers and workers have negatively affected by this epidemic. It also 
led to the complete closure of educational institutions for a while, as well as a change in the form and procedure of education. 
In this process, one of the institutions most affected by the repercussions of the epidemic in the field of education is 
undoubtedly private schools. Economically affected schools have also faced changing educational practices and the 
expectations of parents, students, teachers and employees in this process. The aim of this research is to reveal the reflections of 
the pandemic process on private schools in accordance with the views of private school administrators. This study was 
conducted according to qualitative research methods and designs. The studying group consists of private school 
administrators working in Konya. At the end of the research, it is stated that private schools have negatively been affected 
economically during this period, and distance education has experienced a number of problems on teachers, students and 
parents in terms of infrastructure, usage and technique. 
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    GIRIġ. Öğrencilerin somut deneyimler yoluyla  

                yeni bilgiler iĢlemelerine olanak sağlayan beceriler 

olarak tanımlanan bilimsel süreç becerileri; gözlem, 

sınıflandırma, bilimsel iletiĢim kurma, ölçüm yapma, tahmin 

etme, sayı ve uzay iliĢkileri kurma olarak altı gruba ayrılan 

temel süreç becerileri ve birleĢtirilmiĢ süreç becerilerini 

kapsar. BirleĢtirilmiĢ süreç becerileri, bu becerilerin 

sorgulama basamağı olan nedensel süreç becerileri ile 

uygulama, analiz ve sonuç basamağı olan deneysel süreç 

becerilerinden oluĢmaktadır (Charlesworth ve Lind, 2009; 

Dönmez ve Azizoğlu, 2010).  

Bilimsel süreç becerileri, toplumda bilim okuryazarı 

olmak isteyen her bireyin sahip olması gereken becerilerden 

biridir (Kefi, Çeliköz ve EriĢen, 2013). Ulusal Bilim 

Standartlarındaki en güçlü temalar içerisinde, tüm çocukların 

bilimi öğrenebilme ve bilimsel okuryazar olma fırsatına 

sahip olma gerekliliği yer almaktadır. Ġyi bir bilim eğitiminin 

özü aktif, uygulamalı ve öğrenci merkezli sorgulamadır. 

Bunun gerçekleĢmesi için bilimsel sorgulamaların ve 

keĢiflerin temel deneyimlemelerinin çocuklara tanıtılma 

giriĢimi erken yaĢlarda baĢlamalıdır (Lind, 1998).  

“DoğuĢtan bilim insanı” olarak tanımlanan çocuklar; 

küçük yaĢtan itibaren bilim insanları gibi çevrelerini ve 

doğayı tanımak ya da anlamlandırmak için sorular sorar ve 

sorularına cevaplar bulmak için araĢtırmalar yaparlar 

(BüyüktaĢkapu, Çeliköz ve Akman, 2012). Çocuklar 

öğrenmek ve keĢfetmek için büyük bir heves duyarlar, etkin 

bir Ģekilde çevrelerini keĢfederler, iletiĢim kurmayı 

                                                         
1
 Bu çalıĢma 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi‟nde 

sözlü olarak sunulmuĢtur. 

öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri Ģeylere dair fikirler 

oluĢturmaya baĢlarlar (MEB, 2013). 

Çocukları bilim ile tanıĢtırmada en iyi zaman onların 

çevrelerindeki dünyayı keĢfetmek istedikleri okul öncesi 

dönemdir. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların doğal 

meraklarından faydalanarak, onların temel bilimsel süreç 

becerilerini yaparak ve yaĢayarak geliĢtirebilecekleri bir 

eğitim ortamı yaratması gerekir (Kefi, Çeliköz ve EriĢen, 

2013). Bu nedenle çocuklara bilim insanı gibi “araĢtırma 

yapma becerisi” kazandıracak ve onları ilköğretime hazır 
hale getirecek etkinliklere okul öncesi öğretim programlarında 

yer verilmelidir. Bununla birlikte etkinliklerde temel amaç, 

yalnızca bilgi kazandırmak değil, aynı zamanda çocuklara 

araĢtırmalarında bilimsel süreçleri kullandırarak bilimin 

nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğretmek olmalıdır 

(BüyüktaĢkapu, Çeliköz ve Akman, 2012). 

Okul öncesi dönemde bilim eğitimi, okul öncesi eğitim 

kurumlarında belirli program içerisinde çocukların merak ve 

deneyimleri doğrultusunda gerçekleĢirken, aynı zamanda 

çocuklar, günlük yaĢam içerisinde de farkında olmadan 

birçok bilimsel aktivitede bulunup bilim içerikli öğrenmeler 

gerçekleĢtirirler (Kuru ve Akman, 2017). Dolayısıyla 

büyüdükçe öğrenen çocuklar; merak, oyun, gözlem, sorgulama, 

deneme-yanılma ve diğer çocuklarla yapılan konuĢmalarla 

kendi dünyalarına iliĢkin açıklamalarını ve anlayıĢlarını 

geliĢtirirler. Günlük bilim olarak tanımlanan bu durum, 

çocukların günlük deneyimlerine dayanarak bilim 

deneyimlerini yorumlama olarak ifade edilebilir (Campbell 

ve Howitt, 2018).  

Farkında olarak veya farkında olmadan bilimsel süreç 

becerilerini kullanmak, günlük hayatta karĢılaĢılan olayları 

Çocuklar, doğdukları andan itibaren çevrelerini meraklı gözlerle izler, çevrelerindeki nesneleri tanımaya 

çalışırlar; büyüdükçe her şeyi merak eder ve sorular sorarak çevrelerini keşfetmeye ve öğrenmeye çalışırlar. 

Okul öncesi dönem, çocukların çok meraklı oldukları, her şeyi öğrenmeye ve keşfetmeye çalıştıkları zaman 

dilimini kapsar. Dikkat yaşa, psikolojiye, sosyal çevreye ve gelişimdeki bireysel farklılıklar ilkesini göz 

önünde bulundurduğumuzda çocuktan çocuğa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Her geçen gün beceriler 

edinmeye ve gelişmeye devam eden çocukların, çevrelerini keşfederken fen öğrenimiyle birlikte bilimsel süreç 

becerilerini kullanmaları gerekecektir. Okul öncesi dönemde çocukların bilimle tanışması ve bilimi sevmesi 

onların doğal meraklarından faydalanarak sağlanması oldukça önemlidir çünkü; çocukların gelecekteki 

akademik başarıları, kendi becerileri ve öğrenmeye karşı olan ilgi ve tutumları erken yaşlarda edinecekleri 

deneyimlere bağlı olarak değişecektir. Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarının dikkat ve bilimsel süreç 

becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde çalışılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu, Konya il merkezinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarının anasınıfı ve 

bağımsız anaokullarına devam eden okul öncesi dönem çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına 

uygun olarak verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu, dikkat testi ve bilimsel süreç becerileri testi 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda beş yaş çocuklarının dikkat toplama becerileri ile okul öncesi dönem 

bilimsel süreç becerileri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, okul öncesi dönem çocukları, çocuk, dikkat becerisi, bilimsel 

süreç becerisi. 
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anlamayı, yorumlamayı ve okulda öğrenilenlerle 

iliĢkilendirmeyi, yani bilimsel okur-yazarlığa ulaĢmayı 

kolaylaĢtırır (Tan ve Temiz, 2003). Dahası öğrencilerin 

bilimsel bilgilere ulaĢmasını kolaylaĢtırabilmek için onların 

gözlem yapma, sınıflama yapma, model yapma ve kullanma, 

hipotez kurma, deney yapma gibi bilimsel süreç becerileri 

geliĢtirilmelidir (Aydınlı, 2007). Bu becerilerin geliĢmesinde 

etkinliğin sağlanabilmesi için ise dikkat yadsınamaz bir 

etkendir.  

Yavuz (2014) dikkati, insan zihninin çevresinde 

olanlardan ilgili ve ilgisiz verileri ayırt edebilme, bir Ģey 

üzerine yoğunlaĢabilme yeteneği olarak ifade ederken; 

GüneĢ (2014) ise dikkati; farklı algısal, biliĢsel ve motor 

görevlerin yerine getirilmesi sırasında karĢılıklı olarak 

birbiriyle ve baĢka beyin iĢlevleri ile etkileĢebilen beyin 

iĢlemlerinin bütününe verilen isim olarak tanımlamaktadır.  

Dikkat birçok psikolojik, fizyolojik, biyolojik ve sosyal 

değiĢken tarafından etkilenebilir. Ġnsanın fiziksel, duygusal, 
toplumsal ve biliĢsel geliĢim sürecini yaĢadığı düĢünüldüğünde 

bu daha da anlamlı hale gelir (Uskan, 2011). Diğer bir 

ifadeyle; yaĢam boyu devam eden geliĢimimiz ile 

yaĢadığımız büyüme ve olgunlaĢmadaki artıĢ dikkatimizi de 

etkilemektedir. 

Öğrenme sürecinin ilk adımı olan dikkat, etkili 

öğrenmenin meydana gelmesi için yapılan bir çalıĢma 

üzerinde yoğunlaĢmayı gerektirir. Dikkatini tam anlamıyla 

toplayabilen çocukların öğrenmeleri, bunu yapamayan 

çocuklara oranla daha üst düzeydedir. Dikkat yoğunluğunun 

ve süresinin yaĢla artıĢı çocuğun geliĢen yeteneklerinin 

etkinliklere genellenmesi ve kendini düzenleme becerilerinin 

artmasıyla ilgilidir. Çünkü dikkat kontrolü, algı ve öğrenme 

gibi süreçleri içerir ve bu süreçler, okul yıllarında daha fazla 

önem kazanırlar (PiĢkin, 2015). Okul ortamındaki birçok 

görev, yaĢa uygun yeterli performans gösterebilmek için 

dikkatin sürekliliğini gerektirir. Sürekli dikkat, seçiciliğin ve 

yoğunlaĢmanın uygun ve gerekli olduğu durumda harekete 

geçmesi ve devam etme yeteneğidir (Sürücü ve Kula, 2016). 

YaĢam boyu kullandığımız becerilerin temellerinin 

atıldığı okul öncesi dönemde çocukların geliĢim alanlarını 

desteklemek amacıyla çeĢitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu 

etkinlikler arasında dikkat; salt bir etkinlik yerine etkinlikler 

içerisinde kullandığımız ve geliĢtirdiğimiz becerilerden 

biridir. Dahası; Gözalan (2013), bir okul öncesi eğitim 

kurumunun baĢlıca görevlerinden birinin çocuğun daha 

sonraki yaĢantılarını etkileyecek olan fiziksel, duyuĢsal ve 

biliĢsel geliĢimini Ģekillendirmekte olduğunu ve bu geliĢim 

sürecinde dikkat, konsantrasyon, algılama gibi çocuğun 

zihinsel etkinliklerini kontrol etmesini sağlayan süreçlerin 

öğretmenler tarafından önemle üzerinde durulması gereken 

konulardan birkaçı olduğunu ifade etmiĢtir. 

Bu bilgiler doğrultusunda, çalıĢmada okul öncesi dönem 

çocuklarının dikkat toplama ve bilimsel süreç becerileri 

arasındaki iliĢkisinin belirlenmesi ile alana ve yapılacak olan 

diğer araĢtırmalara katkı sağlanacağı düĢünülmektedir. Bu 

bağlamda okul öncesi dönem çocuklarının dikkat toplama ve 

bilimsel süreç becerilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

temel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 

 Okul öncesi dönemdeki çocukların dikkat toplama 

becerileri cinsiyet, anne-baba öğrenim düzeyi ve okul öncesi 

eğitim alma süresi değiĢkenlerine göre anlamlı farklılığa 

sahip midir? 

 Okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç 

becerileri cinsiyet, anne-baba öğrenim düzeyi ve okul öncesi 

eğitim alma süresi değiĢkenlerine göre anlamlı farklılığa 

sahip midir? 

 Okul öncesi dönemdeki çocukların dikkat toplama ve 

bilimsel süreç becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

YÖNTEM. Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, örneklemi, 

veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin 

analizine iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın Modeli. Bu araĢtırma, genel tarama 

modelindedir. Karasar (2018), genel tarama modelini; çok 

sayıda elemandan oluĢan bir evrende, evren hakkında genel 

bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 

tarama düzenlemeleri olarak tanımlamıĢtır. 

Örneklem. AraĢtırmanın örneklemini 2018–2019 öğretim 

yılında Konya Ġlinde bulunan Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟ ne 

bağlı okulların anasınıfına ve bağımsız anaokullarına devam 

eden 5 yaĢ grubundaki 189 okul öncesi dönem çocuğu 

oluĢturmaktadır. Çocukların 100 (%52.9)‟ ü kız, 89 (%47.7)‟ 

u erkektir. Örneklem grubundaki çocukların 23 (%12.2)‟ 

ünün anneleri ilköğretim, 58 (%30.7)‟ inin lise ve 108 

(%57.1)‟ inin ise lisans eğitim seviyesindedir. Babalarının 

ise; 11 (%5.8)‟ i ilköğretim, 54 (%28.6)‟ ü lise ve 124 

(65.6)‟ ü lisans eğitim seviyesindedir. Örneklem grubundaki 

çocukların 40 (%21.2)‟ ı daha önce okul öncesi eğitim 

almamıĢken 62 (%32.8)‟ si daha önce bir yıl ve 87 (%46.0)‟ 

si ise daha önce iki yıl okul öncesi eğitim almıĢtır.  

Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yön-

temlerinden uygun örnekleme kullanılmıĢtır. Büyüköztürk, 

Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel (2018) amaçlı 

örneklemeyi, çalıĢmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından 

zengin durumların seçilerek derinlemesine araĢtırma 

yapılmasına olanak tanıyan bir yöntem olarak tanımlamıĢtır. 

Uygun örnekleme ise araĢtırmacının kolayca ulaĢabileceği 

bir örneklemden verilerin toplanması olarak ifade edilmiĢtir. 

Veri Toplama Araçları. AraĢtırmada çocuklara ve 

ailelerine ait demografik bilgilere ulaĢmak amacı ile 

araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ olan genel bilgi formu, 

çocukların dikkat becerilerini ölçmek için Raatz ve Möhling 

(1971) tarafından geliĢtirilen Türkçe uyarlaması Kaymak 

(1995) tarafından yapılan BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat 

Toplama Testi (FTF-K) ve bilimsel süreç becerilerini 

ölçmek için ise ġahin, Yıldırım, Sürmeli ve Güven (2018) 

tarafından hazırlanmıĢ 16 maddeden oluĢan Okul Öncesi 

Dönem Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanılmıĢtır. 

Genel Bilgi Formu. Genel bilgi formu araĢtırmaya dahil 

olan çocuklara ve ailelerine ait demografik bilgilere ulaĢmak 

amacı ile araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu formda 

araĢtırmaya dahil olan çocukların doğum tarihi, cinsiyeti, 

anne-baba öğrenim düzeyi ve okul öncesi kurumuna devam 

etme süresi ile ilgili sorulara yer verilmiĢtir. 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K). 

Raatz & Möhling (1971) tarafından geliĢtirilen Türkçe 

uyarlaması Kaymak (1995) tarafından yapılan FTF-K 5 YaĢ 

Çocukları Ġçin Dikkat Testi her çocuğa bireysel olarak 

uygulanan bir ölçme aracıdır. Bu testte çocuklardan birbirine 

karıĢmıĢ durumda olan elma ve armutların içerisinden 

armutları bulmaları ve iĢaretlemeleri istenir. Yönerge 8 dk, 

egzersiz ise 90 sn sürmektedir. Yönergeler çocuklara sözel 

olarak verilmelidir.  
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FTF-K testinin güvenirliği test-tekrar-test metodu ile 

saptanmıĢtır. 1969 yılının sonbaharında 20 çocuk yuvasında 

5 yaĢındaki 100 çocuğa yarım saat ara ile test- tekrar- test 

metodu ile FTF-K testi uygulanmıĢtır. 1. ve 2. Test 

uygulamaları arasındaki korelasyon r=0.79 bulunmuĢtur. 

1971‟de ise iki çocuk yuvasında 4 yasındaki 29 çocuğa üç 

hafta ara ile uygulanmıĢtır. Ġki uygulama arasındaki 

korelasyon r=0.85 olarak bulunmuĢtur (Kaymak, 1995). 

Gözüm ve Kandır (2018) tarafından yapılan BeĢ YaĢ 

Çocuklar Ġçin Frankfurter Konsantrasyon Testi‟nin 

(Frankfurter Test Für Funjahrıge Konzentratıon- FTF-K) 

Güvenirlik ÇalıĢması isimli çalıĢmada ise testin güvenirliği 

r=0.74 bulunmuĢtur. 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi. 

ġahin, Yıldırım, Sürmeli ve Güven (2018) tarafından 

hazırlanmıĢ Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Becerileri 

Testi 12‟si çoktan seçmeli 3‟ü açık uçlu ve 1‟i performansa 

dayalı toplam 16 maddeden oluĢmaktadır. BSBT‟nin çoktan 

seçmeli maddelerinin iç tutarlılık güvenirlik analizi için 

Cronbach alfa değeri 0.68‟ dir. AraĢtırma sürecinde, test her 

çocuk için bireysel olarak uygulanmıĢtır. 

Verilerin Analizi. AraĢtırma sonucunda elde edilen 

veriler SPSS 18.00 Paket Programı yardımıyla analiz 

edilmiĢtir. Verilerin analizinde öncelikle normalliğe, 

homojenliğe ve birbirinden bağımsız olup olmadığına 

bakılmıĢtır. Dağılımın normalliği için Kolmogorov Smirnov 

testi yapılmıĢtır. Verilerin normal dağılım gösterdiği 

bulunduktan sonra beĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama 

beceri düzeyleri ve okul öncesi dönem bilimsel süreç beceri 

düzeyleri cinsiyet değiĢkenine göre “Bağımsız Gruplar T-

testi” ile analiz edilirken, anne öğrenim durumu, baba 

öğrenim durumu ve okul öncesi eğitim alma durumu 

değiĢkenlerine göre “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” 

ve Scheffe testi ile analiz edilmiĢtir. BeĢ yaĢ çocuklarının 

dikkat toplama becerileri ile okul öncesi dönem bilimsel 

süreç becerileri arasındaki iliĢki ise “Pearson Korelâsyon 

Katsayısı Testi” ile incelenmiĢtir.  

BULGULAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde okul öncesi dönem 

çocuklarının dikkat toplama ve bilimsel süreç becerilerine 

iliĢkin yapılan analizlerden elde edilen bulgular sunulmuĢtur. 

Tablo 1 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat ToplamaTesti (FTF-K) Puan Ortalamalarının 

Cinsiyet DeğiĢkenine Göre t- Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n X  S sd t p 

Dikkat Toplama 

Testi (FTF-K) 

Kız 100 28.18 8.65 
187 1.704 .90 

Erkek 89 25.96 9.20 

 

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

 

Örneklem grubunda yer alan beĢ yaĢ çocuklarının dikkat 

toplama becerileri puan ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine 

göre t-testi sonuçları Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. Analiz 

sonuçlarına göre beĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama 

becerilerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıĢtır, t(187)= p>.05. 

Tablo 2 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının 

Cinsiyet DeğiĢkenine Göre t- Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n X  S sd t p 

Bilimsel Süreç 

Beceri Testi 

Kız 100 10.18 2.52 
187 1.179 .24 

Erkek 89 9.71 2.85 

 

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

 

Örneklem grubunda yer alan çocukların bilimsel süreç 

beceri testi puan ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre t-

testi sonuçları Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. Analiz sonuçlarına 

göre okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç 

becerilerinin cinsiyet değiĢkenine göre (p>.05) anlamlı bir 

farklılık göstermediği saptanmıĢtır, t(187)= p>.05. 

Tablo 3 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K) Puan Ortalamalarının  

Çocukların Anne Eğitim Düzeyi DeğiĢkenine Göre N, SS, X  Değerleri 

 Anne Öğrenim Düzeyi n X  Ss 

Dikkat Toplama 

Testi(FTF-K) 

Ġlköğretim 23 29 7.89 

Lise 58 23.43 9.34 

Lisans 108 28.73 8.42 

Toplam 189 27.13 8.95 
     

Örneklem grubunda yer alan çocukların dikkat toplama 

becerilerinin anne eğitim düzeyi değiĢkenine göre; eğitim 

düzeyi ilköğretim olan annelerin çocukları X =29, eğitim 

düzeyi lise olan annelerin çocukları X =23.43 ve eğitim 

düzeyi lisans olan annelerin çocukları X = 28.73 yüksek 

değerlere sahiptir. ÇalıĢmada yer alan ilköğretim ve lisans 

eğitim düzeyindeki annelerin çocuklarının puan 

ortalamalarının birbirlerine yakın değerlerde olduğu 

görülmektedir. Gruplar arası ortalamalar arasında anlamlı 

fark olup olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi ile 

incelenmiĢtir. Analiz sonuçları Tablo 4‟te verilmiĢtir. 
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Tablo 4 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K) Puan Ortalamalarının 

Çocukların Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre One Way ANOVA Sonuçları 

 vk kt sd ko F p Anlamlı Fark 

Dikkat 

Toplama Testi 

(FTF-K) 

Gruplararası 1150.98 2 575.49 

7.67 0.001* 
1-2, 

2-3 
Gruplariçi 13939.43 186 74.94 

Toplam 15090.42 188  

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 4‟te yer alan Varyans çözümlemesinin sonucu 

incelendiğinde, örneklem grubunda yer alan çocukların dikkat 

toplama becerileri ile anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıĢtır, F(2, 186)=7.67, 

p<.05. Annelerin eğitim düzeyleri arasında oluĢan farkların 

hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan 

Scheffe testinin sonuçlarına göre; eğitim düzeyi ilköğretim 

olan annelerin çocukları ile lise düzeyinde olan annelerin 

çocukları arasında eğitim düzeyi lise olan annelerin 

çocukları lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Eğitim 

düzeyi lise olan annelerin çocukları ile lisans olan annelerin 

çocukları arasında ise eğitim düzeyi lisans olan annelerin 

çocukları lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Diğer bir 

ifade ile anne eğitim düzeyi lisans olan beĢ yaĢ çocuklarının 

dikkat toplama beceri düzeylerinin anne eğitim düzeyi lise 

olan çocuklardan, anne eğitim düzeyi lise olan beĢ yaĢ 

çocuklarının dikkat toplama becerileri düzeylerinin ise anne 

eğitim düzeyi ilköğretim olan çocuklardan daha olumlu 

olduğu saptanmıĢtır. 

Tablo 5 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K) Puan Ortalamalarının 

Çocukların Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre N, SS, X  Değerleri 

 Baba Öğrenim Düzeyi n X  Ss 

Dikkat Toplama 

Testi (FTF-K) 

Ġlköğretim 11 23.81 6.92 

Lise 54 24.61 10.01 

Lisans 124 28.53 8.35 

Toplam 189 27.13 8.95 

Örneklem grubunda yer alan çocukların dikkat toplama 

becerilerinin baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; eğitim 

düzeyi ilköğretim olan babaların çocukları X =23.81, eğitim 

seviyesi lise düzeyinde olan babaların çocukları X =24.61 ve 

eğitim seviyesi lisans eğitim düzeyinde olan babaların 

çocukları X = 28.53 yüksek değerlere sahiptir. ÇalıĢmada yer 

alan ilköğretim ve lise eğitim düzeyindeki babaların 

çocuklarının puan ortalamalarının birbirlerine yakın 

değerlerde olduğu görülmektedir. Gruplar arası ortalamalar 

arasında anlamlı fark olup olmadığı Tek Yönlü Varyans 

Analizi ile incelenmiĢtir. Analiz sonuçları Tablo 6‟da 

verilmiĢtir. 

Tablo 6 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K) Puan Ortalamalarının 

Çocukların Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre One Way ANOVA Sonuçları 

 vk kt sd ko F p Anlamlı Fark 

Dikkat Toplama  

Testi (FTF-K) 

Gruplararası 707.08 2 353.54 

4.57 0.012* 2-3 Gruplariçi 14383.34 186 77.32 

Toplam 15090.42 188  

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 6‟da yer alan Varyans çözümlemesinin sonucu 

incelendiğinde, örneklem grubunda yer alan çocukların 

dikkat toplama becerileri ile baba öğrenim düzeyi değiĢkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıĢtır, F(2, 

186)=4.57, p<.05. Babaların eğitim düzeyleri arasındaki 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; eğitim düzeyi lise 

olan babaların çocukları ile lisans düzeyinde olan babaların 

çocukları arasında eğitim düzeyi lisans olan babaların 

çocukları lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Diğer bir 

ifade ile baba eğitim düzeyi lisans olan beĢ yaĢ çocuklarının 

dikkat toplama becerileri düzeylerinin, baba eğitim düzeyi 

lise olan çocuklardan daha olumlu olduğu belirlenmiĢtir 

Tablo 7 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının 

Çocukların Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre N, SS, X  Değerleri 

 Anne Öğrenim Düzeyi n X  Ss 

Bilimsel Süreç 

Beceri Testi 

Ġlköğretim 23 9.78 2.67 

Lise 58 9.05 2.50 

Lisans 108 10.49 2.66 

Toplam 189 9.96 2.68 

Örneklem grubunda yer alan okul öncesi dönem bilimsel 

süreç becerilerinin anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; 

eğitim düzeyi ilköğretim olan annelerin çocukları X =9.78, 

eğitim düzeyi lise olan annelerin çocukları X =9.05 ve lisans 

eğitim düzeyinde olan annelerin çocukları X =10.49 yüksek 
değerlere sahiptir. ÇalıĢmada yer alan ilköğretim ve lise eğitim 

düzeyindeki annelerin çocuklarının puan ortalamalarının 

birbirlerine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. Gruplar 

arası ortalamalar arasında anlamlı fark olup olmadığı Tek 

Yönlü Varyans Analizi ile incelenmiĢtir. Analiz sonuçları 

Tablo 8‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 8 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının 

Çocukların Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre One Way ANOVA Sonuçları 

 vk kt sd ko F p 
Anlamlı 

Fark 

Bilimsel Süreç 

Beceri Testi 

Gruplararası 78.99 2 39.49 

5.75 .004 2-3 Gruplariçi 1275.74 186 6.85 

Toplam 1354.74 188  

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 8‟de yer alan Varyans çözümlemesinin sonucu 

incelendiğinde, örneklem grubunda yer alan çocukların okul 

öncesi dönem bilimsel süreç beceri ile anne öğrenim durumu 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıĢtır, 

F(2, 186)=5.75, p<.05. Annelerin eğitim düzeyleri arasında 

oluĢan farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; eğitim 

düzeyi lise olan annelerin çocukları ile lisans düzeyinde olan 

annelerin çocukları arasında eğitim düzeyi lisans olan 

annelerin çocukları lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. 

Diğer bir ifade ile anne eğitim düzeyi lisans olan çocukların 

bilimsel süreç beceri düzeylerinin, anne eğitim düzeyi lise 

olan çocuklardan daha olumlu olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 9 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının 

Çocukların Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre N, SS, X  Değerleri 

 Baba Öğrenim Düzeyi n X  Ss 

Bilimsel Süreç 

Beceri Testi 

Ġlköğretim 11 8.63 2.80 

Lise 54 9.27 2.74 

Lisans 124 10.37 2.56 

Toplam 189 9.96 2.68 

Örneklem grubunda yer alan okul öncesi dönem bilimsel 

süreç becerilerinin baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; 

eğitim düzeyi ilköğretim olan babaların çocukları X =8.63, 

eğitim düzeyi lise olan babaların çocukları X =9.27 ve eğitim 

düzeyi lisans olan babaların çocukları X = 10.37 yüksek 

değerlere sahiptir. ÇalıĢmada yer alan ilköğretim, lise ve 

lisans eğitim düzeyindeki babaların çocuklarının puan 

ortalamalarının birbirlerine yakın değerlerde olduğu 

görülmektedir. Gruplar arası ortalamalar arasında anlamlı 

fark olup olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi ile 

incelenmiĢtir. Analiz sonuçları Tablo 10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 10 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının Çocukların Baba Öğrenim Düzeyi 

DeğiĢkenine Göre One Way ANOVA Sonuçları 

 vk kt sd ko F p Anlamlı Fark 

Bilimsel Süreç 

Beceri Testi 

Gruplararası 66.17 2 33.08 

4.77 0.009 2-3 Gruplariçi 1288.56 186 6.92 

Toplam  1354.74 188  

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 10‟da yer alan Varyans çözümlemesinin sonucu 

incelendiğinde, örneklem grubunda yer alan çocukların okul 

öncesi dönem bilimsel süreç beceri ile baba öğrenim düzeyi 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

saptanmıĢtır, F(2, 186)=4.77, p<.05. Babaların eğitim 

düzeyleri arasında oluĢan farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına 

göre; eğitim düzeyi lise olan babaların çocukları ile lisans 

düzeyinde olan babaların çocukları arasında eğitim düzeyi 

lisans olan babaların çocukları lehine anlamlı bir farklılık 

saptanmıĢtır. Diğer bir ifade ile baba eğitim düzeyi lisans 

olan çocukların bilimsel süreç beceri düzeylerinin, baba 

eğitim düzeyi lise olan çocuklardan daha olumlu olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Tablo 11 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K) Puan Ortalamalarının 

Çocukların Okul Öncesi Eğitim Alma Süresi DeğiĢkenine Göre N, SS, X  Değerleri 

 
Okul Öncesi Eğitim 

Alma Süresi 
n X  Ss 

Dikkat Toplama  

Testi (FTF-K) 

Ġlk Yıl 40 21.57 8.14 

Ġkinci Yıl 62 27.74 9.02 

Üçüncü Yıl 87 29.26 8.26 

Toplam 189 27.13 8.95 

Örneklem grubunda yer alan çocukların dikkat 

becerilerinin puan ortalamalarının okul öncesi eğitim alma 

süresi değiĢkenine göre; okul öncesi eğitimde ilk yılı olan 

çocuklar X =21.57, okul öncesi eğitimde ikinci yılı olan 

çocuklar X =27.74 ve okul öncesi eğitimde üçüncü yılı olan 

çocuklar ise X = 29.26 yüksek değerlere sahiptir. Gruplar 

arası ortalamalar arasında anlamlı fark olup olmadığı Tek 

Yönlü Varyans Analizi ile incelenmiĢtir. Analiz sonuçları 

Tablo 12‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 12 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Testi (FTF-K) Puan Ortalamalarının 

Çocukların Okul Öncesi Eğitim Alma Süresi DeğiĢkenine Göre One Way ANOVA Sonuçları 

 vk kt sd ko F p Anlamlı Fark 

Dikkat Toplama 

Testi (FTF-K) 

Gruplararası 1653.85 2 826.92 

11.44 .000 
1-2, 

1-3 
Gruplariçi 13436.56 186 72.23 

Toplam 15090.42 188  

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 12‟de yer alan Varyans çözümlemesinin sonucu 

incelendiğinde, beĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama testi 

(FTF-K) puan ortalamalarının çocukların okul öncesi eğitim 

alma süresine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

saptanmıĢtır, F(2, 186)=11.44, p<.05. Çocukların okul öncesi 

eğitim alma durumları arasında oluĢan farkların hangi 

gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe 

testi sonuçlarına göre; okul öncesi eğitimde ilk yılı olan 

çocuklar ile ikinci yılı olan çocuklar arasında okul öncesi 

eğitimde ikinci yılın çocuklar lehine anlamlı bir farklılık 

saptanmıĢtır. Okul öncesi eğitimde ilk yılı olan çocuklar ile 

üçüncü yılı olan çocuklar arasında ise okul öncesi eğitimde 

üçüncü yılı olan çocuklar lehine anlamlı bir farklılık 

saptanmıĢtır. Diğer bir ifade ile okul öncesi eğitimde ikinci 

veya üçüncü yılı olan çocukların dikkat becerileri 

düzeylerinin okul öncesi eğitimde ilk yılı olan çocuklardan 

daha olumlu olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 13 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının 

Çocukların Okul Öncesi Eğitim Alma Süresi DeğiĢkenine Göre N, SS, X  Değerleri 

 
Okul Öncesi Eğitim  

Alma Süresi 
n X  Ss 

Bilimsel Süreç 

Beceri Testi 

Ġlk Yıl 40 8.27 2.68 

Ġkinci Yıl 62 9.66 2.43 

Üçüncü Yıl 87 10.95 2.42 

Toplam  189 9.96 2.68 

Örneklem grubunda yer alan çocukların okul öncesi 

dönem bilimsel süreç beceri testi puan ortalamalarının okul 

öncesi eğitim alma süresi değiĢkenine göre okul öncesi 

eğitimde ilk yılı olan çocuklar X =8.27, okul öncesi eğitimde 

ikinci yılı olan çocuklar X =9.66 ve okul öncesi eğitimde 

üçüncü yılı olan çocuklar ise X = 10.95 yüksek değerlere 

sahiptir. Gruplar arası ortalamalar arasında anlamlı fark olup 

olmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi ile incelenmiĢtir. 

Analiz sonuçları Tablo 14‟te verilmiĢtir 

Tablo 14 

Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi Puan Ortalamalarının 

Çocukların Okul Öncesi Eğitim Süresi DeğiĢkenine Göre One Way ANOVA Sonuçları 

 vk kt sd ko F p Anlamlı Fark 

Dikkat Toplama 

Testi (FTF-K) 

Gruplararası 205.06 2 102.53 

16.58 .000 

1-2, 

1-3, 
2-3 

Gruplariçi 1149.67 186 6.18 

Toplam 1354.74 188  

(*) İşareti alt işlemin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu işaret etmektedir. 

Tablo 14‟te yer alan Varyans çözümlemesinin sonucu 

incelendiğinde, örneklem grubunda yer alan çocukların okul 

öncesi dönem bilimsel süreç beceri testi puan 

ortalamalarının okul öncesi eğitim alma süresi değiĢkenine 

anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıĢtır, F(2, 186)=7.67, 

p<.05. Çocukların okul öncesi eğitim alma durumları 

arasında oluĢan farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; okul 

öncesi eğitimde ilk yılı olan çocuklar ile ikinci yılı olan 

çocuklar arasında okul öncesi eğitimde ikinci yılı olan 

çocuklar lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Okul 

öncesi eğitimde ilk yılı olan çocuklar ile üçüncü yılı olan 

çocuklar arasında okul öncesi eğitimde üçüncü yılı olan 

çocuklar lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Okul 

öncesi eğitimde ikinci yılı olan çocuklar ile üçüncü yılı olan 

çocuklar arasında ise okul öncesi eğitimde üçüncü yılı olan 

çocuklar lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Diğer bir 

ifade ile okul öncesi eğitimde ikinci veya üçüncü yılı olan 

çocukların dikkat becerileri düzeylerinin okul öncesi 

eğitimde ilk yılı olan çocuklardan ve okul öncesi eğitimde 

üçüncü yılı çocukların dikkat becerilerinin ikinci yılı olan 

çocuklardan daha olumlu olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 15 

BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Becerileri ile Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki ĠliĢkiye 

Ait Pearson Korelâsyon Katsayısı Testi Sonuçları 

 BeĢ YaĢ Çocuklarının Dikkat Toplama Becerileri Toplam Puanı 

Bilimsel Süreç Becerileri 

Toplam Puanı 

Pearson Correlation .476 

P .000 

N 189 

Tablo 15 incelendiğinde, beĢ yaĢ çocuklarının dikkat 

toplama becerileri ile okul öncesi dönem bilimsel süreç 

becerileri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki 

olduğu görülmektedir, r=0.476, p<.05. Buna göre beĢ yaĢ 

çocuklarının dikkat toplama becerileri arttıkça okul öncesi 

dönem bilimsel süreç becerilerinin arttığı söylenebilir. 
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TARTIġMA ve SONUÇ. Bu bölümde araĢtırma 

sonucunda elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. 

Çocuklarda dikkat geliĢimi birçok sosyo-psikolojik ve 

biyo-fizyolojik değiĢken tarafından etkilenen zihinsel bir 

süreçtir (Aydın, 2016). Dolayısıyla kız ve erkek çocukları 

arasındaki bu biyo-fizyolojik farklılığın onların dikkat 

becerilerine de yansıyabileceği düĢünülerek cinsiyet bu 

çalıĢmada değiĢkenlerden biri olmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda 

beĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama becerilerinin cinsiyet 

değiĢkenine göre analiz sonuçları incelendiğinde anlamlı bir 

farklılık göstermediği saptanmıĢtır. Literatüre bakıldığında 

yapılan diğer araĢtırma sonuçlarında; GüneĢ (1997) çocukların 

dikkat toplama beceri düzeylerinde cinsiyet değiĢkenine göre 

anlamlı farklılık saptamamıĢtır. Bu durum çalıĢmadan elde 

edilen sonuç ile paralellik göstermektedir. Bununla birlikte 

Gözüm ve Kandır (2018) ve Ucur (2005) yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarında cinsiyet değiĢkenine göre çocukların dikkat 

toplama beceri düzeylerinde kız çocuklarının lehine bulgulara 

rastlamıĢtır. KuĢcu ve Kayılı (2012) ise yaptıkları çalıĢmada 

erkek çocuklar lehine anlamlı farklılık saptamıĢtır. 

Görüldüğü gibi dikkatle ilgili yapılan çalıĢmalarda cinsiyet 

değiĢkenine iliĢkin farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu 

durumda dikkat ile ilgili çalıĢmalarda cinsiyet değiĢkeninin 

tartıĢmalı bir konu olduğu söylenebilir. Nitekim Sunar 

(2019) yakın zamanda yapılmıĢ olan çalıĢmalara göre dikkatin 

cinsiyetten çok yaĢ değiĢkeninden etkilendiğini ifade etmiĢtir. 

ÇalıĢmanın ikinci bulgusunda okul öncesi dönem 

çocuklarının bilimsel süreç beceri düzeylerinin cinsiyet 

değiĢkenine göre analiz sonuçları incelendiğinde anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. Kuru ve Akman (2017) ile Özkan 

(2015) yaptıkları çalıĢmada çocukların bilimsel süreç 

becerilerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık 

göstermediğini çalıĢmalarında ortaya koymuĢlardır. Bu durum 

çalıĢmadan elde edilen sonuç ile paralellik göstermektedir. 

Nitekim Mutisya, Rotich, ve Rotich (2013) bilim öğreniminde 

toplumsal cinsiyet stereotiplerinin yanlıĢ ve bilimsel süreç 

becerilerinin geliĢtirilmesi yoluyla bilimsel eğitime eriĢimde 

toplumsal cinsiyet eĢitliğinin önündeki bir engel olduğunu 

ifade etmiĢtir.  

Annelerin öğrenim düzeylerinin artması çocuklarına 

sunacakları zengin uyarıcılı çevrenin ve anne-çocuk 

etkileĢiminin çeĢitlenmesine imkân sağlayacaktır; Dolayısıyla 

annelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirerek 

onların geliĢimlerini olumlu yönde destekleyebilecekleri 

düĢünülmektedir. Barchmann, Kinze ve Roth (1991), ilk 

çocukluk döneminde olumlu anne çocuk etkileĢimlerinin 

çocukların dikkat düzeylerini olumlu yönde etkilediğini öne 

sürmüĢtür. ÇalıĢma sonucunda örneklem grubunda yer alan 

beĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama becerilerinin anne öğrenim 

düzeyi değiĢkenine göre analiz sonuçları incelendiğinde; 

eğitim seviyesi ilköğretim olan anneler ile lise düzeyinde 

olan anneler arasında eğitim düzeyi lise olan anneler lehine 

anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Eğitim seviyesi lise 

seviyesinde olan anneler ile lisans düzeyinde olan anneler 

arasında ise eğitim seviyesi lisans düzeyinde olan anneler 

lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. KuĢcu ve Kayılı 

(2012) yaptıkları çalıĢmada eğitim düzeyi lise ve lisans olan 

annelerin çocuklarının dikkat toplama becerilerinin anne 

eğitim düzeyi ilkokul olan çocuklardan daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu sonuç çalıĢmadan elde edilen sonuç 

ile paralellik göstermektedir. 

ÇalıĢma sonucunda örneklem grubunda yer alan 

çocukların bilimsel süreç becerilerinin anne öğrenim durumu 

değiĢkenine göre analiz sonuçları incelendiğinde; eğitim 

seviyesi lise düzeyinde olan anneler ile lisans düzeyinde olan 

anneler arasında eğitim seviyesi lisans düzeyinde olan 

annelerin çocukları lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. 

Eğitim düzeyi artan bir annenin çevreye ve çocuğuna karĢı 

olumlu bir bilinç geliĢtireceği düĢünülmektedir. Bilinçli bir 

anne okul öncesi eğitimin yanı sıra evde de çocuğuna zengin 

uyarıcılı bir çevre olanağı sunarak çocuğunun geliĢim alanlarını 

destekleyebilecektir. Nitekim Katrancı (2018) Bir çocuğun 

eğitiminde yetiĢkinin geçirmiĢ olduğu eğitim tecrübesi önemli 

bir rol oynadığını ifade etmiĢtir. Dolayısıyla birçok geliĢim 

alanında ilerleme sağlayan çocuğun biliĢsel geliĢimine eĢ 

olarak bilimsel süreç becerileri de geliĢim gösterebilecektir. 

ÇalıĢmadan elde edilen sonuç bu durumu destekler niteliktedir. 

BeĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama becerilerinin baba 

öğrenim düzeyi değiĢkenine göre analiz sonuçları 

incelendiğinde; eğitim düzeyi lise olan babalar ile lisans olan 

babaların çocukları arasında eğitim düzeyi lisans olan 

babaların çocukları lehine anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. 

KuĢcu ve Kayılı (2012) yapmıĢ oldukları çalıĢmada eğitim 

düzeyi lise ve lisans olan babaların çocuklarının dikkat toplama 

becerilerinin baba eğitim düzeyi ilkokul olan çocuklardan 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Yılmaz Bolat‟a 

(2018) göre Babaların çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman 

geçirmeleri çocukların geliĢimlerini olumlu etkilemektedir. 

Ayrıca babaların öğrenim düzeylerinin artmasının çocuklarla 

birlikte geçirdikleri zamanın kalitesini arttıracağı düĢünül-

mektedir. Dolayısıyla öğrenim düzeyi artan bir babanın 

çocuğunu tanıma ve geliĢimsel anlamda destekleme bilinci 

de geliĢebilecektir. Bu durum çalıĢmadan elde edilen sonuç 

paralellik göstermektedir. 

BeĢ yaĢ çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin baba 

öğrenim durumu değiĢkenine göre analiz sonuçları 

incelendiğinde; eğitim seviyesi lise düzeyinde olan babalar 

ile lisans düzeyinde olan babalar arasında eğitim seviyesi 

lisans düzeyinde olan babaların çocukları lehine anlamlı bir 

farklılık saptanmıĢtır. Okul öncesi dönemde geliĢim hızlıdır 

ve geliĢimi etkileyen faktörler vardır. Bunlar çocuğun 

doğuĢtan getirdiği özellikler ve çevresel etmenlerdir; ancak 

geliĢimi etkileyen çevresel faktörler içerisinde ilk sırada 

gelen etmen ailedir (Kandır ve Alpan, 2008). Son yıllarda 

yapılan çalıĢmalar babanın, çocuğun daha ileriki yıllarda 

göstermiĢ olduğu davranıĢları, akademik baĢarısı ve 

psikolojik durumu üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuĢtur (Tezel ġahin ve Özbey, 2009). 

ÇalıĢmada beĢ yaĢ çocuklarının dikkat toplama 

becerilerinin çocukların okul öncesi eğitim alma durumuna 

göre analiz sonuçları incelendiğinde; okul öncesi eğitimde 

ilk yılı olan çocuklar ile ikinci yılı olan çocuklar arasında 

okul öncesi eğitimde ikinci yılındaki çocuklar lehine anlamlı 

bir farklılık saptanmıĢtır. Okul öncesi eğitimde ilk yılı olan 

çocuklar ile üçüncü yılı olan çocuklar arasında ise okul 

öncesi eğitimde üçüncü yılında olan çocuklar lehine anlamlı 

bir farklılık saptanmıĢtır. Gözalan (2013) yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada mevcut uygulanan MEB Okul Öncesi Eğitim 

Programının çocukların dikkat becerileri üzerinde etkili 

olduğunu ifade etmiĢtir. Bu durum çalıĢmayı destekler 

niteliktedir. Ayrıca, Can YaĢar ve Kaya (2020) okul öncesi 

eğitimin biliĢsel alanda, çocukların matematiksel ve uzamsal 
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algılarını artırdığını, problem çözme ve dikkat becerilerini 

geliĢtirdiğini ifade etmiĢtir. Dolayısıyla okul öncesi eğitimin 

birçok geliĢim alanına olumlu yansımasının yanı sıra 

çocukların dikkat becerilerini de geliĢtirdiği ifade edilebilir. 

Bu nedenle çocukların okul öncesi eğitime devam etme 

sürelerinin artmasının dikkat becerileri üzerinde anlamlı bir 

farka neden olduğu söylenebilir. 

Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç 

becerilerinin okul öncesi eğitim alma durumu değiĢkenine 

göre analiz sonuçları incelendiğinde; okul öncesi eğitimde 

ilk yılı olan çocuklar ile ikinci yılı olan çocuklar arasında 

okul öncesi eğitimde ikinci yılı olan çocuklar lehine anlamlı 

bir farklılık saptanmıĢtır. Okul öncesi eğitimde ilk yılı olan 

çocuklar ile üçüncü yılı olan çocuklar arasında okul öncesi 

eğitimde üçüncü yılı olan çocuklar lehine anlamlı bir 

farklılık saptanmıĢtır. Okul öncesi eğitimde ikinci yılı olan 

çocuklar ile üçüncü yılı olan çocuklar arasında ise okul 

öncesi eğitimde üçüncü yılı olan çocuklar lehine anlamlı bir 

farklılık saptanmıĢtır. Hem son yıllarda yapılan çalıĢmalarda 

hem de okul öncesi dönemin kritik bir dönem olduğu göz 

önünde bulundurularak çocukların ileriki yıllarda bilimsel 

süreç becerilerini etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri için okul 

öncesi dönemde bu becerilerle tanıĢmaları gerektiği ortaya 

konmuĢtur (Ayvacı, 2010). Dolayısıyla okul öncesi eğitimdeki 

yılın çocukların bilimsel süreç becerilerini etkileyen bir 

değiĢken olduğu söylenebilir. Kuru ve Akman (2017) 

çalıĢmasında daha önce okul öncesi eğitim alan okul öncesi 

dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin okul öncesi 

eğitim almayan çocuklardan daha yüksek olduğu bulgusuna 

ulaĢmıĢtır. Barnett (2008) ise iyi tasarlanmıĢ okul öncesi 

eğitim programlarının çocukların akademik baĢarısında uzun 

vadeli iyileĢmeler gösterdiğini ifade etmiĢtir.  

ÇalıĢmanın bir diğer sonucunda ise beĢ yaĢ çocuklarının 

dikkat toplama becerileri ile okul öncesi dönem bilimsel 

süreç becerileri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir 

iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Buna göre beĢ yaĢ çocuklarının 

dikkat toplama becerileri arttıkça bilimsel süreç becerilerinin 

de arttığı ifade edilebilir. Erken çocukluk eğitim programının 

odak noktası temel süreç becerileri olarak görülmektedir. Bu 

nedenle okul öncesi eğitim programında yer alan etkinliklerde 

çocukların gözlem yapma, ölçüm yapma, yapılanların ve 

verilerin kaydedilmesi, verileri yorumlama ve verilere 

dayanarak çıkarım yapma gibi temel bilimsel süreç 

becerilerinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır (BüyüktaĢkapu, 

2010). Temel bilimsel süreç becerilerinin geliĢiminde baĢarı 

sağlanabilmesi için ise çocukların her bir basamakta sürece 

odaklanmaları gerektiği ifade edilebilir. ÇalıĢmadan elde 

edilen sonuç bu durumu destekler niteliktedir. 

ÖNERILER. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlar doğrultu-

sunda, ailelere çocuklarının okul öncesi eğitimden bir yıldan 

daha uzun süre faydalanmasına vurgu yapılarak, bu konuda 

bilgilendirilmeleri sağlanabilir. Eğitim düzeyi düĢük ailelere 

bilinçlendirme çalıĢmaları yapılabilir, bilgilendirici broĢürler 

ve el kitapçıkları hazırlanarak bunlara ulaĢmaları sağlanabilir. 

Bu çalıĢma baĢka çalıĢmalara öncülük ederek okul öncesi 

dönem çocuklarının dikkat ve bilimsel süreç becerileri farklı 

değiĢkenler açısından incelenebilir. 
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INVESTIGATION OF ATTENTION AND SCIENTIFIC PROCESS 

SKILLS OF PRESCHOOL PERIOD CHILDREN 

Children watch their surroundings with curious eyes since they are born, they try to recognize the objects in their 

environment; as they grow up, they wonder about everything and try to explore and learn about their surroundings by asking 

questions. Preschool covers a period of time when children are very curious and try to learn and discover everything. 

Attention may vary from child to child when we take into consideration the principle of age, psychology, social environment 

and individual differences in development. While exploring their environment, children who are continuing to acquire and 

develop skills day by day will need to use scientific process skills along with science learning It is very important to ensure that 

children in preschool period meet and love science by taking advantage of their natural curiosity because children‟s academic 

achievement, their own skills, their interests and attitudes towards learning will change based on their early experiences. In 

this study, it is aimed to examine the attention and scientific process skills of preschool children. The research was conducted 

in general survey model. The study group of the research consists of 189 preschool children in 5 years old age group attending 

the kindergarten and independent kindergartens of the schools affiliated to the Provincial Directorate of National Education in 

Konya city center. Personal information form, attention test and scientific process skills test were used in collecting data in 

accordance with the purpose of the study. As a result of the study, it was found that there is a moderate, positive and 

significant relationship between the attention skills of five-year-olds and preschool scientific process skills. 
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1
GĠRĠġ. Yaratıcılık hakkında geçmiĢten  

                      bugüne yapılan farklı birçok tanıma rastlamak 

mümkündür. Torrance (1969)‟a göre yaratıcılık, bireyin bir 

sorun karĢısında, sorunun çözümünde farklı bir ürün var 

etmesidir. Güleryüz (2001)‟e göre, kiĢinin kendi 

deneyimlediği yaĢantıları sonucunda deneyimlerini 

birleĢtirerek bir problemi sonuca ulaĢtırabilmesi, bu 

deneyimlerden yola çıkarak orjinal bir fikir veya ürün ortaya 

çıkarabilmesidir. Yaratıcılık kiĢinin doğduğu andan itibaren 

sahip olduğu herkeste belirli bir oranda mevcut olan bir 

yetenektir. KiĢinin yaĢamını sürdürdüğü çevrede, büyüdüğü 

aile ortamında, öğrenim gördüğü okulda veya çevresindeki 

uyaranların yoğunluklarına göre azalıp ya da artmaktadır. 

Bazen tamamen de yok olabilmektedir. Yaratıcılığın tanımı 

                                                         
1 ÇalıĢma 25–27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 

14.Ulusal Okul Öncesi Öğrenci Kongresi bildiri kitapçığında özet 

bildiri olarak basılmıĢtır. 

hala net bir Ģekilde yapılamadığı gibi bazılarına göre bir sonuç 

olan yaratıcılık bazılarına göre de bir sürecin ürünüdür. Fakat 

farklı birçok tanımda ortaya çıkan ortak sonuç yaratıcılığın 

farklı bir düĢünce, yeni bir pencereden bakma, özgün bir ürün 

olmasıdır (Çeliköz, 2017; Çetin vd., 2015).  

Yaratıcılığın ortaya konulmasında bireylerde algı, duygu, 

imge, simge ve mecaz kavramları önemli zihinsel süreçlerdir 

(Aral, Yıldız Çiçekler, 2018). Yaratıcılık sürecini geçmiĢte 

kazandığımız bilgileri ve eski tecrübelerimizi birleĢtirerek 

bunların üzerine yenilerini ekleyip yapma ve oluĢ süreci 

olarak tanımlayan ve yaratıcılığın daha çok sanat alanı 

üzerinde duran araĢtırmalar, yaratıcılığı baĢka boyutlardan 

tanımlamaya çalıĢmıĢtır (Can YaĢar, 2009). YaĢadığımız 

zaman dilimi insanoğlunu sürekli yeniliğe ve araĢtırmaya 

yöneltmektedir bu yeniliklere ayak uydurabilmesi ve 

değiĢimlere açık olması yaratıcılığı zorunlu kılmaktadır. 

Bireylerin karĢılaĢtıkları problemlere diğer insanlardan farklı 

olarak çözüm yolları bulabilmeleri ancak yaratıcı düĢüncenin 

Çalışmada okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yaratıcılık hakkında görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni 

kapsamında yürütülmüştür. Bu amaçla çalışma kapsamında okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen 

adaylarının yaratıcılık hakkında görüşlerinin belirlenmesi amacıyla nitel veriler toplanmıştır.  

Çalışmanın evreni Türkiye‟de MEB‟e bağlı anaokulu ve anasınıfları bünyesinde görev yapan okul öncesi 

öğretmenleridir. Ayrıca Eğitim Fakülteleri bünyesinde eğitimlerine devam eden okul öncesi öğretmen 

adaylarıdır. Çalışmanın örneklemi ise 2019–2020 öğretim yılında Konya il merkezinde MEB‟e bağlı 

anaokulu ve anasınıfları bünyesinde görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri ile Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimde eğitimlerine devam eden öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinde kullanılan yöntemlerden birisi 

olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının 

yaratıcılık hakkında görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Görüşme formunun ilk bölümünde okul 

öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının kişisel bilgilerini içeren sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölümde ise yaratıcılık hakkında sekiz soru bulunmaktadır. Çalışmaya gönüllü 

katılan okul öncesi öğretmeni ve öğretmen adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formundaki 

sorulara ilişkin görüşleri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 

öncelikli olarak okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerin temaları ve 

kategorileri oluşturulmuştur. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri 

kodlama yapılarak verilmiştir. Çalışmada okul öncesi öğretmenleri Ö1, Ö2,… şeklinde okul öncesi 

öğretmen adayları ise ÖA1, ÖA2, ….. şeklinde kodlanmıştır. Çalışma sonucunda okul öncesi 

öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yaratıcılık konusunda benzer düşüncelere sahip oldukları 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: yaratıcılık, yaratıcılığı etkileyen faktörler, okul öncesi eğitim, aile, çocuk. 
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etkin kılınmasıyla gerçekleĢebilecek bir durumdur (Mangır ve 

Aral, 1991).  

Yaratıcılık ve yaratıcı düĢünme anlam olarak aynı 

olmamasına rağmen çoğunlukla birbirine karıĢtırılan iki farklı 

terimdir. Yaratıcı düĢünme biliĢsel aktiviteleri, yaratıcılık ise 

daha çok motor fonksiyonlarla beraber biliĢsel faaliyetlere 

dayanmaktadır (Sönmez Ektem, 2017). Çocuğun hayatının ilk 

altı yaĢını kapsayan okul öncesi eğitim, çocuğun dil, biliĢsel, 

psiko-motor, bedensel ve sosyal duygusal gibi çeĢitli geliĢim 

alanlarında geliĢmeler yaĢadığı, öz bakım olarak kendini 

ilerlettiği ve kiĢilik yapısının Ģekillenmeye baĢladığı bir 

dönem olarak oldukça önemlidir. Bu dönemde kazanılan 

davranıĢ Ģekilleri, hayat boyu devam etmektedir (Can YaĢar 

ve Aral, 2010). Okul öncesi dönemdeki çocuklar yaratıcı 

potansiyele sahip bireylerdir ve bu yaratıcılık becerilerinin 

beslenmesi için erken çocukluk döneminin önemi yadsınamaz 

(Eason, Giannangelo ve Franceschini, 2009). Ġlgili alan 

yazında okul öncesi öğretmenlerinin (Maloney, 1992; Kenç, 

2001; Broinowski, 2002; Uzman, 2003; Yıldırım, 2006; Kara, 

2007; Karaçelik, 2009; Yenilmez ve Yolcu, 2007; Özler, 

2009; Uzunoğlu ve Demir, 2014; Çoban, 2016; Özkan, 2016; 

Yuvacı, 2017; Zembat, Ġlçi-KüsmüĢ ve Yılmaz, 2018; Arslan, 

2019) ve okul öncesi öğretmen adaylarının (Çetingöz, 2002; 

Emir, AteĢ, Aydın, Bahar, DurmuĢ, Polat ve Yaman, 2004; 

Tok, 2008; Görgen ve Karaçelik, 2009; Mirzaie vd., 2009; 

Temizkalp, 2010; Zeytun, 2010; Yılmaz, 2011; Tuna, 2013; 

Türkmen, 2014; Toyran, 2015; KarakaĢ, 2016; Akcanca, 

2017) yaratıcılığa iliĢkin görüĢleri ile ilgili yürütülen 

çalıĢmaların olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmenleri 

bir ülkenin gelecek nesillerini yetiĢtirecek olan ve eğitim 

sürecinde çocuklarla ilk karĢılaĢan öğretmenlerdir. 

Günümüzde yaratıcılığın önemi ve gerekliliği konusunda 

birçok alanda vurgu yapılmaktadır. Yaratıcı çocukların 

yetiĢmesinde ise okul öncesi öğretmenleri oldukça önemli bir 

konumdadır. Bu nedenle çalıĢmada okul öncesi 

öğretmenlerinin ve gelecekte okul öncesi öğretmeni olacak 

okul öncesi öğretmeni adaylarının yaratıcılık hakkındaki 

görüĢleri incelenmiĢtir. Okul öncesi öğretmenlerinin ve okul 

öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık hakkında ne 

düĢündüklerini, bulundukları kurumlardaki sınıflarda 

yaratıcılığı geliĢtirmeye yönelik ne tür etkinlikler yaptıkları, 

bu etkinliklere ne kadar süre yer verdikleri, etkinlikleri 

gerçekleĢtirirken karĢılaĢtıkları sorunlarla bu sorunları 

çözmede nasıl bir yol izlediklerine iliĢkin görüĢleri 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  Bu genel amaç doğrultusunda 

çalıĢmada aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.  

1. Sizce yaratıcılık nedir? 

2. Yaratıcılığı desteklemek için neler yaparsınız? 

3. Sizce yaratıcı bir çocuğun özellikleri neler olabilir? 

4. Sınıf ortamında farklı yaĢ grubunda yer alan çocuklara 

ne tür yaratıcı etkinlikler düzenlersiniz? 

5. Çocukların ilgi alanlarını belirlerken farklı alanlara 

eğilimi olan çocukları fark ettiğinizde, çocukları bu alanlara 

yönlendirme de nasıl bir yol izlersiniz? 

6. Sizce çocukların yaratıcılığının geliĢimini olumsuz 

yönde etkileyen faktörler nelerdir? 

7. Çocuğun yaratıcılığını geliĢtirmek amacıyla  

çevresinde hangi materyallerin bulundurulması gerektiğini 

düĢünüyorsunuz? 

8. Çocuğun yaratıcılığının geliĢtirilmesinde okul-aile iĢ 

birliği açısından ebeveynlerden beklentileriniz nelerdir? 

YÖNTEM 
ÇalıĢmanın Amacı. ÇalıĢmada okul öncesi öğretmenleri 

ve öğretmen adaylarının yaratıcılık hakkında görüĢlerinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma, nitel araĢtırma 
desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni kapsamında 
yürütülmüĢtür. Bu amaçla çalıĢma kapsamında okul öncesi 

öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yaratıcılık hakkında 
görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla nitel veriler toplanmıĢtır. 

ÇalıĢma Grubu. ÇalıĢmanın evreni Türkiye‟de MEB‟e 
bağlı anaokulu ve anasınıfları bünyesinde görev yapan okul 

öncesi öğretmenleridir. Ayrıca Eğitim Fakülteleri 
bünyesinde eğitimlerine devam eden okul öncesi öğretmen 
adaylarıdır. ÇalıĢmanın örneklemi ise 2018–2019 öğretim 

yılında Konya il merkezinde MEB‟e bağlı anaokulu ve 
anasınıfları bünyesinde görev yapmakta olan okul öncesi 
öğretmenleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Eğitimde eğitimlerine devam eden 

öğretmen adayları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada örneklemin 
yeterliliğini sağlamak için basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
esas alınmıĢtır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 

Karadeniz, Demirel, 2011; Balcı, 2007). ÇalıĢmanın 
örneklemini 116 okul öncesi öğretmeni ve 166 okul öncesi 
öğretmen adayı oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın örneklem 

grubundaki okul öncesi öğretmenlerinin 5 (% 4.3)‟i kadın, 
111 (% 95.7)‟i erkektir. Okul öncesi öğretmenlerinin 11 
(%9.5)‟i 20-30 yaĢ aralığında, 62 (% 53.4)‟si 31-40 yaĢ 
aralığında, 43 (% 37.1)‟ü ise 41 yaĢ ve üzerindedir. Okul 

öncesi öğretmenlerin 50 (% 43.1)‟si 1-10 yıl arasında, 40 (% 
34.5)‟ı 11-20 yıl arasında, 26 (% 22.4)‟sı 21 ve üzeri sürede 
mesleki deneyime sahiptir. Okul öncesi öğretmenlerin 3 (% 

2.6)‟ü 3 yaĢ grubu, 32 (% 27.6)‟si 4 yaĢ grubunda, 66 (% 
56.9)‟sı 5 yaĢ grubunda, 15 (% 12.9)‟i ise 6 yaĢ grubundaki 
çocukların öğretmenidir. ÇalıĢmadaki okul öncesi öğretmen 

adaylarının 88 (% 53.0)‟i 18-20 yaĢ aralığında, 72 (% 
43.4)‟si 21-25 yaĢ aralığında, 6 (% 3.6)‟sı 26-30 yaĢ 
aralığındadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının 19 (% 
11.4)‟u erkek, 147 (% 88.6)‟si bayandır. Öğretmen 

adaylarının 79 (% 47.6)‟u 2. sınıf, 69 (% 41.6)‟u 3. sınıf, 18 
(% 10.8)‟i 4. sınıftır.  

Veri Toplama Aracı. ÇalıĢmada öncelikle uygulamalar 

için gerekli izinler alınmıĢtır. Nitel araĢtırmada veri toplama 
yöntemlerinde kullanılan yöntemlerden birisi olan görüĢme 
tekniği kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmalarda görüĢme tekniği 

eylem, olay ve durumların birçok yönden anlamlarını ve farklı 
görüĢleri belirlemek amacıyla bir yol olarak tercih 
edilmektedir. GörüĢme tekniği, sözlü iletiĢim ile verilerin elde 
edilmesi durumudur (Akarçay UlutaĢ, 2018; Karasar, 2016). 

ÇalıĢmada okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının 
yaratıcılık hakkında görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla yarı 
yapılandırılmıĢ görüĢme formu oluĢturulmuĢtur. Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formunda, araĢtırmacı sormayı 
planladığı soruları önceden belirleyerek bir görüĢme protokolü 
hazırlamaktadır. AraĢtırmacı görüĢme akıĢına göre soruların 

sırasını düzenleyebilmekte, karĢısındaki bireyin yanıtlarını 
detaylandırmasını isteyebilmektedir (Türnüklü, 2000). 
GörüĢme formu iki bölümden oluĢmaktadır. GörüĢme 
formunun ilk bölümünde okul öncesi öğretmenlerinin ve okul 

öncesi öğretmen adaylarının kiĢisel bilgilerini içeren sorular 
bulunmaktadır. Ġkinci bölümde ise yaratıcılık hakkında sekiz 
soru bulunmaktadır. ÇalıĢmada araĢtırmacılar tarafından 

yaratıcılık ile ilgili alanyazın taraması gerçekleĢtirildikten 
sonra soru havuzu oluĢturularak uzman görüĢüne sunulmuĢtur. 
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Okul öncesi eğitimi bölümünde görev yapmakta olan altı 

öğretim üyesinin görüĢleri doğrultusunda sorulara son Ģekli 
verilmiĢtir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi. ÇalıĢmaya gönüllü 

katılan okul öncesi öğretmeni ve öğretmen adaylarının yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formundaki sorulara iliĢkin 

görüĢleri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Ġçerik analizi, toplanmıĢ olan verilerin, daha 

detaylı olarak incelenmesini sağlayan, daha önceden belirli 

olmayan konuların ve boyutların ortaya çıkmasında 

kullanılan bir tekniktir (Erdem, 2011). Verilerin analizinde 

öncelikli olarak okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi 

öğretmen adaylarının görüĢlerin temaları ve kategorileri 

oluĢturulmuĢtur. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin ve 

öğretmen adaylarının görüĢleri kodlama yapılarak 

verilmiĢtir. ÇalıĢmada okul öncesi öğretmenleri Ö1, Ö2,… 

Ģeklinde okul öncesi öğretmen adayları ise ÖA1, ÖA2, ….. 

Ģeklinde kodlanmıĢtır. 

BULGULAR. Bu bölümde, okul öncesi öğretmeni ve 

öğretmen adaylarının görüĢme formundaki sorulara verdikleri 

yanıtlardan elde edilen tema ve kategorilere yer verilmiĢtir.    

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sizce yaratıcılık nedir?” sorusuna iliĢkin verilen cevaplar 

“yaratıcılık” teması altında toplanmıĢtır. Ayrıca yaratıcılığa ait 

tanımlamaların okul öncesi öğretmenlerinin yanıtlarında yedi 

kategoride yani “orjinallik” “Alışılagelmiş kalıpların dışına 

çıkarak özgün, sıra dışı, ilgi-istek ve yetenekleri 

doğrultusunda orijinal çalışmalar yapabilmek .” [Ö96]; 

“kendini ifade etme”, “Kendini özgür ve özgün bir şekilde 

ifade edebilme, başkalarından farklı düşünebilme biçimidir.” 

[Ö34]; üretkenlik “Örneği olmayan ya da daha önce 

benzerini görmediğimiz bir olayı, nesneyi, durumu görmek; 

her bireyde belli bir derece var olduğu kabul edilen orijinal, 

özgün yeni bir ürün üretmek demektir.” [Ö10]; akıcılık 

“Kişinin özgünlüğü, esnekliği ve çok yönlü bakışıdır.” [Ö27]; 

özgürlük “Özgürce orijinal ürünler ve fikirler üretebilmektir.” 

[Ö87];  detaylara girme “Örneği olmayan ya da daha önce 

benzerini görmediğimiz bir olayı, nesneyi, durumu görmek; 

her bireyde belli bir derece var olduğu kabul edilen orijinal, 

özgün yeni bir ürün üretmek demektir.” [Ö10] ve hayal gücü 

“Hayalinde olanı yansıtabilmek, hayal gücünü kullanabilmek, 

farklı olanı keşfedebilmektir.”[Ö112]” kategorileri altında 

yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen adayları tarafından  “Sizce 

yaratıcılık nedir?” sorusuna iliĢkin cevaplara yönelik 

kategoriler incelendiğinde ise; “orjinallik “Yaratıcılık 

alışılmışın dışında akla ilk gelenden farklı, olandan farklı 

düşünebilme becerisidir.” [ÖA144]; kendini ifade etme 

“Kendini özgün yollarla ifade etmektir.” [ÖA132]; üretkenlik 

“Yaratıcılık daha önce düşünülmemiş bir konu ya da durum 

hakkında fikir beyan etmek ya da bir ürün ortaya koymak.” 

[ÖA88]; akıcılık “Var olan şeylerin farklı formunu 

oluşturmak, görmek.” [ÖA116]; özgürlük “Mevcut düşünce 

kalıplarından sıyrılmaktır.” [ÖA105]; detaylara girme 

“Kimsenin düşünmediğini düşünmektir.” [ÖA41]; hayal gücü 

“Hayal gücünü olabildiğince geniş şekilde farklı alanlarda 

kullanabilme becerisidir.” [ÖA140] ve keşfetme “Kendinde 

olmadığın özellikleri bir anda bulmak keşfetmektir.” 

[ÖA123]” Ģeklinde olduğu gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Yaratıcılığı desteklemek için neler yaparsınız?” sorusuna 

iliĢkin verilen cevaplar incelendiğinde sorunun “Tutum” 

teması altında ve yaratıcılığı destekleme için neler yaptıklarına 

dair görüĢleri ise okul öncesi öğretmenlerinin cevaplarının 

yedi kategoride yani “Farklı yöntemler ve etkinlikler 

kullanma” “Çocukların boyamalarını hiç karışmıyorum, 

scamper yöntemini kullanmaya gayret ediyorum, drama 

çalışmalarına ağırlık vermeye çalışıyorum.” [Ö18]; “Zengin 

uyarıcı çevre-ortam hazırlama” “Çocukların yaratıcılığını 

desteklemek için onlara ortam hazırlayıp oldukça çeşitli 

malzeme ile çalışma ortamı sunmaya çalışıyorum.” [Ö16];  

“Hayal gücünü geliştirme” “Çocukları serbest bırakıp hayal 

etmelerini ve somutlaştırır nesne oluşturmalarını isterim.” 

[Ö19]; Kitle iletişim araçlarının kullanım süresini 

sınırlandırma “Yaratıcılığı desteklemek için çocuğa cevabını 

bilmiyorum sence cevabı nasıl bulabiliriz gibi sorular 

sorabiliriz hazır oyuncaklardan ziyade yaratıcılığı destekleyici 

oyuncaklar kullanılabilir tv, tablet, telefon sürelerini 

kısıtlayabiliriz.” [Ö68]; “Yaratıcılıklarını destekleyici tutum 

sergileme” “Öğrencilerin birbirlerinden fikir almalarını, 

çeşitli yöntemler denemelerine fırsat veririm, destekler, 

olumlu motive ederim. Çocuklar hata yaparlarsa 

özgüvenlerini kırmam. Farkındalıkları geliştirir, her konuda 

merak uyandırırım.” [Ö10]; “Yaparak-yaşayarak 

öğrenmelerine imkân tanıma” “Eğitici yaşantı süreçlerinde 

bilişsel imgelerin zihindeki sayısını artırma faaliyetleri 

yapılmalıdır. Bu da aktif öğrenme ve yaparak yaşayarak 

etkinliklerinin çoğaltılması ile mümkün olur.” [Ö67] ve 

“Çocukların yaratıcılıklarını sınırlandırmama” “Kalıp 

yargılar vermem, Resmine, konuşmasına, hayal kurmasına 

engeller koymam, Düşünmesine kendini kendi gibi ifade 

etmesine izin veririm, Özgürlüğüne müdahale etmen, onun 

emeklerine kendi düşüncelerimle olumsuz dönütler vermem.” 

[Ö3] kategorileri altında yoğunlaĢtığı gözlenmektedir. 

 Okul öncesi öğretmen adayları tarafından  “Yaratıcılığı 

desteklemek için neler yaparsınız?” sorusuna iliĢkin cevaplara 

yönelik kategoriler incelendiğinde ise; Farklı yöntemler ve 

etkinlikler kullanma” “Beyin fırtınası gibi çalışmalar 

kullanırım uygun ortamı sağlarım.” [ÖA133]; Zengin uyarıcı 

çevre-ortam hazırlama” “Zengin çevre ve uyarıcıların olduğu 

ortamların yaratıcılığı destekleyeceğini düşünüyorum. Farklı 

çevrelerde faaliyetlerde bulunurdum.” [ÖA32]; Hayal gücünü 

geliştirme” “Yeni ortamlar, yeni kavramlar ve hayal 

dünyasını geliştirecek tüm plan ve projeleri hayata geçirmeye 

çalışırım.” [ÖA62]; Yaratıcılıklarını destekleyici tutum 

sergileme” “İlerde öğretmen olduğum zaman öğrencilerimin 

fikirlerini destekleyip yardımcı olabilirim. Onları 

düşündüklerini hayata geçirmeleri için cesaretlendirebilirim.” 

[ÖA85]; Yaparak-yaşayarak öğrenmelerine imkân tanıma” 

“Hayal kurma, yalnız düşünme, grup düşüncesinin 

geliştirilmesi gerçekleştirilebilir. Yaşadığımız çevreyi, doğayı 

tanıma fırsatı verilebilir. Daha birçok örnek söylenebilir.” 

[ÖA33] ve Çocukların yaratıcılıklarını sınırlandırmama” 

“Özgür bir ortam yaratırım.” [ÖA49]  Ģeklinde olduğu 

gözlenmektedir. 

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sizce yaratıcı bir çocuğun özellikleri neler olabilir?” 

sorusuna iliĢkin verilen cevaplar incelendiğinde sorunun 

“Kişisel Özellikler” teması altında ve yaratıcı bir çocuğun 

özelliklerine dair görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin 

cevaplarının yedi kategoride yani “sık soru sorma” 

“Meraklıdır, sürekli soru sorar, yeniliklere açıktır, rahatlıkla 
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düşüncelerini ifade eder.” [ÖA47]; “özgün düşünme” 

“Olaylara farklı açılardan da bakabilen, orijinal fikirler 

üretebilen, hayal güçleri gelişmiş, sorunlara karşı duyarlı 

olmak.” [Ö6]; “meraklı olma” “Meraklıdır, farklı fikirleri 

vardır, hep konuşmak ister, soru sorunca farklı cevaplar 

verebilir.” [Ö12]; “problemlere yeni çözüm yolları bulma” 

“Etkinlikler sırasında daha istekli ve heyecanlıdırlar. Farklı 

düşünceleri vardır. Sorulan sorulara ilginç yanıtlar 

verebilirler. Olaylara bakış açıları diğerlerine göre değişiklik 

gösterebilir.” [Ö10]; “çok yönlü düşünme” “Nesnenin tek bir 

işlevine odaklanmaz. Çok yönlü düşünür.” [Ö1]; “hızlı 

düşünme” “Pratiktir, hızlıdır, çabuk düşünür ve hemen 

uygular, eğlenceli fikirler verirler.” [Ö25]; ve “geniş hayal 

gücü” “Hayal gücü gelişmiştir. Zihinsel becerileri gelişmiştir. 

Duygu ve düşüncelerini özgün şekilde aktarabilir.” [Ö23] 

kategorileri altında yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen adayları tarafından “Sizce yaratıcı 

bir çocuğun özellikleri neler olabilir?” sorusuna iliĢkin 

cevaplara yönelik kategoriler incelendiğinde ise; “sık soru 

sorma” “Daha çok soru sormak, daha fazla ilgi duymak, 

kendi kendine yetmek.” [ÖA115]; “özgün düşünme” “Özgün 

ve hayalperest.” [ÖA149];  “meraklı olma” “Yeni şeyler 

keşfetmeyi sever.” [ÖA79]; “problemlere yeni çözüm yolları 

bulma” “Olaylara farklı açıdan bakar. Hızlı düşünme 

yeteneğine sahiptir. Olayları daha çabuk kavrar. Problemleri 

daha çabuk çözer.” [ÖA28], “çok yönlü düşünme” “Yaptığı 

bir işi diğerlerinden farklı bir yöntemle yapabilir ya da bir 

olaya diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla bakabilir.” 

[ÖA5]; “hızlı düşünme” “Pratik zekâya sahiptir.” [ÖA50] ve 

“geniş hayal gücü” “İlgi duyduğu alanların diğer çocuklara 

göre sıra dışı olması.” [ÖA63] Ģeklinde olduğu 

gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sınıf ortamında farklı yaş grubunda yer alan çocuklara ne 

tür yaratıcı etkinlikler düzenlersiniz?” sorusuna iliĢkin verilen 

cevaplar incelendiğinde sorunun “Doğal öğretim” ve “Etkinlik 

türleri” temaları altında ve yaratıcı bir çocuğun özelliklerine 

dair görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin cevaplarının yedi 

kategoride yoğunlaĢtığı görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerine ait cevaplarda; “Doğal öğretim” teması 

altında iki kategoride “özgür ortamlar oluşturma” “Nohut ve 

kürdanla farklı yapılar inşa etmesini isterim, materyaller 

konusunda sınırlama koymam.” [Ö109]; “akran eğitimi” 

“Hepsini ortak bir noktada buluşturmaya çalışır, akran 

öğretimini aktif kılarım.” [Ö69]; “etkinlik türleri” teması 

altında dört kategoride “sanat etkinlikleri yaptırma” “Oyun 

hamurlarını kullanarak ürünler oluşturabilir. Artık 

materyaller kullanarak ürünler yapabilir (ip, boncuk, kağıt 

vb.). Taş boyama, seramik, kil vb. Ahşap gibi materyalleri 

kullanarak farklı materyaller de üretebilirler.” [Ö97]; “hikâye 

tasarlama” “Hayal gücünü kullanabilecekleri soru ve 

cevaplar ile grup sohbetli verilen malzemelerle yaratıcı ürün 

ortaya koymalarını beklerim. Hikâye tamamlama çalışmaları 

ve bu konuyu destekleyecek zekâ oyunları.” [Ö112]; “farklı 

tür etkinlikleri bir arada verme” “Her yaş grubuna hitap eden 

ayrı ayrı etkinlik uygulatırdım Gelişimleri doğrultusunda 

ortam ve materyal sağlardım.” [ÖA61] ve “serbest zaman 

etkinliği yaptırma” “Serbest çalışma saatleri düzenlerim, 

oyun hamuru çalışmaları ile yeni ürünler oluşturmalarına 

fırsat veririm.” [Ö31] kategorisinde yanıtlandığı 

gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen adayları tarafından “Sınıf ortamında 

farklı yaş grubunda yer alan çocuklara ne tür yaratıcı 

etkinlikler düzenlersiniz?” sorusuna iliĢkin cevaplara yönelik 

kategoriler incelendiğinde ise; “Doğal öğretim” teması 

altında iki kategoride “özgür ortamlar oluşturma” “Farklı 

eğitim ortamlarında çeşitli materyaller konulmalı, çocukların 

hayalinde kurup uygulayabileceği etkinlikler düzenlenebilir.” 

[Ö164]; “akran eğitimi” “Farklı yaş gruplarına 

uyarlanabilen etkinlikler olmalı. İki grubu da engellemeyecek 

ya da kolayca yapmalarına neden olmayacak düzeyde 

olmalı.” [ÖA5]; “etkinlik türleri” teması altında dört 

kategoride “sanat etkinlikleri yaptırma” “Hayalindeki şeyleri 

çizdirmek.” [ÖA59],“Onların el becerisini geliştirecek 

yaşlarının gelişim özelliklerine uygun etkinlikler.” [ÖA86]; 

“hikâye tasarlama” “Çocukların yaşına yönelik hikâye 

kartları ve kitapları kullanılabilir çocuğun gördüğü resme 

göre bir hikâye yazması istenilebilir. Hikâye devam ettirme 

oyunu oynana bilir.” [ÖA29]; “farklı tür etkinlikleri bir arada 

verme” “Her yaş grubuna hitap eden ayrı ayrı etkinlik 

uygulatırdım Gelişimleri doğrultusunda ortam ve materyal 

sağlardım.” [ÖA61] ve “serbest zaman etkinliği yaptırma” 

“Daha çok ilgi yetenekleri doğrultusunda serbest etkinlikler 

yaptırırdım.” [ÖA64] kategorisinde yanıtlandığı 

gözlenmektedir.   

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Çocukların ilgi alanlarını belirlerken farklı alanlara eğilimi 

olan çocukları fark ettiğinizde, çocukları bu alanlara 

yönlendirmede nasıl bir yol izlenmelidir?” sorusuna iliĢkin 

verilen cevaplar incelendiğinde sorunun “İşbirlikçi yaklaşım” 

ve “Çocuk merkezli yaklaşım” temaları altında ve çocukların 

ilgi alanlarını belirlerken farklı alanlara eğilimi olan çocukları 

fark ettiklerinde, çocukları bu alanlara yönlendirmede nasıl bir 

yol izlenmesi gerektiğini belirttiklerine dair görüĢlerde okul 

öncesi öğretmenlerinin cevaplarının yedi kategoride 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerine ait 

cevaplarda; “İşbirlikçi yaklaşım” teması altında iki kategoride 

“Rehber öğretmenle işbirliği yaparım, “Okulumuzdaki rehber 

öğretmenlerimiz de ortak bir karar vermeni tercih ederim.” 

[Ö26];  Aile ile iletişime geçerim” “Aileleri ile konuşup ilgisi 

olduğu alandaki yetisini geliştirmek için işbirliği yaparım.” 

[Ö3]; “Çocuk merkezli yaklaşım” teması altında dört 

kategoride “çocuğa özel bir plan hazırlarım” “Örneğin 

çocuğun ilgili olduğu alan doğaysa doğayla iç içe olacağı 

hayvanlarla ve bitkilerle bir arada bulundurmak olabilir.” 

[ÖA29]; “yöneldiği alan doğrultusunda teşvik ederim” “İlgisi 

olduğu alanlarda oyunlar oynamasını ve etkinlikler 

yapmasına imkân sunarım. Merak ettiği konularda onu 

bilgilendiririm.” [Ö15]; “farklı etkinlikler yaptırırım” “Oyun 

de çocuğa farklı etkinlikler hazırlayarak, daha fazla Konuya 

yoğunlaşıp yaratıcılıklarını artırmak.” [Ö83] ve “ilgisinin 

olduğu alana yönelik materyal sunarım” “İlk önce ortamı 

düzenlerim, çocuğun ilgi ve isteğini o yöne çektikten sonra 

farklı ve tüm alanları desteklemeye yönelik materyal 

çeşitliliğini sağlarım. Çocuğu kıyaslamadan başarı duygusunu 

desteklerim.”[Ö74] kategorisinde yanıtların yoğunlaĢtığı 

gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen adayları tarafından “Sınıf ortamında 

farklı yaş grubunda yer alan çocuklara ne tür yaratıcı 

etkinlikler düzenlersiniz?” sorusuna iliĢkin cevaplara yönelik 

kategoriler incelendiğinde ise; “İşbirlikçi yaklaşım” teması 

altında iki kategoride “rehber öğretmenle işbirliği yaparım” 
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“Rehberlik hizmetlerine yönlendirilebilir, aile bilgilendirilir.” 

[ÖA67]; “aile ile iletişime geçerim” “İlk olarak aile ile irtibat 

kurarak çocuğun bu yeteneğini desteklemeye çalışırım.” 

[ÖA64]; “çocuk merkezli yaklaşım” teması altında dört 

kategoride “çocuğa özel bir plan hazırlarım” “Örneğin 

çocuğun ilgili olduğu alan doğaysa doğayla iç içe olacağı 

hayvanlarla ve bitkilerle bir arada bulundurmak olabilir.” 

[ÖA29]; “yöneldiği alan doğrultusunda teşvik ederim”, 

“farklı etkinlikler yaptırırım”  “Keşfedilen çocuğu 

geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenlenebilir aileden de 

destek alınmalıdır.” [ÖA165] ve “ilgisinin olduğu alana 

yönelik materyal sunarım” “Onların ilgisini çekebilecek 

şekilde onlara resim video oyun vb. materyallerle çocukların 

ilgi alanlarını açığa çıkarmalarını, o alanda kendini 

geliştirmeleri sağlanabilir.” [ÖA35] kategorisinde yanıtların 

yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sizce çocukların yaratıcılığının gelişimini olumsuz yönde 

etkileyen faktörler nelerdir?” sorusuna iliĢkin verilen cevaplar 

incelendiğinde sorunun “çevresel faktörler” teması altında ve 

çocukların yaratıcılığının geliĢimini olumsuz yönde etkileyen 

faktörlere dair görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin 

cevaplarının yedi kategoride yoğunlaĢtığı görülmektedir. Okul 

öncesi öğretmenlerine ait cevaplarda; çevresel faktörler teması 

altında altı kategoride “Kalıplaşmış ifadeler ve etkinlikler” 

“Belli kalıplaşmış şeylerin olması çocukların yaratıcılığına 

ket vurabilir. Onlarında düşüncelerinin önemsenmesi ve 

faaliyete geçirmek konusunda öğretmen ve ebeveynlerin daha 

bilinçli olmaları gerekir” [ÖA31]; “Çocukları belli kalıplara 

sokmaya çalışmak, özgün ürün yapmalarını engellemek 

özgüvenlerini kırmak.” [Ö12]; “Katı kurallar ve otoriter 

tutum” “Engellenmek çocukların yaratıcılığını en çok 

etkileyen faktör olarak düşünüyorum. Dokunmasına, 

bakmasına, araştırmasına izin verilen çocuk yaratıcılık 

konusunda ilerleyebilir.” [Ö98];” Televizyon, tablet vb. 

teknolojik aletlerin kullanımı” “Tablet bilgisayar vb. 

çocukların çok fazla ve kalitesiz zaman geçirmesi." [Ö68]; 

“Çocukla kurulan bilinçsiz iletişim ve ortaya atılan fikirlere 

yönelik saygısız tutumlar”, "Yargılamak eleştirmek, 

dinlememek, her sorusuna cevap vermemek, iletişimsizlik, 

kuralcılık, kıyas, yanlışı kabul etmemek." [Ö47]; “Fiziksel 

çevre ve imkânların yetersizliği” “Yeterli ortam 

sağlanmaması, sınırlı etkinlik uygulamaları.” [Ö30]; 

“Eğitimde tek tip, klasikleşmiş etkinliklere ve hazır 

materyallere yer verilmesi” “Çocuklara her şeyin hazır halde 

sunulmasının olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum.” 

[Ö97] kategorisinde cevapların yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen adayları tarafından  “Sizce 

çocukların yaratıcılığının gelişimini olumsuz yönde etkileyen 

faktörler nelerdir?” sorusuna iliĢkin cevaplara yönelik sekiz 

kategori incelendiğinde ise; “çevresel faktörler” teması 

altında “Kalıplaşmış ifadeler ve etkinlikler” “Belli kalıplaşmış 

şeylerin olması çocukların yaratıcılığına ket vurabilir. 

Onlarında düşüncelerinin önemsenmesi ve faaliyete geçirmek 

konusunda öğretmen ve ebeveynlerin daha bilinçli olmaları 

gerekir” [ÖA31]; “Katı kurallar ve otoriter tutum” 

“Teknolojinin yanlış kullanımı, aşırı otoriter eğitim ve ailenin 

aşırı otoriter baskın aynı zamanda mükemmeliyetçi olması.” 

[ÖA10]; “Televizyon, tablet vb. teknolojik aletlerin kullanımı” 

“Hazır üretilmiş oyuncaklar, teknolojinin yanlış ve fazla 

kullanımı, çevresindeki tepkiler, engellenen fikirler” [ÖA21]; 

“Çocukla kurulan bilinçsiz iletişim ve ortaya atılan fikirlere 

yönelik saygısız tutumlar” ”Aile, çevre baskısı. Farklı 

düşüncelere saygılı olmama durumu.” [ÖA95]; “Fiziksel 

çevre ve imkânların yetersizliği” “Çevre, maddi manevi 

imkânsızlık, aile.” [ÖA69]; “Eğitimde tek tip, klasikleşmiş 

etkinliklere ve hazır materyallere yer verilmesi, “Tek düze bir 

eğitim. Farklılıkları gözetmeden tüm çocukların öğrenme 

biçiminin aynı olması varsayılması. Hayal kurmaya teşvik 

edilmemesi. Kitap yeterince okutulmaması.” [ÖA28] ve 

“Aile” ”Olumsuz aile davranışları, olumsuz, baskıcı ve şiddet 

eğilimli bir çevre” [ÖA4] yanıtların yoğunlaĢtığı 

gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Çocuğun yaratıcılığını geliştirmek amacıyla çevresinde 

hangi materyallerin bulundurulması gerektiğini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna iliĢkin verilen cevaplar 

incelendiğinde sorunun “materyal seçimi” teması altında ve 

çocukların yaratıcılığının geliĢimini desteklemeye yönelik 

çevresinde bulundurulması gereken materyallere dair 

görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin cevapları sekiz 

kategoride yoğunlaĢmıĢtır. Okul öncesi öğretmenlerine ait 

cevaplarda; materyal seçimi teması altında “doğal 

malzemeler” “Doğal malzemeler; taş, toprak, tahta, kum, 

kova, deniz kabuğu, ağaç kabuğu” [Ö79]; “Her tür çok çeşitli 

materyaller” “Her türlü materyal olabilir. Materyalden 

ziyade çocuğu yönlendirme ve teşvik etmek daha önemlidir. 

Örneğin; çocuğa kalemi göstererek "kalem dışında ne olarak 

kullanabiliriz?" sorusuyla bile yaratıcılık adına adım 

atılabilir.” [Ö3]; “Artık materyaller-Kolaj malzemeleri” 

“Artık materyaller ve birebir kullanılmış olduğu malzemeler 

ile çalışmasına olanak sağlayarak bu materyallere her an 

ulaşma fırsatı sunmalıyız.” [Ö19]; “Birden fazla duyu 

organına hitap eden materyaller" “Eğitim ortamının 

çocukların 5 duyusuna hitap ederek öğrenecek şekilde 

düzenlenmeli ve ortamların güven verici olması 

gerekmektedir.” [Ö68]”; “Günlük hayatta kullanılan 

malzemeler” “Nesnenin tek bir işlevine odaklanmaz. Çok 

yönlü düşünür.” [Ö1]; “Zekâ oyunları, yapı inşa oyunları, 

yapılandırılmamış oyuncaklar-materyaller, eğitici 

oyuncaklar” “Çocuğun duygusal aktivite içine girmesi 

gerekir, legolar bloklar oyun hamurları çocuğun farklı ürün 

çıkarmasına fırsat veren materyallerdir” [Ö74]; “Sanat 

etkinliklerinde kullanılan malzemeler” “Sanat etkinliği içim 

gerekli malzemeler ve bunlara ek olarak (düğmeler, ipler vs. 

gibi atık materyaller) Zeka oyunları, Hikaye kartları” [Ö112], 

“Zekâ oyunları, Kartlar ve eğitici oyuncaklar” [Ö113]; 

kategorisinde yanıtların yoğunlaĢtığı görülmüĢtür.  

Okul öncesi öğretmen adayları tarafından “Çocuğun 

yaratıcılığını geliştirmek amacıyla çevresinde hangi 

materyallerin bulundurulması gerektiğini düşünüyorsunuz?” 

sorusuna iliĢkin cevaplara yönelik sekiz kategori 

incelendiğinde ise; “materyal seçimi” teması altında “Doğal 

malzemeler” “Doğal ortamda bulunan her materyal çocuklar 

için tetikleyiciyi olabilir.” [ÖA136]; “Her tür çok çeşitli 

materyaller” “Çocuğun dikkatini çekebilecek etkileyici (rengi, 

şekli vb.) her türlü materyal olabilir.” [ÖA30]; “Artık 

materyaller-Kolaj malzemeleri” “Artık materyaller, birçok 

işlevi olan çok amaçlı materyaller, çocuğa farklı bakış açısı 

kazandıracak bloklar, oyuncaklar vb.” [ÖA41]; “Çocuğun 

ilgisini çekecek sıra dışı materyaller” “Çocuğun ilgi alanına 

uygun materyaller.” [ÖA55];“Evlerinde ya da sokaklarında 
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göremeyecekleri farklı materyaller bulundurmak ve daha önce 

deneyimlemedikleri şeyleri göstermek gerekir.” [ÖA89]; 

“Sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler” “Görsel sanat 

malzemeleri, müzik malzemeleri, kostümler vb.” [ÖA113]; 

“Zekâ oyunları, yapı inşa oyunları, yapılandırılmamış 

oyuncaklar-materyaller, eğitici oyuncaklar” “Boya kalemleri, 

farklı kompozisyonla oluşturabileceği legolar, maket 

malzemeleri vb.” [ÖA9]; “Fen Matematik etkinliklerine ait 

materyaller” “Boyalar, farklı kâğıtlar, matematik 

materyalleri, deney yapabileceği materyaller.” 

[ÖA17],“Matematik, sanat, müzik, fen, drama gibi. 

Etkinliklerde kullanılacak materyaller.” [ÖA14] ve “doğal 

malzemeler” “Doğal ortamda bulunan her materyal çocuklar 

için tetikleyiciyi olabilir.” [ÖA136]  kategorisinde cevapların 

yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesinde okul - aile iş birliği 

açısından ebeveynlerden beklentileriniz nelerdir?” sorusuna 

yönelik verilen cevaplar incelendiğinde sorunun “aile 

katılımı” temaları altında ve yaratıcı bir çocuğun özelliklerine 

dair görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin cevapları altı 

kategoride yoğunlaĢmıĢtır. Okul öncesi öğretmenlerine ait 

cevaplarda aile katılımı teması altında “Okul-öğretmen ile aile 

işbirliği” “Çocuğun sınıf içinde ve aile ortamındaki ilgilerinin 

belirlenip ortak alanda çocuğun yönlendirilmesi açısında okul 

aile iş birliği olması gereken önemli etken.” [Ö98]; 

“Çocukların desteklenmesi ve çocuklara fırsatlar sunulması” 

“Çocuklara destek olmaları ama asla ona sınırlar 

çizmemeleri. Onları düşünmeye hayal etmeye, üretmeye sevk 

etmeleri ama asla düşüncelerini eleştirip değiştirmemeleri 

gerektiğini düşünüyorum.” [Ö2]; “Gerekli materyal ve 

malzeme konusunda destek olmaları” “Ailelerden beklentim 

materyal konusunda destek olmaları, evde çocuğun kendi 

kendine bir şeyler oluşturabilmesi için uygun ortamı 

sağlamalarıdır.” [Ö17]; “Okulda yapılan çalışmaların 

desteklenmesi ve evde tekrar edilmesi” “Okulda yapılan 

etkinliklerin evde de yapılmasını, çocukların doğa ile iç içe 

olması gerektiğini beklerim.” [Ö21], “Olumlu anne-baba 

tutumları” “Daha sabırlı olmaları, demokratik bir tutum 

sergilemeleri, çocuğun merak ve ilgisini artıracak geziler 

yapmaları, çocukların sorularına korkutmak yerine çocuğun 

yaş ve gelişimine uygun cevap vermeliler” [Ö74] 

kategorisinde yanıtların yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.   
Okul öncesi öğretmen adayları tarafından “Sizce yaratıcı 

bir çocuğun özellikleri neler olabilir?” sorusuna iliĢkin 

cevaplara yönelik altı kategori incelendiğinde ise; “aile 
katılımı” teması altında “Okul-öğretmen ile aile işbirliği 
“Okul rehber ve sınıf rehber öğretmeniyle sürekli iletişimde 

olarak çocuğun yaratıcılığına destek olması gerekli 
materyalleri sağlaması.” [ÖA33]; “Müşavirlik hizmetleriyle 
eğitim sistemi içerisinde rol almak okul aile işbirliğiyle 
gelişim raporlarını sıkı sıkı takıp etmek.” 

[ÖA133];“Çocukların desteklenmesi ve çocuklara fırsatlar 
sunulması” “Ebeveynler çocuklarına karşı daha hoşgörülü 
olmalı okul da geziler düzenleyip ilgi oluşturmalarına destek 

olmalı.” [ÖA58], “Çocuğun hayal gücünü desteklemeli onu 
bu konuda cesaretlendirilmeli düşünce olarak çocuğu Özgür 
bırakmalı ve yaratıcılığın gelişmesi için ona uygun ortamlar 
sağlaması gerekir.” [ÖA85];  Gerekli materyal ve malzeme 

konusunda destek olmaları” “Çocuklara zengin materyalli bir 
ortam sunmalılar.” [ÖA109]; “Evde çocuklara zengin bir 

çevre ve materyaller sunulmalı. Çocukların ihtiyaçları 
karşılanmalıdır.” [ÖA152] , “Okulda yapılan çalıĢmaların 
desteklenmesi ve evde tekrar edilmesi” “Okulda yapılan 

çalışmaların çocukta kalıcı öğrenmenin sağlanması için 
ailede buna yönelik çalışmalar yapabilir.” [ÖA110], “Okulda 
yapılmış her türlü etkinliğin evde gelişim alanları göz önünde 

bulundurulma şartıyla desteklenmesi ve bu durumların ince 
ayrıntılarıyla gözden kaçırılmaması gerektiği taraftarıyım.” 
[ÖA150] ve “Olumlu anne-baba tutumları” “Çocuklarına 
karşı olumlu tavırlar sergilenmesi, çocuğun düşüncelerini ve 

yaptıklarını basite almadan tepkiler vererek, çocukta bulunan 
farklılıkları öğretmenle paylaşmak gibi.” [ÖA141] 
kategorisinde cevapların yoğunlaĢtığı gözlenmektedir. 

TARTIġMA. Bireylerin var olan toplum düzeninde 

ortaya çıkan problemlere çözüm yolları bulmaları ve bunlara 

uyum göstermeleri konusunda yaratıcılık kavramını önemini 

giderek artmıĢtır (Barbot, Besançon, Lubart, 2011). ÇalıĢmada 

okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sizce yaratıcılık nedir?” sorusuna iliĢkin verilen cevaplar 

“yaratıcılık” teması altında toplanmıĢtır. Yaratıcılığa ait 

tanımlamaların okul öncesi öğretmenlerinin yanıtlarının yedi 

kategoride; “orjinallik”, “kendini ifade etme”, “üretkenlik”, 

“akıcılık”, “özgürlük”, “detaylara girme” ve “hayal gücü” 

olduğu, okul öncesi öğretmen adaylarının yanıtlarında 

“keşfetme” kategorisinin de okul öncesi öğretmenlerinin 

yanıtlarında belirtmiĢ oldukları kategoriler dâhil olarak sekiz 

kategoride yoğunlaĢtığı görülmektedir.  Buyurgan ve 

Buyurgan (2012)‟a göre, yaratıcılık, insanlığın varoluĢundan 

itibaren yaĢamın her anında ve her basamağında insanın 

ortaya koyduğu tüm çıktıların temelini oluĢturmaktadır. 

Yaratıcılık kavramı bir konuyu bütünsel olarak düĢünen bir 

zihin çıktısıdır (Tekin KırıĢoğlu, 2005). Yaratıcılık, birden 

fazla ihtimalin bulunduğu evreni farklı bakıĢ açılarıyla 

görebilmek ve farklı anlamlar yükleyebilmektir (Yıldırım 

Polat, 2019). Yaratıcılık; biliĢsel bir süreç ya da zihnin ortaya 

koyduğu düĢünce biçimi Ģeklinde tanımlanabilmektedir (Aral, 

Yıldız Bıçakçı, 2014). Yaratıcı süreç, kiĢinin bilindik 

düĢünme biçimleri ve kalıplaĢmıĢ yargılardan uzaklaĢmaya 

baĢladığı zaman aktif hale gelmektedir (Memduhoğlu, Uçar, 

Uçar, 2017).  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Yaratıcılığı desteklemek için neler yaparsınız?” sorusuna 

iliĢkin verilen cevaplar incelendiğinde sorunun “tutum” teması 

altında ve yaratıcılığı destekleme için neler yaptıklarına dair 

görüĢleri ise okul öncesi öğretmen adaylarının cevaplarının 

altı kategoride; “farklı yöntemler ve etkinlikler kullanma”, 

“zengin uyarıcı çevre-ortam hazırlama”, “hayal gücünü 

geliştirme”, “yaratıcılıklarını destekleyici tutum sergilemek”, 

“yaparak-yaşayarak öğrenmelerine imkân tanıma”, 

“çocukların yaratıcılıklarını sınırlandırmama” yoğunlaĢırken 

okul öncesi öğretmenlerinin yanıtları “kitle iletişim 

araçlarının kullanım süresini sınırlandırma” kategorisi de 

okul öncesi öğretmen adaylarının yanıtlarının yoğunlaĢmıĢ 

olduğu kategoriler de dâhil olmak üzere yedi kategoride 

yoğunlaĢmıĢtır. Eğitimin doğası gereği, birçok insan 

yetenekleri üzerinde yaratıcılığı geliĢtirmekle iç içedir. Çünkü 

eğitimin amacı bu yetenekleri en geniĢ Ģekilde geliĢtirmek 

üzerinedir. Bu sebeple eğitimin doğasında yaratıcılık vardır ve 

yaratıcı eğitim de kiĢilerin yaratıcıklarını geliĢtirmektedir 

(Lee, 2013). Bu nedenle okul öncesi öğretmenleri tarafından 

zengin uyarıcı çevrenin oluĢturulması, farklı deneyimlerin 
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yaĢatılması, risk almalarının sağlanması ve problem çözme 

becerilerinin geliĢiminin desteklenmesi sağlanarak çocukların 

yaratıcılıklarının destekleneceği söylenebilir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sizce yaratıcı bir çocuğun özellikleri neler olabilir?” 

sorusuna iliĢkin verilen cevaplar incelendiğinde sorunun 

“kişisel özellikler” teması altında ve yaratıcı bir çocuğun 

özelliklerine dair görüĢler incelendiğinde okul öncesi 

öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adaylarının yanıtlarının; 

“sık soru sorma”, “özgün düşünme”, “meraklı olma”, 

“problemlere yeni çözüm yolları bulma”, “çok yönlü 

düşünme”, “hızlı düşünme”, “geniş hayal gücü” olmak üzere 

yedi kategoride yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. GeçmiĢ yaĢantıları 

tekrarlayan izlerin olmadığı, kiĢiye özgün fikirlerin sunulduğu 

ve yenilikçi düĢüncelere sahip bir ürün tasarlayabilen bireyin 

yaratıcı düĢünce akıĢına sahip olduğu söylenebilir (Üstün 

Vural, 2009). Bu nedenle okul öncesi dönemdeki çocukların 

merak duygularının yok edilmeden, yaratıcı, özgün, yenilikçi, 

bağımsız, sıradıĢı fikirler ve ürünler ortaya koyabilmelerinde 

okul öncesi öğretmenleri tarafından desteklenmeleri gerektiği 

düĢünülmektedir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sınıf ortamında farklı yaş grubunda yer alan çocuklara ne 

tür yaratıcı etkinlikler düzenlersiniz?” sorusuna iliĢkin okul 

öncesi öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adaylarının 

cevapları incelendiğinde “doğal öğretim” teması altında, 

“özgür ortamlar oluşturma” ve “akran eğitimi” olmak üzere 

iki kategoride yoğunlaĢtığı, “etkinlik türleri” teması altında 

“sanat etkinlikleri yaptırma”, “hikâye tasarlama”, “farklı tür 

etkinlikleri bir arada verme”, “serbest zaman etkinliği 

yaptırma” olmak üzere dört kategoride yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Geçtiğimiz son çeyrek asırda yaratıcılık 

kavramı üzerinde çokça durulduğu görülmektedir (Açıkgöz 

Ün, 1998). Farklı yaĢ gruplarındaki çocukların geliĢimleri 

gözlenerek geliĢimlerine ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler 

düzenlenerek çocukların yaratıcılıklarının desteklenebileceği 

söylenebilir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Çocukların ilgi alanlarını belirlerken farklı alanlara eğilimi 

olan çocukları fark ettiğinizde, çocukları bu alanlara 

yönlendirmede nasıl bir yol izlenmelidir?” sorusuna iliĢkin 

verilen cevaplar incelendiğinde sorunun “işbirlikçi yaklaşım” 

teması altında iki kategoride; “rehber öğretmenle işbirliği 

yaparım”, “aile ile iletişime geçerim” yoğunlaşırken, “çocuk 

merkezli yaklaşım” teması altında dört kategoride; “çocuğa 

özel bir plan hazırlarım”, “yöneldiği alan doğrultusunda 

teşvik ederim”, “farklı etkinlikler yaptırırım”, “ilgisinin 

olduğu alana yönelik materyal sunarım” yanıtların 

yoğunlaĢtığı saptanmıĢtır. Farklı alanlarda yeteneğe sahip 

çocuklar tespit edilerek ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi ve 

ebeveynlere de bu konuda bilgi verilmesi ve çocuğun ilgi 

duyduğu alanda nitelikli eğitim alması konusunda ebeveyn-

okul iĢbirliği içerisinde bu sürecin devam ettirilmesi gerektiği 

söylenebilir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 

“Sizce çocukların yaratıcılığının gelişimini olumsuz yönde 

etkileyen faktörler nelerdir?” sorusuna iliĢkin verilen cevaplar 

incelendiğinde sorunun “çevresel faktörler” teması altında ve 

çocukların yaratıcılığının geliĢimini olumsuz yönde etkileyen 

faktörlere dair görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin 

cevaplarının altı kategoride; “kalıplaşmış ifadeler ve 

etkinlikler”, “katı kurallar ve otoriter tutum”,  “televizyon, 

tablet vb. teknolojik aletlerin kullanımı”, “çocukla kurulan 

bilinçsiz iletişim ve ortaya atılan fikirlere yönelik saygısız 

tutumlar”, “fiziksel çevre ve imkânların yetersizliği”, 

“eğitimde tek tip, klasikleşmiş etkinliklere ve hazır 

materyallere yer verilmesi”, okul öncesi öğretmen adaylarının 

yanıtlarında “aile” kategorisinin de okul öncesi 

öğretmenlerinin yanıtlarında belirtmiĢ oldukları kategoriler 

dâhil olarak yedi kategoride yoğunlaĢtığı saptanmıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde zorunlu eğitime ve eğitim sistemine 

yapılan en temel eleĢtiri, yaratıcılığın geliĢmesini 

engellemesine yöneliktir. Eğitim sisteminin çocukların 

potansiyellerini geliĢtirmesine fırsat vererek eleĢtirel düĢünme, 

iliĢkisel düĢünme, yaratıcı düĢünme, bilimsel düĢünme ve akıl 

yürütme gibi becerileri kazandırabilecek biçimde yeniden 

düzenlenmelidir (Doğan, 2005). Eğitim sistemi, çocukların 

zihnini farklı biçimlerde kullanmayı, düĢünce yapılarını 

geliĢtirmeyi, eski kuĢakların yaptıklarını tekrarlayan değil yeni 

Ģeyler ortaya çıkarabilen bireyler yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amacı gerçekleĢtirilebilmek için eğitimde yaratıcılığın 

etkin bir Ģekilde kullanılması gerekmektedir (Çellek, 2001; 

ĠpĢiroğlu, 1993; Noyanalpan, 1993).  Çocuklar, çocukluk 

yıllarındaki tüm yaĢantılarını üst üste biriktirmekte ve 

sonrasında bunlar arasında iliĢki kurmaktadır. Bunun 

gerçekleĢebilmesi hem olgunlaĢmaya hem de verilecek olan 

eğitime bağlıdır (Can YaĢar, Aral, 2010). Yaratıcılık ve eğitim 

arasında önemli bir iliĢki bulunmaktadır. Bu iliĢkideki en 

önemli kriterler, verilen eğitimin düzeyi, eğitimin verilme 

tarzı ve eğitimin türüdür. Sadece mantıksal düĢünce tarzına 

dayanan eğitim türü ve düzeyini önemsemeyen eğitim Ģekli, 

yaratıcılığın eğitimde geliĢmesini engellemektedir (Kuvanç, 

2008).   

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına  

yöneltilen “Çocuğun yaratıcılığını geliştirmek amacıyla 

çevresinde hangi materyallerin bulundurulması gerektiğini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna iliĢkin verilen cevaplar 

incelendiğinde sorunun “materyal seçimi” teması altında ve 

çocukların yaratıcılığının geliĢimini desteklemeye yönelik 

çevresinde bulundurulması gereken materyallere dair 

görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin cevapları; “doğal 

malzemeler”, “her tür çok çeşitli materyaller”, “artık 

materyaller-kolaj malzemeleri”, “birden fazla duyu organına 

hitap eden materyaller”, “günlük hayatta kullanılan 

malzemeler”, “zeka oyunları, yapı inşa oyunları, 

yapılandırılmamış oyuncaklar-materyaller, eğitici 

oyuncaklar”, “sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler” 

olmak üzere yedi kategoride yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. Okul 

öncesi öğretmen adaylarının yanıtları incelendiğinde 

“materyal seçimi” teması altında ve çocukların yaratıcılığının 

geliĢimini desteklemeye yönelik çevresinde bulundurulması 

gereken materyallere dair görüĢlerde okul öncesi öğretmen 

adaylarının yanıtları; “doğal malzemeler”, “her tür çok çeşitli 

materyaller”, “artık materyaller-kolaj malzemeleri”, “sanat 

etkinliklerinde kullanılan malzemeler”, “zeka oyunları, yapı 

inşa oyunları, yapılandırılmamış oyuncaklar-materyaller, 

eğitici oyuncaklar”, “çocuğun ilgisini çekecek sıra dışı 

materyaller”, “fen matematik etkinliklerine ait materyaller” 

olmak üzere yedi kategoride yoğunlaĢtığı saptanmıĢtır. 

Yaratıcılık hem düĢünsel yaĢantıları hem de duygusal 

yaĢantıları temsil etmektedir (Argun, 2012). Hayata gözlerini 

açan insanoğlunun doğasında barınan ve yaĢamın her anında 
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kendini gösterebilecek bir yetenek olan yaratıcılık, çocukluk 

yıllarında desteklenerek ve farklı fırsatlar sunularak 

geliĢtirilebilecek kiĢinin doğasında gizlenen bir yetenektir 

(ÇağdaĢ, Albayrak, Cantekinler, 2003; Diğler, 2012). 

Yaratıcılık; hayal gücü, merak etme, araĢtırma isteği gibi 

etkenlerden oluĢmaktadır ve yaratıcı faaliyette bu etkenler 

baĢlıca rol almaktadır (Argun, 2012). Yaratıcılık biliĢsel 

geliĢim yönünden ele alındığında çocukların problemlere 

çözüm yolu bulma, planlama, odaklanma, analizi 

gerçekleĢtirme, akıl yürütme gibi yetilerini desteklemektedir 

(Koran, 2020). Çocukların yaratıcılıklarının desteklenmesinde 

hem ev ortamında hem de okul ortamında geliĢim alanlarını 

destekleyecek yeterli düzeyde farklı geliĢim alanlarına hitap 

edecek materyallerin bulundurulması gerektiği söylenebilir.  

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yöneltilen 
“Çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesinde okul-aile iş birliği 
açısından ebeveynlerden beklentileriniz nelerdir?” sorusuna 

yönelik verilen cevaplar incelendiğinde sorunun “aile 
katılımı” teması altında ve yaratıcı bir çocuğun özelliklerine 
dair görüĢlerde okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi 
öğretmen adaylarının cevaplarının; “okul-öğretmen ile aile 

işbirliği”, “çocukların desteklenmesi ve çocuklara fırsatlar 
sunulması”, “gerekli materyal ve malzeme konusunda destek 
olmaları”, “okulda yapılan çalışmaların desteklenmesi ve 

evde tekrar edilmesi”, “olumlu anne-baba tutumları” olmak 
üzere beĢ kategoride yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. Yaratıcılığın 
temellerinin oluĢturulduğu yıllar özellikle ilkokul yılları ve 

okul öncesi eğitimdir. Bu sebeple hem ebeveynlerin ve 
çocukla ilgilenen diğer bireylerin hem de öğretmenlerin, okul 
öncesi eğitim ve ilkokul yıllarını çok iyi bir Ģekilde 
değerlendirmeli ve yaratıcı nesillerin oluĢmasına temel atması 

gerekmektedir (Bloom, Sosniak, 1981). Çocuğun yaĢamının 
ilk yıllarında bulunduğu ev ortamı yaratıcılıklarını etkileyen 
ilk basamaktır. Çocuğun evde geçirdiği anları verimli 

değerlendirebileceği ve geliĢimine katkı sağlayacak sayıca 
fazla ilgi alternatifleri bulunmalıdır. Çocuğun yaratıcılık 
potansiyelinin arttırılması için farklı ortamları görmesi, farklı 

uyaranlarla etkileĢim kurması gerekmektedir. Çocukluk 
yıllarında zihin oyuna odaklıdır. Oyun alanı ne kadar farklı 
etkileĢimlerle zenginleĢir ve farklı uyaranlar verilirse çocuğun 
yaratıcılık becerileri de doğru orantılı olarak geliĢecektir 

(Yazgın, 2020). ÇalıĢmada okul öncesi öğretmenlerinin ve 
okul öncesi öğretmen adaylarının görüĢme sorularına verilen 
yanıtlarda durumlara benzer bakıĢ açısı ile yaklaĢtıkları 

görülmektedir. Çocuklardaki yaratıcılığın geliĢtirilebilmesi 
için öncelikle öğretmenler kendilerini geliĢtirmektedir. 
Öğretmenlerin yaratıcı bir kiĢiliğe sahip olmaları ve çocuklar 
için örnek olmaları gerekmektedir. Eğitim verecek olan 

öğretmenler ne kadar yaratıcılıkla iliĢkili, esnek ve orijinal 
bireyler olurlarsa çocukları da yaratıcılığa yöneltme 
konusunda o kadar etkin olacaktırlar. Özellikle öğrencilerinin 

geliĢim özelliklerine dikkat eden, onları merkeze alan, 
ilgilerine önem veren, araĢtırmacı ve ilerlemeci bir temele 
dayanan program, çocukların yaratıcıklarını beslemektedir. 

Böyle bir programın oluĢturulmasında öğretmenin yetkinliği 
önem taĢımaktadır (Yenilmez, Yolcu, 2007). Öğretmen, 
çocuklara yaratıcılığı geliĢtirme konusunda model olmalı ve 
çocukların özgürce araĢtırma yapmasına, denemeler 

gerçekleĢtirmesine, benzersiz çözümler bulmasına ortam 
oluĢturmalı ve bu konuda onlara rehberlik yapması 
gerekmektedir (Tuckman, 1992). Öğretmenlerin gerek sınıf 

içerisindeki davranıĢları gerekse sınıf dıĢındaki davranıĢları 

çocukların yaratıcılığının geliĢtirilmesinde büyük önem 
taĢımaktadır. Çocukların özgüvenini kırma, fazla eleĢtiri 
yapma, tutarsızlık, dogmatik ve sert olma, dar bir bakıĢ açısına 

sahip olma, eleĢtirel düĢünceye yer vermeme, sınıf yönetimi 
konusunda yetersiz olma, motivasyonsuzluk ve maddi 
sıkıntılar gibi etkenler yaratıcılığı öğretmen tarafından 

engelleyen unsurlar olarak görülmektedir (Yenilmez, Yolcu, 
2007). 

SONUÇ ve ÖNERĠLER. ÇalıĢma sonucunda okul öncesi 
öğretmen ve öğretmen adaylarının yaratıcılığın tanımı, 

çocukların yaratıcılıklarının desteklenmesinde neler 
yapılabileceği, yaratıcı bir çocuğun özellikleri, sınıf ortamında 
farklı yaĢ grubundaki çocuklarla gerçekleĢtirilebilecek yaratıcı 

etkinlik türleri, çocukların ilgi alanlarını belirlerken farklı 
alanlara eğilimi olan çocukları fark ettiğinizde, çocukları bu 
alanlara yönlendirme de nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, 
çocukların yaratıcılığının geliĢimini olumsuz yönde etkileyen 

faktörler, çocuğun yaratıcılığını geliĢtirmek amacıyla 
çevresinde hangi materyallerin bulundurulması gerektiği, 
çocuğun yaratıcılığının geliĢtirilmesinde okul-aile iĢ birliği 

açısından ebeveynlerden ne tür beklentiler içerisinde 
olacakları konusundaki görüĢlerin benzer tema ve 
kategorilerde toplandığı görülmüĢtür. Elde edilen bu bulgular 

sonucunda okul öncesi dönemdeki çocukların 
yaratıcılıklarının desteklenmesinde eğitim sürecinde alternatif 
eğitim yöntemlerinin kullanılması, zengin uyarıcı ortamının 
yaratılması, çocukların farklı bakıĢ açıları ile düĢünmelerinin 

sağlanması, aile-okul iĢbirliğinde sürekliliğin sağlanması 
önerilmektedir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin ve 
öğretmen adaylarının çocuklarda yaratıcılığın geliĢtirilmesine 

yönelik yenilikçi yaklaĢımları ve uygulamaları takip etmesi 
önerilmektedir.  
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ANALYSIS OF VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES ON CREATIVITY
 

The aim of the study was to examine the opinions of preschool teachers and teacher candidates about creativity. The study 
was conducted within the scope of phenomenology design, which is one of the qualitative research designs. For this purpose, 

qualitative data were collected in order to determine the opinions of preschool teachers and teacher candidates about 
creativity.  The universe of study is preschool teachers who work in kindergarten and nursery class affiliated to Ministry of 
education in Turkey. In addition, they are pre-school teacher candidates who continue their education within the Faculty of 

Education. The sample of the study consists of pre-school teachers who are working in kindergartens and nursery classes 
affiliated to MEB in Konya city center in the 2019-2020 academic year and teacher candidates who continue their education in 
Necmettin Erbakan University Faculty of Education Preschool Education. Interview technique, one of the data collection 
methods, was used in qualitative research. In the study, a semi-structured interview form was created to determine the 

opinions of pre-school teachers and teacher candidates about creativity. The interview form consists of two parts. In the first 
part of the interview form, there are questions containing personal information of preschool teachers and pre-school teacher 
candidates. In the second part, there are eight questions about creativity. The opinions of the pre-school teachers and teacher 

candidates who voluntarily participated in the study about the questions in the semi-structured interview form were analyzed 
using the content analysis method. In the analysis of the data, the themes and categories of the opinions of preschool teachers 
and pre-school teacher candidates were primarily formed. In addition, the opinions of pre-school teachers and teacher 

candidates were given by coding. In the study, pre-school teachers were coded as Ö1, Ö2,… and pre-school teacher 
candidates as ÖA1, ÖA2,… ... As a result of the study, it was observed that preschool teachers and teacher candidates had 
similar thoughts about creativity.  

Key words: creativity, factors affecting creativity, preschool education, family, child. 
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Постановка проблеми. У туристичній галузі 

пріоритетну увагу завжди приділяють економічному 
аспекту, а також іншим, залежно від типу екскурсії чи 
мети подорожі, часто недооцінюючи потенціал світогля-
дно-виховного аспекту туристичної діяльності, який 

може значно покращити як і фізичне, так і соціальне і 
духовне життя людини. На даний час, педагогічні особ-
ливості у туристичній роботі вивчені недостатньо, а від-

так не задіяні ширші можливості як для розвитку галузі, 
так і для формування кращого суспільства. У статті ми 
хотіли б звернути особливу увагу на релігійний туризм, 

який здебільшого сприймається як об‟єкт історичної та 
архітектурної спадщини, але мало розкритий як потуж-
ний рушій для виховання та формування християнської 
моралі і взагалі важливий елемент освіти та набуття 

корисного досвіду. 
Мета роботи – розкрити та пояснити структуру 

виховання, навчання і освіти, цих педагогічних складо-

вих, що можуть, і повинні бути задіяні під час прове-
дення туристичної роботи. Знайти важливі передумови 
для здійснення та виконання багатьох функцій, 

обов‟язків, щоб впроваджувати в життя туристичну дія-
льність, що здатна вирішувати різні питання, а особливо 
для туристів, їхнього здорового способу життя.  

Виклад основного матеріалу. 
Туристична робота набирає в останній час широкого 

розвитку як така, що здатна в процесі свого проведення 
виконувати багато функцій, обов‟язків та вирішувати 

різні питання. Немає ні одного екскурсійного чи турис-
тичного заходу де б людина, що бере в них участь, не 
здобула накопичення з цих перерахованих даних.  

Туристичні організації чи екскурсійні відділи реко-

мендують туристичні і екскурсійні послуги відносно 
педагогічного спрямування, бо така важка та клопітка 
діяльність повинна увінчуватися вагомим багажем при 

вихованні і навчанні туристів, екскурсантів і тих хто 
вирушає навіть на годинну свою прогулянку. 

Активізація туристичної діяльності сприяє розвитку 

багатьох напрямів різносторонньої праці людей різного 
віку та статі, що сприяє підвищенню здоров‟я, настрою, 
різних навичок і глибоких багатосторонніх знань. У ту-
ристичну роботу і її педагогічну діяльність необхідно 

залучати людей різних спеціальностей, організації та 

установи, що дасть змогу проводити їхні заходи в різно-
сторонніх напрямах та на різноманітну тематику. Крім 
цього вони матимуть змогу планувати ці педагогічні 
напрями в усіх географічних місцевостях, щоб охопити 

якомога більше освітніх, навчальних, виховних сторін 
туристичної діяльності туристів, враховуючи побут 
населення. 

Кожна екскурсія, туристична подорож чи туристична 
поїздка виконує навчальну, пізнавальну, емоційну, від-
починкову і, звичайно, педагогічну функцію. 

Екскурсія – мала туристична подорож, що містить у 
собі багато позитивного в різних напрямках, а найперше 
в пізнавальному та виховному. Плануючи екскурсію 
необхідно ставити перед собою та екскурсійною групою 

певну мету. У цій роботі важливу роль відіграє екскур-
совод. «Важливе місце у діяльності екскурсовода займає 
педагогіка – наука про закономірності виховання, освіти 

і навчання підростаючого покоління і дорослих. Будь-
яка екскурсія дає людині нові знання про природу, сус-
пільство, історичні події, природні явища, тобто вона є 

частиною процесу освіти. Спілкування з екскурсоводом, 
його рекомендації, зауваження також здійснюють вихо-
вний вплив на екскурсантів. Виховує сам досліджуваний 
матеріал, морально і естетично впливаючи на їхню сві-

домість. Таким чином, екскурсія стає частиною педаго-
гічного процесу, беручи на себе функції освіти і вихо-
вання людини, формування її світогляду» [5]. При 

проведенні екскурсій, які є навчальними попередниками 
туристичних подорожей, необхідно певну увагу приді-
ляти виховному аспекту екскурсії, а в майбутньому по-
дорожі, поєднуючи їх з освітнім аспектом. Готуючи для 

таких заходів матеріали екскурсій, походів чи подоро-
жей, слід їх проаналізувати і використати таким чином, 
щоб розвивати не лише пізнавальні та освітні здібності 

учасників цих рухових заходів, але й виховувати в них 
високі моральні пориви – любов до України, повагу до 
всіх людей і народів, підтримку і повагу до свого 

ближнього. 
Однак не всі екскурсії мають однакові цілі, тому слід 

брати до уваги тип екскурсії, щоб відповідно корегувати 
педагогічний аспект роботи екскурсовода (таблиця 1). 

Стаття торкається питань виховання, навчання і освіти, що здобуваються під час проведення 

туристичної роботи. Вона показує, як слід коригувати педагогічний підхід до організації туристичних 

заходів, залежно від тематики і виду цих заходів, а також типу місцевості, клімату, наявних 

туристичних ресурсів, місцевого побуту та інших факторів. У статті наголошено на важливості 

залучення різних наук та спеціалістів різних галузей для досягнення найвищої якості педагогічного 

аспекту туристичної діяльності.  

Особливе місце відведено релігійному туризму як прикладу для удосконалення розглянутих педагогічних 

особливостей в туристичній роботі. 

Ключові слова: педагогічна діяльність, виховання, навчання, освіта, педагогіка, туризм, туристичні 

подорожі, екскурсія, туристи, християнська мораль, рекреаційно-туристичні ресурси, релігійний туризм, 

сакральні ресурси, митрополит Димитрій Ростовський (Данило Туптало). 
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Таблиця 1  

Завдання тематичних екскурсій [5] 

№ п/п Назва екскурсій  Опис екскурсій  

1 Природознавчі Виховують дбайливе ставлення до природи, тваринного і рослинного світу. 

2 Мистецтвознавчі Спрямовані на естетичне виховання екскурсантів. 

3 Виробничі 

Формують любов і повагу до праці. Сприяють професійному вибору учнів та 
студентів, і виховують працьовитість і пошану до людей праці.  

Подана таблиця може бути застосована і до походів чи 

подорожей як внутрішнього, так і міжнародного туризму. 

Крім уже заданих тем ще можна додати і інші, зокрема, сак-

ральні (релігійні), історичні, архітектурні інші (таблиця 2). 

  

Таблиця 2  

Завдання тематичних походів чи подорожей 

№ п/п Назва походів чи подорожей Опис походів чи подорожей 

1 Сакральні (релігійні) 
Знайомлять із релігійними спорудами, їхньою величчю і красою; дають 
можливість дізнаватися про різні вірування світу, виховувати та формувати 

християнську мораль. 

2 Історичні 
Допомагають збільшувати свої знання про історичне минуле своєї країни та 

історичні віхи інших країн; взнавати про історичне навчання народів. 

3 Архітектурні 
Дають можливість побачити будинкове влаштування міст, селищ та сіл, їхнє 

розташування, типи і стилі архітектури, характерні для певної місцевості. 

Особливого значення повинні набути робочі (тру-

дові) екскурсії, походи, подорожі, котрі в собі теж 

уособлюють усю повноту педагогічної спрямованості на 

виховання, пізнання та освіту працюючих туристів. Тру-

довий туризм працює половинним методом, де на працю 

і на туристичне навчання надається по чотири години в 

день. Разом із трудовими навичками, організаторам тру-

дового туризму необхідно подбати, щоб туристи були 

планово та економічно-педагогічно задіяні в робочо-

навчальному процесі, щоб підвищить їхній освітній рі-

вень. Організатори трудового туризму обдумують також 

достойний відпочинок, щоб разом із працею надати 

їхньому часові, відведеному на виробничі екскурсії, і 

відпочинок на належному рівні. Не кожний студент, не 

кожна людина самостійно може собі організувати подо-

рож у певні місцевості, а при трудовому туризмі це може 

бути можливо. 

При організації волонтерського руху дуже часто 

доводиться просити людей про виконання певних робіт, 

і тоді є можливість багатьом людям, крім передбаченої 

праці, отримати також відпочинок і нові знання, набути 

нові корисні навички.  

Туризм, що є невід‟ємною частиною життя людини, 

поєднує в собі такі функції: рекреаційні, культурні, соці-

альні, просвітницькі, виховні, економічні, і кожна з них, 

у більшій чи меншій мірі, містить різноманітні педагогі-

чні аспекти. Зокрема: «Рекреаційна функція туризму, 

пов‟язана з оздоровленням людини, повинна бути пріо-

ритетною, причому оздоровлення диференціюють на 

лікування та профілактику здоров‟я. З останнім узго-

джується більшість сучасних видів туризму. Отже, ту-

ризм варто розуміти як діяльність, що здійснюється за 

вільним вибором людини з метою відновлення фізичних 

і духовних сил та розвитку інтелектуальних здібнос-

тей» [7, С.11].  

Дуже близькою до теми нашого дослідження стоїть 

просвітницька і виховна функція туризму. «Просвітни-

цька і виховна функція туризму взаємопов‟язані. Унас-

лідок відновлення туристичних маршрутів, які пов‟язані 

з національно-визвольною боротьбою українського на-

роду, історико-культурною спадщиною українського 

козацтва, героїчною боротьбою із різними завойовни-

ками тощо, підвищиться інтерес до рідного краю. Це, в 

кінцевому підсумку, впливатиме на патріотичне вихо-

вання насамперед підростаючого поколінн» [6, С.11; 7, 

С.13]. Якщо під час проведення екскурсії, туристичного 

походу чи туристичної подорожі не буде передбачена 

педагогічна діяльність, то такі заходи не будуть мати 

повного, вагомого позитивного місця і успіху. Туризм, 

що посідає вагоме місце в житті людини, здійснює і пе-

вне педагогічне її збагачення: із подорожей та екскурсій 

вона виносить не лише нові знання, але й усвідомлення 

певних важливих речей, збагачення свого життєвого 

досвіду і світогляду, набуття корисних навичок, а іноді 

навіть вміння для виконання тої чи іншої роботи. 

Туризм є географічно-соціально-економічним яви-

щем, яке вивчає безліч наук, таких як географія, історія, 

економіка, медицина, екологія, психологія, педагогіка, 

соціологія, політика, право, культурологія, краєзнавство, 

інженерно-технічні дисципліни та інші. Кожна із цих 

наук має об‟єкт свого вивчення, тему, мету, методологію 

і складає собою джерело для туристичної науки, і може 

привнести свою цікаву, а часто необхідну лепту у вихо-

вну, пізнавальну та освітню складову туристичного 

процесу. 

Для ознайомленням із педагогічними досягненнями 

різних країн у справі виховання, навчання і освіти важ-

ливу роль відіграє міжнародний туризм. «Як свідчить 

практика міжнародних відносин, міжнародний туризм на 

всіх етапах свого розвитку був чинником, що сприяв 

налагодженню взаєморозуміння між державами та наро-

дами, важливим засобом зміцнення миру та дружби, 

активним стимулятором розвитку зовнішньоекономіч-

них, торговельних і культурних відносин. Отже, туризм 

завжди був сприятливим ґрунтом для міжнародної спів-

праці» [10, С.27]. Ознайомлюючись з усіма перерахова-

ними чинниками, вивчаючи і засвоюючи їх, ми тим са-

мим збільшуємо свої наукові та освітні здібності. 

Будь-яка екскурсія, туристична подорож чи туристи-

чна поїздка несе певну користь тим, що перебувають у 

природному середовищі, беруть участь у ньому та прик-

рашають його (таблиця 3).  
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Таблиця 3  

Виховання та формування людської моралі 

туристів при туристичних заходах 

№ п/п Назва туристичних заходів 
Перелік людських якостей, що здобуваються під час проведення 

туристичних заходів 

1 
Підготовка до екскурсії, туристичного 

походу чи подорожі 

Допитливість, пошук, любов до книги, систематизація, узагальнення, 

всидливість, складання плану. 

2 Забезпечення матеріалами та засобами 
Організаторські здібності, розуміння, працьовитість, перевірка, оптимі-

зація, зберігання, оберігання, облік. 

3 Дорога і перебування в ній 
Витривалість, допомога, сторожування, перша медична допомога, пік-
лування, орієнтування, порада, ділення. 

4 Привали, зупинки 
Піклування, обслуговування, облік, забезпечення, годування, гігієна, 

організаторські здібності, ігри, прибирання, екологія, опис, засвоєння. 

5 
Робота з туристичними ресурсами, 

об‟єктами та іншим 

Спостереження, навчання, освіта, засвоєння, питання, фіксування, до-

питливість. 

6 Відпочинок 
Аналіз, обмін інформацією та враженнями, розмови, сон, гігієнічні 

процедури, повторення набутих теоретичних знань. 

7 Завершення походу, подорожі, екскурсії Враження, матеріали, опис, знання, звіт, обхідний лист, інше. 

  

У туристичній роботі застосовується теоретична гео-

графія, що дає основи знань із теорії та методики дослі-

дження суспільної географії як фундаментальної геогра-

фічної науки, на основі чого можемо планувати під час 

екскурсій, подорожей, поїздок здобуття корисних над-

бань, котрі несуть у собі життєвий тонус навчання та 

виховання. Услід за географією, теоретичні знання кот-

рої намагаємося попередньо засвоїти, доцільно засвою-

вати теоретичні знання біології, історії, релігії, медици-

ни, соціології, економіки, краєзнавства, народознавства 

та інших.  

При реальному сприйнятті туристичного наванта-

женні, попередньо засвоївши теоретичні знання, у тури-

стів формуються стабільні педагогічні навики вихован-

ня, навчання та освіти. «Природні туристичні ресурси є 

важливими елементами туристичної привабливості те-

риторії. До його складу належать: клімат, водні ресурси, 

прибережні зони водойм, мінеральні джерела, лікувальні 

грязі, рельєф, рослинний і тваринний світ, національні 

парки та заповідники, мисливсько-риболовецькі угіддя, 

мальовничі краєвиди, унікальні природні об‟єкти тощо. 

Природна привабливість певної території для туристів 

визначається за наявністю таких чинників [11]:  

– красою ландшафту і природних об‟єктів; 

– м‟якістю клімату і комфортністю погодних умов; 

– чистотою природних водойм; 

– сприятливою екологічною ситуацією» [6, С.53].  

Педагогічний вплив на туристів залежить від таких 

умов, бо що більше територія містить у собі складових 

елементів природних ресурсів, тим вище задоволення 

певних потреб туристів та наглядних матеріалів для пе-

дагогічного аспекту подорожі. Перебуваючи на екскурсії 

чи поході біля річки, туристи засвоюють знання про 

річку і її складові, безпосередньо споглядаючи все на-

глядно, і від цього ці знання стають вагомішими. Напри-

клад, на річці маємо змогу бачити наглядну «книгу» про 

неї і «читати» її та засвоювати, зокрема така екскурсія 

допомагає нам засвоїти, що таке витік, русло, береги, 

долина, басейн, гирло, глибина, профіль, швидкість те-

чії, ліві та праві притоки.  

При кожному виді туризму спостерігаємо певні педа-

гогічні особливості, що характерні для даного виду. 

«Професор О. Топчієв розглядає туризм як один із типів 

рекреаційної діяльності. Причому структурує його на 

такі види та підвиди: пізнавальний (краєзнавчий, релі-

гійний, міжнародний); історико-етнографічний; істо-

рико-культурний; ландшафтно-екологічний; спортивний 

(рибальство, мисливство, водно-спортивний, альпінізм, 

екстремальний); родинно-гостьовий; торговельний; ді-

ловий; науковий; громадсько-політичний; розважальний 

(спортивно-видовищний і фестивально-видовищний) та 

релігійний» [6, С.45].  

Розглянемо, як проявляються педагогічні особливості 

на проведенні релігійного туризму. При ознайомленні з 

відомим релігійним діячем митрополитом Димитрієм 

Ростовським (Данилом Тупталом), творцем багатьох 

релігійних праць, а особливо «Четьїх-Міней», у тому 

числі і церковних та релігійних драматичних творів 

«Різдвяна драм», «Успенська драм», «Воскресінська 

драм» та «Вінець славнопобідоносний доброподвижнику 

сміливнику Христовому, святому великомученику Ди-

митрію, у день його преславного свята урочистог», для 

більшого пізнання його біографічних даних, творчої 

діяльності, а також місцевостей де він жив, без відвіду-

вання того міста, де він народився, а також і всього того, 

що зв‟язано з його життям, знання про цього великого 

святителя не буде повним. При релігійному туризмі 

педагогічні особливості проявляються особливо яскраво, 

оскільки при цьому виховується і формується висока 

християнська мораль віруючих та акумулюється їхня 

духовність, а також збільшується пізнавальний, вихов-

ний та освітній рівень. Для цієї мети варто організувати 

туристичну поїздку до релігійного рекреаційного турис-

тичного ресурсу – містечка Макарова, колиски святого 

Димитрія, святителя і митрополита (Данила Туптала) – 

талановитого церковного діяча, великого проповідника, 

талановитого церковного письменника і церковного 

драматурга, що потопає у навколишній природній красі, 

яку складають навколишні ландшафтні одиниці, прекра-

сний рослинний і тваринний світ. Чарівної краси річка 

Здвиж та міське водосховище дають змогу проводити 

вагому туристичну діяльність. Заслуговують уваги Ма-

карівські заходи та славні і цікаві місця міста Макаро-

ва [2,3,4].  
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«Містечко Макарів обмиває небаченої краси річка 

Здвиж, довжина якої 145 кілометрів та площа басейну 

1775 км
2
. Біля селища міського типу Макарова можемо 

спостерігати невеличку частину цієї краси. Берег річки, 

русло, прибережна рослинність, іхтіофауна приваблю-

ють своєю красою та багатством. Прекрасний відпочи-

нок і біля водосховища, яке, як і річка, є місцем прове-

дення вагомої туристичної роботи. Ловля щуки та окуня 

на річці Здвиж та водосховищі – це місце спортивного 

туризму, спортивної ловлі риби. Спортивна рибалка – 

складна наука, яка набирає в Україні нового напряму, а 

ще при такій навколишній красі і макарівських ландша-

фтах стає важливою складовою рекреаційної діяльності. 

Макарів має два пляжних місця і є містом великого ску-

пчення людей, а тим більше, що в Макарові регулярно 

проводять роботи з благоустрою та очищенню річки і 

водосховища, що підтверджує піклування про туристів і 

гостей селища. Відвідуючи цей цікавий рекреаційно-

туристичний ресурс, перед його підготовкою, як і перед 

кожною туристично-рекреаційною роботою необхідне 

ознайомлення з кожним наявним ресурсом, в даному 

випадку – Макарів. Коли говоримо про Макарів, то зразу 

найперше іде мова про Данила Туптала» [3, С.11-12].  

Цікавий і славний був Макарів у час приходу у світ 

його гордості – великого митрополита Димитрія, тоді 

маленького Данила Туптала, цікавий своєю рекреацією і 

сьогодні. Туристи приїжджають сюди у літній і зимовий 

час. Кожного дня в зимовий період, тут на зимову риба-

лку приходять, приїжджають близько ста чоловік. У літ-

ній період важливо організовувати туристичні походи і з 

ночівлею, де можна розкинути наметове містечко на 

берегах річки і водосховища. У середньому на ніч приї-

жджає сім машин – і для рибалки, і помилуватися навко-

лишньою Макарівською природою. В околицях річки і 

водосховища можна назбирати смачних грибів, та, маю-

чи наловлену рибу, туристи можуть приготувати і пос-

макувати, як рибну, так і грибну юшку, та інші страви з 

грибів та риби, що дає ця славна та багата земля святого 

Димитрія. 

У Макарові часто проводяться цікаві повчальні роз-

важальні заходи, у тому числі і наукові, де гості, туристи 

можуть почути багато цікавого про це славне історичне 

місто. Туристам можна побачити залишки колишнього 

замку, збудованого родиною Макаревичів у ХVІ сто-

літті, що став найміцнішою фортецею на Поліссі [9]. 

Село Воронин входило до числа Ясинецьких маєтків 

литовських феодалів (Васенцевичів). Вперше згадується 

у складі маєтностей Ясинецьких 1506 року [1]. Макар 

Васенцевич, який став постійно жити у Воронині, змінив 

своє прізвище на Макарович, а назву села на Мака-

рів [8]. 

Туристам, туристичним агентствам, учбовим турис-

тичним закладам доцільно організувати туристичну по-

дорож до Макарова в День міста, що відбувається кожні 

п‟ять років, четвертого жовтня в день пам‟яті святителя 

Димитрія, митрополита Ростовського (Данила Туптала), 

яке є його колискою і в якому він прийшов у світ, дити-

ною, що стала найвідомішою і найдостойнішою люди-

ною, що народжується раз на сто років. Програма Дня 

міста дуже насичена. Гордістю селища міського типу 

Макарова є театральний гурток «Маска» ЦТДЮ імені 

Данила Туптала. Театральний гурток повинен перерости 

у Народний театр, оскільки святий Димитрій (Данило 

Туптало) написав біля дванадцяти церковних поетичних 

драматичних творів (по різних даних від п‟яти до двана-

дцяти), і є одним із найбільших театральних церковних 

письменників-драматургів. 

Містечко Макарів – унікальний, прекрасний, дорогий 

кожному українцю сакральний туристично-рекреацій-

ний ресурс. На основі даного матеріалу можемо робити 

висновок, який великий педагогічний потенціал має 

продумана, добре організована туристична діяльність. 

Відвідуючи сакральні місця у будь-якій місцевості 

України, уважно слухаючи про них розповіді, запасаю-

чись літературними джерелами, фіксуючи все на фотог-

рафії, отримуємо нові знання, нові навики і морально 

удосконалюємося.  

Висновки. У статті висвітлюється питання про тури-

стичне виховання, відпочинок та його педагогічне спря-

мування для встановлення стабільнішого життя кожної 

людини, направлення її в духовному напрямі, забезпе-

чення її перебування в якнайкращому, здоровому сере-

довищі, що досягається у спілкуванні з природою, рек-

реаційно-туристичними та сакральними ресурсами, 

інше. У ній пояснено, чому у туристичній роботі слід 

впроваджувати педагогічні навики як такі, що надавати-

муть туристам зростання у вихованні, навчанні та освіті.  

Стаття розкриває та пояснює структуру виховних, 

навчальних та освітніх педагогічних складових, дає по-

ради для набуття достойних людської і християнської 

моралі якостей та здорового способу життя.  

На прикладах природних рекреаційно-туристичних 

та сакральних ресурсів продемонстровані дані для впро-

вадження і застосування педагогічних особливостей екс-

курсійної та туристичної роботи, з одночасною реаліза-

цією при цьому достойної виховної та освітньої мети. 
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      Постановка проблеми в загальному вигляді.  
            Реалізація ідей Нової української школи [1] 

передбачає створення освітнього простору, сприятли-
вого для адаптації дітей до шкільного життя, подаль-
шого успішного навчання, повноцінного особистісного 
розвитку, удосконалення всіх компонентів ОП: суб´єктів 

освітнього процесу (вчитель, учень) та предметного 
середовища. Особлива увага державних інституцій зосе-
реджена на збагаченні й модернізації предметного сере-

довища, яке розглядається «як платформа для практичної 
реалізації компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого, 
особистісно орієнтованого та інших сучасних підходів 

для організації освітнього процесу» [2, с.1]. Головними 
документами, що визначають, як треба облаштовувати 
освітній простір у НУШ, є «Методичні рекомендації 
щодо організації освітнього простору Нової української 

школи», затверджені наказом МОН від 23.03 2018 року 
№ 283, розроблений МОН примірний перелік засобів 
навчання та обладнання для кабінетів, проект «Новий 

освітній простір», який передбачає оновлення шкільних 
будівель, креативність зовнішнього та внутрішнього 
дизайну приміщень. Натомість дослідження умов побу-

дови освітнього простору особистості учня знаходиться 
поза зоною уваги науковців. Але предметне середовище, 
навіть обладнане сучасною технікою, потужними інтер-
нет ресурсами, виступає лише засобом розвитку особис-

тості учня, частиною його освітнього простору. Отже, 
проблема полягає у наявності суперечностей між замов-
ленням суспільства на формування особистості учня та 

недостатньою розробленістю питання особистого освіт-
нього простору в дидактичному контексті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій проводи-

вся в таких напрямах: розгляд сутності поняття «освіт-
ній простір» (ОП), його структури й функційного наван-
таження в світлі вимог сучасного освітнього процесу 
(Н. Авшенюк, М. Віленський, В. Касторнова, В. Кремень, 

М. Лещенко, О. Мещерякова, Р. Павелків, Н. Рибка та 

ін.), особливості терміносполуки «освітній простір 
особистості» в психологічному, дидактичному, культу-

рологічному аспектах, його проектування (Н. Гонтаров-
ська, Т. Деміракі, Н. Касярум, Л. Михайлюк, А. Попов, 
О. Разуменко, В. Слободчиков, Т. Ткач, Г. Цвєткова, 
А. Цимбалару, І. Шендрик, О. Ярошинська, В. Ясвін та 

ін.), методологічні основи визначення дидактичних умов, 
сутність поняття «дидактичні умови» (В. Андреєв, Т. Ба-
бенко, О. Бражнич, Н. Гонтаровська, С. Гончаренко, 

Ю. Загородній, О. Значенко, О. Малихін, М. Малькова, 
Н. Манько, О. Пєхота, І. Фролов та ін.). Аналіз літератури 
засвідчив міждисциплінарний та феноменальний харак-

тер досліджуваного поняття, віднесення його до катего-
рій освіти, вплив на різні сфери життя людей і суспільс-
тва в цілому, багаторівневу структуру, в якій закладені 
певні суперечності. Так, В. Кремень розглядає освітній 

простір як категорію освіти, що відображає особливості 
структуроутворення інтелектуального життя і характе-
ризує суспільство з боку синтезу нового, культурного, 

духовного, наукового буття або ноосфери, що приводить 
до нової, соціальної, політичної, економічної конфігура-
ції [3, с.4]. 

Аналізуючи погляди вчених на ОП, було виокрем-
лено два основних аспекти розуміння поняття «освітній 
простір» у сучасній філософській, психолого-педагогіч-
ній літературі: інституційний та субстанціональний. У 

межах першого аспекту освітній простір розглядається 
як частина соціуму, у якому створюються умови для 
розвитку особистості, соціальна організація, сукупність 

освітніх технологій, освітня практика, просторово-
часове поле функціонування і розвитку системи освіти, 
безліч взаємозумовлених різних за масштабом освітніх 

систем різного рівня, та ін. Результати саме цього нап-
ряму досліджень (міжнародний, європейський ОП, осві-
тній простір школи, ЗВО, класу чи групи) є найбільш 
поширеними в українській педагогіці сьогодення, він 

ґрунтується на теоретико-методологічних засадах трак-

Статтю присвячено розгляду сутності міждисциплінарного поняття «освітній простір» (далі ОП). 
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самовизначення суб´єкта проектування ОП; розгляд предметно-просторового середовища як системи 
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тування освітнього простору як сукупності освітніх 

інститутів, освітніх процесів і освітніх середовищ, умов, 
що можуть впливати на особистість (Ж. Вихрестенко, 
Н. Гонтаровська, Д. Косенко, О. Ночвінова, О. Низьков-
ська, О. Шапран та ін.). Інший підхід до визначення 

освітнього простору – субстанціональний або індивідуа-
льний – визначає його як можливість і наявність форму-

вання особистісного простору субʼєкта освітнього процесу. 

Таке розуміння відповідає особистісно орієнтованому 
підходу до навчання, за яким ОП може розглядатися як 
взаємодія особистості з об‟єктами середовища, оскільки 

лише їй притаманна діяльність, завдяки якій освоюється 
освітнє середовище [4, с.41]. Т. Ткач розуміє освітній 
простір особистості як певну можливість і джерело для 
організації освітньої діяльності, що має особистісне 

значення; «певний результат освоєння людиною соціа-
льного середовища, ступінь його пізнання, освоєння нею 
можливостей соціального середовища на підставі її 

суб‟єктивного сприйняття, як простір можливостей, що 
дає змогу задовольнити особистісні потреби та інтереси» 
[5, с.76]. Тобто освітній простір особистості можна 
уявити як трикомпонентну структуру з тристоронніми 

взаємозалежними суб‟єктними відношеннями: освітнє 
середовище (соціальне, інформаційне, полікультурне, 
комунікаційне), особистість учня та особистість учителя. 

Вважаємо важливим у структуруванні ОП центральним 
компонентом саме особистість учня, що відповідає 
концептуально-методологічним засадам «Нової школи» 

в Україні. На попередньому етапі дослідження було 
визначено освітній простір мовної особистості учня як 
багаторівневу структуровану взаємодію субʼєктів і ком-
понентів освітнього процесу, спрямовану на індивідуа-

льне становлення, розвиток і саморозвиток особистісних 
характеристик і якостей, мотиваційно особистісне зрос-
тання; вироблення ставлення до української мови як 

інтелектуальної, духовної, моральної, культурної цінно-
сті та до власної освіченості як життєвої потреби, праг-
нення свідомого вибору майбутньої професії [6, с.9]. 

А. Цимбалару констатує увагу науковців до створення 
ОП учнів як до багатовимірної педагогічної реальності. 
В той же час учений акцентує увагу на суперечливих 
тенденціях цього процесу: з одного боку це уніфікація і 

єдність вимог до побудови навчального процесу, з ін-
шого ‒ центрованість на особистому розвитку учнів [7, 
с.12]. 

Отже, незважаючи на зацікавленість українськими 
науковцями проблемами ОП, наявність великої кількості 
публікацій, присвячених проектуванню освітнього прос-

тору учнів початкової школи, вищих освітніх закладів, 
вивчення особливостей освітнього простору особистості 
учня середньої і старшої школи, умов його функцію-
вання ще не було предметом спеціальних досліджень, 

що зумовлює актуальність нашої наукової розвідки.  
Мета статті полягає в аналізі й узагальненні літера-

тури з проблеми, уточненні поняття «освітній простір 

особистості учня», визначенні умов його створення в 
світлі завдань Нової української школи. 

Реалізація мети дослідження потребувала застосу-
вання комплексу відповідних методів: аналіз і узагаль-

нення літератури із застосуванням елементів порівняль-
ного та системного аналізу з метою зіставлення різних 
поглядів на проблему, педагогічне проектування у 

з´ясуванні структури ОП особистості учня, метод експе-

ртної оцінки для визначення дидактичних умов, що най-
більше відповідають вимогам НУШ та їх обґрунтування, 
й описовий. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Одним із найважливіших засобів побудови або розши-
рення освітнього простору особистості є, на думку пси-

хологів, створення системи психолого-педагогічних 
умов реалізації цього процесу [8, с.136]. Учений вважає, 
що система умов, спрямованих на включення людини в 
нову сферу мислення та діяльності, сприяє формуванню 

її суб´єктної позиції, розкриттю психологічних ресурсів, 
розвитку освітніх настанов і орієнтацій [Там само]. В 
педагогіці домінує думка, що будь-яке складне системне 

явище успішно функціонує й розвивається тільки за ная-
вності певних умов (Ю. Бабанський, С. Гончаренко, 
В. Кремень, Н. Кузьміна та ін.). Існує багато визначень 

поняття «дидактичні умови», які акцентують увагу на 
певних аспектах цього поняття, хоча в більшості з них 
присутні такі компоненти, як мета, зміст навчання, ме-
тоди, організаційні форми, які розглядаються як фак-

тори, що підвищують ефективність освітнього процесу 
тощо. Так, С. Гончаренко розглядає педагогічні умови 
як сукупність об´єктивних можливостей змісту, форм, 

методів, прийомів і матеріально-просторового середо-
вища, спрямованих на вирішення поставлених педагогі-
чних завдань [9]. Слід зазначити що це одне з небагатьох 

визначень яке містить вказівку на матеріально-просто-
рове середовище як компонент умови. Нам імпонує під-
хід О. Малихіна до тлумачення поняття, що, на наш пог-
ляд, відображає сучасні зміни й орієнтири в освіті. Під 

дидактичними умовами вчений розуміє визначену ком-
плексну сукупність потенційно містких дидактичних 
ресурсів і вихідних положень, створення й реалізація 

яких буде сприяти вдосконаленню процесу навчання з 
урахуванням постійно змінюваних вимог до якості отри-
маних знань, умінь, навичок, що в своїй структурно-
функціональній єдності забезпечують формування необ-

хідних компетенцій і компетентностей [10, с.12]. У фор-
мулюванні сукупності дидактичних умов науковець ра-
дить враховувати сучасні методологічні підходи, мету, 

завдання, предмет дослідження, особливості підготовки 
особистості в навчальному середовищі, внутрішні особ-
ливості феноменологічного поняття як складного бага-

токомпонентного явища й взаємозумовленість дидакти-
чних кластерів (підпорядкованих дидактичних умов) [Там 
само, с.13]. Важливим для нашого дослідження є враху-
вання поглядів В. Манько на дидактичні умови як вза-

ємопов´язану сукупність внутрішніх параметрів та зов-
нішніх характеристик функціонування, що забезпечують 
високу результативність навчального процесу [11]. Отже, 

у процесі виокремлення дидактичних умов враховуємо 
їх призначення ‒ забезпечувати створення оптимальних 
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування досліджу-

ваного феномена ‒ і особливості компонентного складу. 
Серед умов побудови освітнього простору особисто-

сті учня насамперед виокремлюємо усвідомлення значу-
щості трикомпонентної й триєдиної структури освіт-

нього простору особистості (учень, учитель, предметно-
просторове середовище між ними), взаємовпливу й взає-
мозалежності виокремлених складників. У психолого-
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педагогічній літературі освітній процес розглядається як 
сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників (Б. Ананьєв, 
Л. Божович, Б. Братусь, С. Рубінштейн та ін.), тому ло-

гічним є висновок, що у системі умов створення освітнього 
простору особистості учня слід виокремлювати зовнішні 
й внутрішні умови, що впливають на освітній процес. 

Внутрішні умови стосуються особистості учня, його 
потреб, досвіду, знань, умінь, мотивації для самопі-
знання, саморозвитку й цілеутворення. Зовнішні умови 
пов´язані з предметним середовищем та організацією 

навчального процесу вчителем і різними інституціями.  
Найголовнішою умовою, що потребує особистісного 

залучення всіх учасників педагогічного процесу для де-

тального формулювання цілей навчання й забезпечення 
дидактичних ресурсів для їх досягнення є ціннісне само-
визначення суб´єкта проектування, що створює внутрі-
шні умови. ОП як педагогічна реальність виявляється 

через активну позицію особистості, що вирішує певні 
освітні задачі. Ядром освітнього простору особистості 
учня, яка, на думку А. Попова, визначає освітнє завдан-

ня, що, на відміну від навчальної, стосується власних 
життєвих перспектив школяра [12]. Поділяємо також 
думку І. Шендрика щодо розуміння учня як відкритої 

системи, яка знаходиться у постійній взаємодії з навко-
лишнім світом і є суб´єктом власного розвитку, здатним 
до вільного вибору на основі співвіднесеності суб´єктом 
себе, своїх особливостей і навколишнього [13, с.106]. 

Отже, найвищою потребою особистості є самоактуаліза-
ція, тобто реалізація власних здібностей і талантів, твор-
чих потенцій, що дозволяє суб´єкту пізнавати як своє 

дійсне «Я», так і реальність як таку. 
Психологи вважають, що у результаті проектування 

освітнього простору визначаються перспективи розвитку 

особистості (цілепокладання, рівень відповідальності, 
прояви потенційних можливостей), які характеризують 
ставлення до навколишнього світу, до інших людей [8, 
с.133]. Слід ураховувати такі мотиви навчальної діяль-

ності особистості: соціальні, пізнавальні, комунікативні, 
мотиви соціальної ідентифікації ( із батьками, одноліт-
ками, друзями, педагогами), мотиви особистісного роз-

витку, успіху тощо. Розвиток мотиваційного компоненту 
особистості передбачає, крім активної участі учня, ще й 
посилену роботу вчителя щодо формування в учнів по-

зитивної мотивації до навчання, саморозвитку, рефлексії 
тощо. Цьому процесу сприяє професійність учителя в 
доборі підходів, на реалізацію яких спрямовує Нова 
українська школа (особистісно-орієнтований, компетен-
тнісний, комунікативно-діяльнісний, інтегративний та ін.); 
методів (метод створення ситуації успіху, зацікавлення, 
новизни навчального матеріалу, емоційно-морального 

стимулювання, опори на життєвий досвід); проектної, 
інтерактивної, інформаційно-комунікаційної технологій; 
поєднання індивідуальної, парної, групової форм роботи; 

організації самостійної діяльності кожного учня, допо-
моги в побудові індивідуальної траєкторії навчання.  

Отже, ціннісне самовизначення суб´єкта проектуван-

ня є найважливішою внутрішньою умовою проекту-
вання освітнього простору особистості учня. Реалізація 
ціннісного самовизначення суб´єкта проектування осві-
тнього простору передбачає посилення ролі особистісно-

орієнтованого підходу до навчання, формування об´єк-
тивної оцінки власних можливостей. 

Третя умова проектування ОП особистості учні ‒ 
розгляд предметно-просторового середовища як сис-
теми впливів і умов формування особистості учня і її 

власного освітнього простору. Ця умова передбачає 
створення комфортного середовища класу, школи як 
складних організованих систем, у межах яких вирішу-

ються не тільки освітні завдання, а й відбувається соціа-
лізація, психологічний розвиток, самоактуалізація осо-
бистості учня. Слід зауважити, що сьогодення диктує 
урахування таких кластерів, як емоційна й фізична без-

пека учнів, задоволення потреб в особистісно-творчому 
спілкуванні, співпраця, толерантність як характеристики 
комфортного предметно-просторового середовища. Крім 

того, освітнє предметне середовище є багатофункцій-
ним, що дозволяє організовувати різні види діяльності: 
навчальної, комунікативної, трудової, творчої, худож-
ньо-мистецької, пізнавальної та ін.; форми роботи (малі і 

великі групи, фронтальну, парну, індивідуальну); мож-
ливість особистості учня жити й діяти за власним розпо-
рядком, створення особистого режиму дня відповідно до 

власних алгоритмів. Більшість дослідників акцентують 
увагу на важливості забезпечення ОП сучасними засо-
бами навчання та обладнанням, яке дозволяє швидко 

трансформувати робочий простір відповідно до мети й 
завдань навчання, ситуації тощо. Отже, просторово-пре-
дметне середовище є засобом багатогранної поліфунк-
ційної освіти, індивідуальної для кожного, основи для 

побудови власного «Я». 
Четверта умова створення ОП особистості учня сто-

сується іншого суб´єкта освітнього процесу ‒ вчителя, 

який допомагає учневі в організації ОП з урахуванням 
його індивідуальних особливостей, що впливає на пере-
біг і результативність навчальної діяльності. На основі 

результатів експериментального дослідження А. Цимба-
лару дійшла висновку, що в побудові особистісного ОП 
потребують урахування домінувальний стиль навчальної 
діяльності учня, провідні канали сприймання навчально-

го матеріалу і способи його опрацювання. Учений вва-
жає, що організація навчального процесу з урахуванням 
індивідуальних особливостей особистості сприятиме 

усуненню перешкод для успішної реалізації індивідуа-
льної освітньої траєкторії, вдосконалення власних мож-
ливостей й розвитку вміння вчитися [7, с.13]. 

За провідним каналом сприйняття інформації учні 
поділяються на «візуалів», «аудіалів» та «кінестетиків», 
які потребують різних підходів до подавання інформації. 
Завдання для першої групи учнів (а їх, за даними вчених, 

переважна більшість) краще подавати із застосуванням 
інфографіки ‒ інструкцій, алгоритмів, схематичних ма-
люнків, діаграм, пазлів, маршрутних карт тощо. За-

вдання для другої групи учнів (що становить приблизно 
10%) мають бути озвучені вчителем або подаватися че-
рез аудіо повідомлення. Важливим для моделювання ОП 

особистості також є врахування типу мислення (конкре-
тно-образне чи логічне), особистісного типу (інтроверт, 
екстраверт, амбіверт) тощо. Урахування індивідуальних 
особливостей має відбуватися на різних рівнях освіт-

нього простору: освітніх програм, навчальних планів, 
підручників, спеціальних зошитів, довідкових видань, 
методичних рекомендацій для вчителів. У реалізації цієї 

умови багато що залежить від професіоналізму вчителя, 
його здатності організувати співпрацю й спілкування з 
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учнем, мотивацію навчальної діяльності й створення 

ситуації успіху. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Теоретичне узагальнення результатів 

аналізу психолого-педагогічних праць, присвячених 

сутності, структурі й функціям поняття «освітній прос-

тір особистості учня» дозволило уточнити змістове на-

повнення цієї міждисциплінарної категорії, яка розу-

міється як багаторівнева структурована взаємодія суб‟є-

ктів і компонентів освітнього процесу, спрямована на 

індивідуальне становлення, розвиток і саморозвиток 

особистісних характеристик і якостей, мотиваційно осо-

бистісне зростання; вироблення ставлення до українсь-

кої мови як інтелектуальної, духовної, моральної, куль-

турної цінності та до власної освіченості як життєвої 

потреби, прагнення свідомого вибору майбутньої професії.  

У результаті дослідження встановлено, що успіш-

ність функціонування освітнього простору залежить від 

характеру умов, серед яких виокремлено внутрішні й 

зовнішні: усвідомлення трикомпонентної та триєдиної 

структури ОП; ціннісне самовизначення суб´єкта проек-

тування ОП (внутрішня); розгляд предметно-просторо-

вого середовища як системи впливів і умов формування 

особистості учня й її ОП (зовнішня); урахування вчите-

лем індивідуальних особливостей учня, що реалізується 

у виявленні особливостей когнітивної сфери кожного 

учня та врахування їх у освітньому процесі (внутрішня й 

зовнішня щодо учня ), доборі підходів, методів, прийо-

мів, технологій і форм навчання, організації самостійної 

роботи (зовнішня). В остаточному формулюванні психо-

лого-педагогічних умов було застосовано метод експер-

тних оцінок, за яким незалежні експерти з різних навча-

льних закладів індивідуально визначали їх пріоритетність, 

відповідність вимогам НУШ і місце кожної з умов, що 

дозволило об´єктивно відібрати із запропонованих най-

актуальніші. 

Перспективним вважаємо проведення експеримен-

тальної перевірки ефективності виокремлених психолого-

педагогічних умов побудови освітнього простору осо-

бистості учня та розроблення технологічного інструмен-

тарію їх упровадження в освітній процес. 
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Formulation of the problem. Current economic, 

political, social and cultural transformations as well as 

dynamic development and technologicalization of the hotel 

and restaurant industry have increased the role of service 

quality in hotels and restaurants and, thus, have raised the 

requirements for hotel and restaurant business undergraduate 

students‟ training, whose quality measure is students‟ 

effective professional interaction. Modern education realities 

require new approaches to teaching and training, while the 

changing market demands and students‟ mobility require 

new approaches to formulating the content of training, which 

should be based on the leading trends in the hotel and 

restaurant industry. 
Aim. To study the ways of development and improvement 

of hotel and restaurant business students‟ professionally-

important qualities during their undergraduate training. 

Hospitality industry occupies an important place in the 

world economy. Because the hotel and restaurant industry in 

Ukraine is in its infancy, it is important to avoid many 

problems associated with the provision of quality services, 

which largely depend on profession-oriented human resources. 

The growing role of hospitality industry in Ukraine 

necessitates the development of hotel and restaurant business 

undergraduate students‟ professionally-important qualities in 

the system of Ukrainian higher education. According to 

research, the average annual growth rate of restaurant 

turnover is 121.5%. As a business, this area of the economy 

is quite attractive for investment and therefore has serious 

prospects for development (P. Zaremba). This is due to the 

fact that in recent years Ukraine has become the center of 

many different international forums and has become interesting 

in terms of tourism, recreation and medical treatment. The 

Ukrainian citizens have changed their demands and 

requirements for the structure and quality of restaurant 

services. They not only want to have quality food from 

restaurants, but also to be provided with comfort, high 

service culture, aesthetic pleasure, and understanding of their 

own preferences. (V. Arkhipov). 

The rapid development of the hotel and restaurant 

industry in Ukraine faces a contradiction between the 

requirements of the profession and social demands and low 

level of hospitality industry students‟ professionally-important 

qualities, which requires scientific and practical solutions. 

Analysis of research and publications. The analysis of 

scientific and psychological sources has showed that 

Ukrainian and foreign psychologists pay great attention to 

the problem of development of professionally important 

qualities in undergraduate students of hotel and restaurant 

business. Among other issues, researchers focus on different 

aspects of professional training of hotel and restaurant 

business managers (N. Verchenko, O. Vykhansky, M. Kabu-

shkin, H. Roglev, O. Skibitsky, O. Chudnovsky), theoretical 

and methodological principles of training specialists for the 

service sector (E. Zeyer, I. Zorin, E. Ilyin, L. Karamushka, 

O. Kredentser, V. Korolchuk, A. Markova), psychological 

conditions for studentsʼ professionally-important qualities 

development in the system of higher education (V. Bodrov, 

L. Berezovska, S. Maksymenko, L. Karamushka, V. Krainyuk, 

A. Stolyarenko). 

Discussion. According to statistical studies, up to 30–

35% of world trade in services is accounted for by restaurant 

business, while the profit from this service in absolute terms 

is second to the profit from oil exports (N. Kabushkin). 

Therefore, it is unreasonable to neglect the importance of 

hospitality industry, in particular the restaurant business, in 

Ukraine. The development of restaurant business largely 

depends on the people who work in this industry. The human 

factor in the restaurant industry plays a key role, because 

meeting visitors‟ needs in accordance with the relevant 

standards of hospitality requires the attention of an 

individual professional, who possesses highly developed 

professionally-important qualities and can skillfully provide 

feedback, and therefore, form a positive impression of the 

house [2,7]. 

Given the importance of staffing for the hotel and 

restaurant industry, researchers should focus on finding out 

the professionally important qualities hotel and restaurant 

business students should have, building their detailed 

psychological profile, as well as on a psychological analysis 

of their professional activities. 

There is a situation when restaurant staff lack 

professional training, have no experience in providing 

The article analyzes the peculiarities of the development of professionally-important qualities in future 

specialists in the hotel and restaurant industry during their professional training. The rapid development of the hotel 

and restaurant business in Ukraine faces a contradiction between high requirements of the profession and the 

demands of society and low level of students‟ professionally important qualities, which requires scientific and 

practical solutions. The author analyzes the features of successful management in the hotel and restaurant industry 

and suggests that hotel and restaurant business specialists‟ professional training in higher education should also 

focus on developing students‟ professionally-important psychological qualities. 

Key words: competence, undergraduate, hotel and restaurant business, professionally important qualities. 
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quality services, and sometimes have low moral and ethical 

culture, while visitors and even restaurant staff themselves 

often demonstrate disrespect to the profession of restaurant 

manager, waiter and/or bartender. These and other problems, 

many of which the Ukrainian society has «inherited» from 

the Soviet planned economy, need to be addressed immediately. 

Therefore, every restaurant manager, who seeks to succeed 

in the business, should understand the importance of staff‟s 

training and the development of their professionally-important 

qualities. A restaurant business professional should ensure 

the efficient work of the house, respond flexibly to the needs 

and tastes of its visitors, and make every effort to make the 

visitors regular customers, which brings good and stable 

profits and earns a good reputation. Professionalism includes 

staff‟s positive work motivation and developed professionally-

important qualities [2,7]. 

Today, the leading hotel and restaurant complexes use 

the following Internet technologies: 

– sites of hotels, restaurants, and their chains; 

– sites and information pages of city directories, 

recreation centers, tour operators, etc.; 

– pages in social networks; 

– mobile applications that list and review hotels, 

restaurants, etc.; 

– mobile applications of specific recreation or catering 

establishments, which allow choosing hotels and restaurants, 

reserving places, chatting with administrators, etc.; 

– online payment for services and, if necessary, 

reimbursement through virtual payment systems. 

The most popular modern technology trends found in 

restaurant industry include: 

– FreeFloor restaurants; 

– food courts; 

– different-concepts restaurants; 

– virtual restaurants, or «restaurants without tables», 

which allow making online orders; 

– open kitchen;  

– catering service, etc. [6]. 

In order to become a high-quality service, the growing 

hospitality industry requires new technologies and modern 

equipment as well highly skilled staff. Everyday experience 

shows that only creative, well-educated, professionally 

cultured and understanding the ways of a market economy 

people can make a profit in the restaurant business. This 

poses new challenges for the system of vocational training 

and including higher education, which train professionals for 

the hotel and restaurant industry. The development of 

professional culture plays a special role in hotel and 

restaurant business undergraduate students‟ training. Profes-

sional culture is an individual‟s complex characteristic, 

which is of great importance for his/her successful 

professional realization, effective socially-important work, 

and harmonious interaction with the environment. That is 

why professional training in a higher education institution 

should focus not only on the development of students‟ 

professional knowledge and skills, but also on the 

development of their professionally-important qualities and 

work motivation [2,4,5]. 

For the hotel and restaurant industry professionals, as the 

representatives of a «human-and-human» profession, their 

personal characteristics, such as morality, discipline, 

responsibility, endurance, and stress resistance become 

critical [3,5]. 

The hotel and restaurant industry heavily relies on staff‟s 

innovative culinary skills and service culture, which 

significantly improve the image of the hospitality business 

and enhances its competitiveness. That is why it is important 

for future hotel and restaurant industry professionals to be 

abreast of service and management innovations and market 

analyses, etc. [1]. 

Innovative technologies used in the hotel and restaurant 

industry include interactive (electronic) menu, on-table 

screen-tablets, touch screens, QR-codes, LED notifications, 

3-D food printers, touch-pad food manufacturers, cooking 

three-dimensional projections and videos, process automation 

and informatization, web and telecommunication technolo-

gies, etc. [8]. Since these innovative technologies are highly 

priced, they are not widely used now, but there is a steady 

trend for using them in hospitality industry. 

Scientific and technological progress has led to the use of 

electronic and interactive menus in restaurants. The 

electronic menu is an analogue of paper menu. It allows the 

manager of the restaurant to easily change the list of dishes 

and/or drinks offered. It is no longer necessary to spend time 

and money on expensive services of designers and printers 

every time a menu change is needed [8]. The electronic 

menu comes with the photos of the dishes and contains a list 

of ingredients used in dishes. 

Therefore, in the hotel and restaurant business under-

graduates‟ training should teach students, among other 

things, to use electronic lists of services, which is a channel 

of communication between visitors and the house. Electronic 

technologies allow quick editing of menus, lists of services 

and prices. In addition, they allow: 

– improving the quality of service and increase the 

number of regular customers of the restaurant/hotel; 

– monitoring detailed statistics of orders for rooms, 

services, meals, etc. [1]. 

Having analyzed the content of restaurant and hotel 

business professionals‟ work, scientists have come to a 

conclusion that a good restaurant and hotel business worker 

should be sensitive, caring, both gentle and demanding, good 

at understanding people‟s mental states, as well as have good 

facial memory and the ability to distribute and switch 

attention [2,4,5]. 

According to T. Ilyina, hotel an restaurant business 

workers‟ essential professional qualities include conviction 

in the high social value of the profession, understanding of 

the profession, ideological conviction, interest in the 

profession, morality, discipline, ability to control emotions, 

creativity, efficiency, and patience [4,5]. 

E. Klimov believes that among the professionally-

important qualities of any worker, the most significant is the 

content of personality, which is made up of relationships 

with people, attitude to socially useful work, responsibility, 

initiative, and diligence. E. Klimov is convinced that workers‟ 

poor special or professional training can be compensated by 

their certain personal professionally-important qualities. 

Experts in the field of services and catering note that 

sociability is the most important professional quality of hotel 

and restaurant business professionals. Their ability to establish 

psychological contact with customers of different age and 
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from different social groups and the ability to maintain a 

conversation can help to adjust the visitor‟s choice in order 

to increase the average restaurant bill. This opinion is shared 

by most experts in the field of business relations, who claim 

that individuals‟ success in financial affairs is fifteen percent 

their professional knowledge and eighty-five percent their 

ability to communicate with people [2,5,7]. 

Hotel and restaurant business workers‟ emotional 

stability, control of emotions, and stress resistance are 

among the most important personal qualities as they are 

directly associated with workers‟ professional efficiency. 

Besides, good service workers essentially have high self-

control, are self-critical and free, to a certain extent, of 

profession-relevant stereotypes [3,4,5]. 

In order to be competitive on a labor market, hotel and 

restaurant business students should have highly developed 

profession-relevant competences. Apparently, it is impo-

ssible to train competent specialists without developing their 

professionally-important personal qualities. It should be 

noted that of particular importance is students‟ need for 

professional self-development, which should be strengthened 

during the years in college/university [4,5,7]. 

The development of hotel and restaurant business 

undergraduate students‟ professional competence is based on 

the systematic and innovative approaches to the organization 

of vocational training. Unfortunately, colleges/universities 

are not effective in developing hotel and restaurant industry 

students‟ professionally-important qualities, which contradicts 

small and medium businesses‟ needs in Ukraine. This 

negative situation is the result of the lack of innovative 

teaching forms and methods and low teachers‟ work 

motivation [2,6]. 

Removing these contradictions requires a rethinking of 

the basic principles of the development of hotel and restaurant 

business students‟ professionally-important qualities, in 

particular, their professional competence, which involves 

economic thinking, understanding of basic economic and 

financial categories, economic skills, and knowledge of 

current legislation; developed work motivation; sustained 

professional skills development; individual self-realization, 

self-development, and social responsibility [4,5,7]. 

According to M. Kabushkin, the personality of the 

manager should be considered from a universal point of 

view, which allows training students to be professionals who 

care about customers‟ interests and needs, rather than about 

business profits. The scientist believes that hotel/restaurant 

managers should be able to manage themselves, be aware of 

their personal values, develop professionally, be creative, 

know the theory of management, promote staff development, 

and be highly cultured. 

This approach prevails in official documents, which set 

the requirements for specialists in the field of hotel and 

restaurant industry. An example of this is the requirements 

for service personnel in catering business in Ukraine. 

Modern textbooks on economics, organization and manage-

ment of hotel and restaurant industry note the need for 

certain abilities of hotel and restaurant business professio-

nals, their talent of the organizer, positive work motivation, 

sociability and other personal qualities. However, when 

selecting hotel/restaurant managers and administrators the 

main attention is proposed to pay to the level of their 

professional training, qualifications and work experien- 

ce [2,7,9]. 

That is why, as noted by successful restaurateurs and 

hoteliers, the professional level of college/university 

graduates is quite low. Graduates have a solid general 

theoretical knowledge in a particular profession, which is 

welcomed by all employers. However, what employers value 

the most is graduates‟ business and personal qualities, such 
as ability to learn, purposefulness, psychological compatibility 

with co-workers, good knowledge of and tolerance to 

cultures and traditions of other communities, and focus on 

clients‟ interests and needs. 

Conclusions. The rapid development of the hotel and 

restaurant industry in Ukraine faces a contradiction between 

the requirements of the profession and social demands and 

low level of hospitality industry students‟ professionally-

important qualities, which requires scientific and practical 

solutions. 

Analysis of the essence, structure and ways of 

development of hotel and restaurant business students‟ 

professionally important qualities has significant relationships 

with the psychological conditions for their development 

during professional training. 

Having analyzed different aspects of successful hotel and 

restaurant business, the author concludes that hotel and 

restaurant business students‟ training in the system of higher 

education should focus on the development of students‟ 

professionally-important knowledge and skills, as well as 

work motivation. 

Further research may dedicated to the development of 

psychodiagnostic tools to study hotel and restaurant business 

students‟ professionally-important qualities and on building 

an empirical model for the study of hotel and restaurant 

business students‟ professionally-important qualities. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

БАКАЛАВРІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

У статті проаналізовано особливості формування професійно важливих якостей в процесі професійної 

підготовки і діяльності фахівців готельно-ресторанної індустрії. З‟ясовано, що в нинішніх умовах стрімкого 

розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні виникає протиріччя між вимогами професії, запитами 

суспільства і рівнем сформованості професійно важливих якостей майбутніх фахівців, що потребує наукового і 

практичного його розв‟язання. Проаналізовано специфіку успішного ведення готельно-ресторанної індустрії і 

зроблено висновок, що в системі професійної підготовки у закладі вищої освіти є необхідність урахування важливого 

компонента професіоналізму бакалаврів готельно-ресторанної справи – психологічних особливостей формування і 

розвитку професійно важливих знань, навичок, умінь.  

Ключові слова: компетентність, бакалавр, готельно-ресторанна справа, професійно важливі якості. 
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Постановка проблеми. Новітня стратегія освітньої 

політики позиціонує заклади вищої освіти (ЗВО) як аге-

нтів змін й реалізації реформ і, як наслідок, призводить 

до необхідності їх якісного оновлення. Адже у новітніх 

умовах розвитку ринку освітніх послуг однією зі скла-

дових успіху освітніх організацій є їх конкурентоспро-

можність, ефективність і можливість постійного розви-

тку. Традиційна система управління закладом вищої 

освіти як незмінна й алгоритмічна форма його існування 

повинна поступитися місцем більш динамічній та інно-

ваційній системі.  

В умовах кризи сучасної економічної системи й ско-

рочення обсягів державного фінансування одним із 

пріоритетних напрямів реформування освітніх організа-

цій є впровадження таких механізмів управління якістю 

та ефективністю освітніх послуг, які дозволяли би під-

вищити результативність діяльності закладу в цілому. 

Одним з таких механізмів є розвиток корпоративної 

культури як ефективного інструменту управління освіт-

ньою організацією. 

У сучасній літературі здійснюються наукові розвідки 

щодо визначення суті корпоративної культури ЗВО. 

Безперечним залишається той факт, що тільки ЗВО з 

добре організованою корпоративною культурою здатні 

гнучко реагувати на виклики сучасності, адаптуватися 

до нових умов, гармонійно переходити зі стану функці-

онування в стан стійкого розвитку, що актуалізує тема-

тику розвитку корпоративної культури освітньої органі-

зації у науковому просторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

матика управління закладами вищої освіти аналізувалася 

з різних позицій: досліджувалися функції управлінської 

діяльності, особливості освітніх послуг, результатив-

ність освітньої організації, технології управління освіт-

ньою галуззю, планування діяльності тощо. Дослідження 

специфіки корпоративності в соціальних системах пред-

ставлено у працях Р. Бегея, Л. Дмитріченко, В. Євту-

шевського, Д. Задихайла, О. Кузьміна, М. Кужелєва, 

А. Хімченко, Н. Останіної, С. Пішпека, О. Поважного, 

С. Турнбулла, І. Храбова, К. Шапошникова. Значення 

корпоративної культури для управління закладом вищої 

освіти розглядалося у публікаціях Г. Хаєта, Д. Мацумото, 

А. Шевчук та інших. Науковцями підкреслено, що існу-

ючий опір інноваціям і реформам підтверджує непідго-

товленість академічного персоналу прийняти зміни і 

дозволяє дійти до висновку, що потрібна робота з моди-

фікації образу майбутнього у свідомості педагогічних 

працівників. Тому дослідження розвитку корпоративної 

культури у закладах вищої освіти є особливо своєчасними. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування й розроб-

лення технології розвитку корпоративної культури 

закладу вищої освіти як інструменту підвищення якості 

освітніх послуг й ефективності управління освітньою 

організацією. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як було 

підкреслено, сучасні тенденції розвитку освітньої галузі 

зумовлюють затребуваність досліджень особливостей 

розвитку корпоративної культури закладів вищої освіти, 

що актуалізуються і необхідністю налагодження ефекти-

вної співпраці та взаємодії різних поколінь суб‟єктів 

освітнього процесу. Науковцями зазначено, що корпора-

тивна культура – це різноманітне явище, а також неві-

д‟ємна частина будь-якої освітньої організації. Незва-

жаючи на однозначне розуміння важливості корпоративної 

культури як інструменту управління освітньою органі-

зацією, у науковій літературі існують різні підходи до 

трактування цього терміну. 

Так, М. Мескон під корпоративною культурою розу-

міє атмосферу і клімат в організації, що відображає зви-

чаї, які в ній домінують [1]. О. Наумов та О. Віханський 

корпоративну культуру трактують як «набір найважли-

віших положень, що сприймаються членами організації 

та втілюються у цінностях, які декларуються організа-

цією і задають людям орієнтири в їхній поведінці та 

діях» [2, с.38]. О. Ковтун визначає корпоративну куль-

туру організації в контексті становлення її ідеології, що 

охоплює спільні цінності, відчуття належності до органі-

зації, інтеграцію цілей персоналу та організації, традиції, 

організаційні міфи, і становить вищу форму культурного 

розвитку організації [3]. На думку Е. Капітонова корпо-

ративна культура – це система матеріальних та духовних 

цінностей, які між собою взаємодіють, властивих певній 

корпорації, відображаючи її індивідуальність та сприй-

няття себе та інших у соціальному та матеріальному 

середовищі, що виявляється в поведінці, взаємодії, спри-

йнятті і навколишньому середовищі [4]. А. Воронкова 

У статті теоретично обґрунтовано технологію розвитку корпоративної культури закладу вищої 

освіти як інструменту підвищення якості освітніх послуг й ефективності управління освітньою 

організацією. Для проведеного дослідження використано комплекс методів, серед яких аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення для вивчення наукової літератури з метою обґрунтування структури технології 

розвитку корпоративної культури закладу вищої освіти. Пропонована технологія містить етапи розвитку 

корпоративної культури, які варіюються в залежності від завдань роботи з академічним персоналом 

освітньої організації. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, розвиток, корпоративна культура, технологія, управління. 
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розглядає корпоративну культуру як певний фон діяль-

ності організації, що виявляється за динамічних змін 

структури діяльності, який сприяє посиленню вектору 

результативності, залежно від ступеня керованості усві-

домлених цінностей організації [5]. Згідно представле-

ного підходу цей фон охоплює сукупність базових уяв-

лень усіх суб‟єктів освітнього процесу закладу вищої 

освіти. Таке трактування поняття підкреслює значну 

роль корпоративної культури в управлінні освітньою 

організацією та її вплив на якість освітніх послуг.  

Отже, у наукових працях корпоративна культура роз-

глядається як інструмент управління освітньою органі-

зацією на основі чітко визначеної, відповідно до візії та 

місії закладу вищої освіти, системи цінностей, норм і 

правил поведінки академічного персоналу. У свою чергу, 

ядром корпоративної культури є ідеї, погляди, цінності 

педагогічних працівників, які можуть бути різними й 

залежать від базових орієнтирів особистості, основа 

яких визначається чи інтересами закладу вищої освіти, 

чи інтересами окремих суб‟єктів, чи їх гармонійним 

поєднанням. Прийняті цінності спрямовують поведінку 

й манеру спілкування особистості, яка тим самим демон-

струє рівень розвитку корпоративної культури освітньої 

організації. 

За результатами аналізу визначення поняття корпо-

ративної культури як зарубіжними вченими, так і украї-

нськими дослідниками встановлено, що саме цінності та 

ціннісні орієнтації, норми поведінки та переконання і 

установки, які активізують діяльність особистості є 

ключовими елементами корпоративної культури. Ми 

погоджуємося з думкою В. Шаполової стосовно того, що 

корпоративну культуру необхідно розглядати як досить 

складну систему, яка характеризується такими властиво-

стями, як цілісність, автономність та адаптивність [6]. 

Таким чином, проведений аналіз першоджерел до-

зволив визначити поняття корпоративної культури як 

системи цінностей та норм, провідних переконань, 

принципів і технологій співпраці академічного персо-

налу задля досягнення цілей закладу вищої освіти у від-

повідності до його візії та місії. 

Аналіз позицій науковців [7-9] щодо розвитку корпо-

ративної культури дозволив виявити, що її формування 

передбачає певні дії адміністративного складу, спрямо-

вані на розроблення правил, норм, уявлень для досяг-

нення стратегічних цілей освітньої організації, й реалі-

зацію ряду заходів, забезпечуючих інтеріоризацію цих 

норм. Узагальнення отриманих результатів уможливило 

розробити технологію розвитку корпоративної культури 

закладу вищої освіти, яку представлено на рис.1. 

Отже, формування корпоративної культури ЗВО на 

першому етапі передбачає розробку місії і програми 

стратегічного розвитку освітньої організації з урахуван-

ням вимог суспільного запиту та запиту ринку. Місія 

розкриває основне призначення конкретного закладу 

вищої освіти і являє собою концептуальні положення, 

що визначають напрям руху організації. Стратегічні за-

вдання є планом дій щодо реалізації пріоритетних на-

прямів досягнення поставлених цілей. Такий план може 

бути представлений у вигляді програми розвитку освіт-

ньої організації на тривалу перспективу з урахуванням 

необхідних для цього ресурсів. 

Залежно від завдань роботи з академічним персоналом 

(набір потенційних співробітників чи розвиток корпо-

ративної культури у працюючого колективу) в техноло-

гії представлено два блоки. У блоці планованої діяль-

ності значну уваги відведено набору та відбору персоналу. 

Тоді як у поточній діяльності організації цей блок не 

реалізується, якщо мається на увазі функціонування 

даної організації з укомплектованим штатом працівників.  

Метою відбору персоналу стає визначення відповід-

ності системи цінностей здобувача системі цінностей 

корпоративної культури закладу вищої освіти. У процесі 

відбору використовується різний діагностичний інстру-

ментарій: бесіда, резюме, інтерв‟ю, портфоліо, анкету-

вання та ін. Якщо претендент не відповідає цінностям 

закладу, то йому відмовляють в прийомі, і починається 

розгляд наступної кандидатури. 

Після затвердження плану розвитку (визначення 

стратегії і місії) започатковується формування корпора-

тивної культури освітньої організації. Цей процес почи-

нається з формування і прийняття академічним персона-

лом певних цінностей, усвідомлених і втілених згодом в 

реальній поведінці співробітників. Даний етап ґрунту-

ється на розроблених етичних нормах і правилах, спря-

мованих на декларування стандартів поведінки співробі-

тників освітньої організації (розробка кодексу ділової 

етики та службової поведінки). 

На наступному етапі необхідна діагностика корпора-

тивної культури з метою визначення її відповідності 

місії та стратегічним цілям ЗВО. Якщо в результаті про-

веденої діагностики виявиться невідповідність між іс-

нуючою корпоративною культурою та стратегічними 

цілями ЗВО, то необхідна зміна корпоративної культури 

з введенням нових цінностей. Якщо в результаті діагно-

стики виявилася відповідність типу корпоративної куль-

тури місії і стратегії ЗВО, то наступним етапом буде ро-

зроблення таких локальних актів, які утворюють стандарт 

корпоративної культури освітньої організації: 

– механізмів мотивації академічного персоналу; 

– програм адаптації, навчання академічного персоналу; 

– системи оцінювання ефективності академічного 

персоналу; 

– системи комунікацій; 

– системи аутплейсмента. 

Впровадження пропонованої технології в практику 

діяльності закладів вищої освіти передбачає необхід-

ність реалізації підготовчих заходів, серед яких: 

– формування робочої групи із співробітників освіт-

ньої організації й представників адміністрації; 

– розроблення плану впровадження проєкту щодо 

розвитку корпоративної культури закладу вищої освіти; 

– розроблення системи заходів (консультації, круглі 

столи, ігротренінги тощо); 

– розроблення діагностичного інструментарію для 

оцінки якості проєктної діяльності; 

– реалізація пілотного проєкту; 

– оцінка ефективності пілотного проєкту; 

– розроблення корпоративних заходів у межах плану-

програми; 

– розроблення корпоративних стандартів; 

– дослідження факторів професійного вигорання, 

стресів академічного персоналу; 
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– дослідження взаємних очікувань (педагоги – здобу-

вачі освіти); 

– розроблення системи аутплейсмента. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Таким чином, корпоративна культура закладу вищої 

освіти є комплексом духовно-практичних цінностей і дій 

в рамках освітньої організації, в якій вона (корпоративна 

культура) задає упорядкований характер і загальну оріє-

нтацію корпоративної взаємодії академічного персоналу. 

Тому з метою забезпечення стабільного розвитку закла-

дів вищої освіти та підвищення якості освітніх послуг 

топ-менеджерам необхідно інвестувати ресурси у фор-

мування та вдосконалення корпоративної культури на 

технологічних засадах, що створює умови конкурентос-

проможності освітньої організації як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках освітніх послуг. 

 

 
 

 

Рис.1. Технологія розвитку корпоративної культури закладу вищої освіти 
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TECHNOLOGY OF CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

The technology of development of corporate culture of a higher education institution as a tool for improving the quality of 

educational services and the effectiveness of management of an educational organization is theoretically substantiated. A set of 

methods was used for the research, including analysis, synthesis, comparison, generalization – to study the scientific literature 

in order to substantiate the structure of technology for the development of corporate culture of a higher education institution. 

The technology contains stages of development of corporate culture, which depending on the tasks of working with the 

academic staff. 
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    Постановка проблеми, її актуальність.  
                Відмінними рисами перших декад нового тися-

чоліття визнані, насамперед, глобальна інформатизація і 

перехід до постіндустріального етапу розвитку суспільс-

тва, які обумовили кардинальні зміни й оновлення тех-

ніки, технологічних процесів і, як наслідок, кадрів, що у 

свою чергу виступило поштовхом до зміцнення зв‟язків 

між освітою, наукою і виробництвом, активним запрова-

дженням у практику професійних стандартів на підставі 

сучасних вимог ринку праці. Сукупність окреслених 

факторів наряду з таким феноменом сучасності як ста-

ріння знань привернула увагу суспільства до проблеми 

професійної підготовки, підвищення кваліфікації й удо-

сконалення кадрів у ціложиттєвій перспективі. Водночас 

це дозволило виявити недоліки існуючої системи профе-

сійної підготовки дорослого населення і потребу її реор-

ганізації і модернізації з урахуванням провідних форма-

тів, моделей і технологій у контексті освіти впродовж 

життя. 

Для України осучаснення системи професійної підго-

товки, її орієнтація на освітні потреби дорослих є одним 

з найважливіший завдань, що потребує невідкладного 

вирішення. З огляду на це, вивчення європейського, зок-

рема італійського, досвіду професійної підготовки доро-

слих у закладах вищої освіти сприятиме покращенню 

існуючої ситуації. Зазначимо, що Італія, будучи країною 

з найвищим показником середнього віку працездатних 

осіб серед європейських країн [2], успішно впроваджує 

широке коло заходів, спрямованих на залучення дорос-

лого населення до навчання і професійної підготовки. З 

огляду на це, перспективним може стати цілісний аналіз 

досвіду італійських технічних університетів у напрямі 

професіоналізації у сфері освіти дорослих. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 

особливості організації навчання дорослих у системі 

неперервної освіти є предметом наукових розвідок віт-

чизняних науковців (В. Кремень, Н. Ничкало та ін.). 

Аналізу зарубіжного досвіду у сфері освіти дорослих 

присвячені праці Н. Авшенюк, О. Огієнко, Н. Пазюра, 

Н. Постригач та ін. Значний інтерес для нашого науко-

вого пошуку становлять праці українських (О. Аніще-

нко, С. Гончаренко, Н. Ничкало, О. Огієнко та ін.) й 

італійських (А. Альберічі, Д. Деметріо, Д. Дато, Е. Марес-

котті та ін.) науковців, які вивчали різні аспекти органі-

зації освіти дорослих. Однак, проблема організації про-

фесійної підготовки дорослих у технічних університетах 

Італії ще не стала предметом цілісного і системного 

дослідження. 

Мета статті полягає у вивченні й узагальненні дос-

віду італійських технічних університетів у сфері органі-

Публікацію присвячено огляду освітніх можливостей, розрахованих на дорослих, які беруть 

участь у професійній підготовці в контексті навчання впродовж життя. Встановлено, що доросле 

працююче населення має широкий вибір освітніх траєкторій у системі післядипломної освіти як у 

формальному так і в неформальному середовищі. Так, на формальному рівні доросла особа має 

можливість отримати ступінь магістра професійного спрямування; на неформальному рівні 

освітня пропозиція є значно ширшою: італійські політехніки пропонують послуги з професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації в рамках курсів різної тривалості, тематичної спрямованості, 

з присвоєнням університетських і професійних кредитів або без них. На основі контент-аналізу 

освітніх пропозицій технічних університетів Італії висвітлено особливості застосування 

андрагогічних принципів щодо змісту і форм організації освітнього процесу. Виявлено, що навчання 

відбувається як за традиційною моделлю так і дистанційно. Отримані результати дослідження 

дозволили констатувати, що пропоновані шляхи підвищення кваліфікації розраховані насамперед на 

дорослих працюючих осіб, оскільки формування освітньої пропозиції здійснюється з урахуванням 

специфічних особливостей, притаманних дорослій особі; наряду з цим освітня пропозиція 

спрямована, насамперед, на задоволення освітніх потреб дорослої особи, зайнятої у тій чи іншій 

галузі виробництва.  

Ключові слова: професійна підготовка; освіта дорослих; андрагогіка; Італійська Республіка; 

технічний університет; дорослий, що бере участь у професійній підготовці. 
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зації професійної підготовки для дорослого населення 

працездатного віку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта 

дорослих у новому тисячолітті визнана рушійною силою 

суспільного прогресу, а професійна підготовка дорос-

лого населення у ціложиттєвій перспективі є запорукою 

конкурентоздатності і сталого розвитку суспільства. 

Тому італійські дослідники розглядають навчання в 

будь-якому віці вже не як право дорослого, а скоріше як 

обов‟язок, який, за умови його виконання, забезпечує 

постійне професійне зростання і практично унеможлив-

лює ризик професійної ексклюзії [3].  

Доросле населення Італійської Республіки має широ-

кий вибір освітніх послуг, пропонованих різними про-

вайдерами (університети, центри освіти дорослих, про-

фесійні школи, тощо), спрямованих на задоволення 

широкого кола освітніх потреб, будь то отримання сту-

пеню магістра професійного спрямування, підвищення 

кваліфікації в рамках поточної професійної діяльності, 

професійна підготовка внаслідок зміни роду занять або 

прагнення особистого самовдосконалення і підвищення 

загальнокультурного рівня. 

В рамках нашого дослідження було проаналізовано 

освітні траєкторії професійної підготовки дорослих, 

пропоновані трьома технічними університетами країни: 

Міланським і Туринським політехнічними університе-

тами і політехнічним університетом міста Барі. Прове-

дений аналіз змісту і форм організації програм профе-

сійної підготовки дав можливість схарактеризувати в 

загальному вигляді увесь спектр можливостей професій-

ної підготовки і вдосконалення професійних навичок, 

орієнтованих на освітні потреби дорослих, віднесених до 

першої групи, тобто на осіб, зайнятих у певній сфері 

професійної діяльності, які прагнуть підвищення або 

вдосконалення навичок і поглиблення компетенцій 

для більш ефективного виконання професійних обов‟яз-

ків [1, с.57].  

В ході нашого дослідження було з‟ясовано, що про-

грами професійної підготовки в усіх аналізованих закла-

дах вищої освіти існують на різних рівнях інституаліза-

ції: як у формальному так і в неформальному середовищі 

(Таблиця 1).  

Таблиця 1  

Освітні траєкторії у професійній підготовці дорослих, пропоновані італійськими технічними університетами 

Професійна підготовка 

Рівень 

інституалізації 

Формальне 

навчання 
Неформальне навчання 

Освітня пропозиція 

магістерські 

курси 

професійного 
спрямування 

першого і другого 

рівня (Master I e II 
livello) 

курси 

вдосконалення 

професійних 
навичок (corsi di 

perfeziona-mento -

Мілан) (corsi di alta 
formazione – Турин) 

курси професійної 

підготовки (corsi di 

formazione 
professionale – 

Мілан) (corsi di 

aggiorna-mento 
specialistico – Турин) 

курси професійної 

підготовки (corsi 

di forma-zione 
professionale) 

МООК-курси 

професійної 

підготовки (corsi 
di formzione 

professionale 

MOOC) 

Формалізація 
результатів 

навчання 

від 60-и кредитів 

CFU за рік 

навчання 

присвоєння 

кредитів CFU 

кількість 

професійних 

кредитів CFP 
залежить від 

навчального 
навантаження у 

годинах 

необов‟язкове 

присвоєння 

професійних 
кредитів CFP  

без присвоєння 

кредитів CFU або 

CFP 

Тривалість 

навчання 

1–2 роки 

навчання 

3–12 міс. від кількох годин до 

кількох місяців 

від кількох годин 

до кількох місяців 

від кількох годин 

до кількох місяців 
 

Схарактеризуємо більш детально кожну з траєкторій 

професійної підготовки, розпочавши з аналізу особливо-

стей навчання у сфері формальної освіти. Так, дорослі, 

що беруть участь у професійній підготовці, можуть нав-

чатися за програмою підготовки магістрів професійного 

спрямування першого і другого рівня (Master di primo e 

di secondo livello). Між цими програмами існує низка 

відмінностей. По-перше, програма підготовки першого 

рівня належить до другого циклу навчання (сьомий рі-

вень за Європейською рамкою кваліфікацій), а програма 

другого рівня – до третього циклу (восьмий рівень).  

По-друге, існує різниця в умовах вступу: щоб розпо-

чати навчання за програмою підготовки магістрів пер-

шого рівня потрібно завершити навчання першого циклу 

і отримати диплом (Laurea), який є еквівалентом дипло-

ма бакалавра (зазначимо, назва освітньо-кваліфікацій-

ного рівня «бакалавр» в Італії не вживається) або дип-

лом магістра єдиного циклу навчання, передбаченого 

для певного переліку професій; щоб навчатися з програ-

мою підготовки магістрів другого рівня, вступник пови-

нен мати диплом магістра, який видається по завершенні 

другого циклу навчання або диплом магістра єдиного 

циклу навчання (Laurea magistrale) або ж диплом спеці-

аліста, виданий до реформи 1999 року (Diploma di laurea 

Vecchio Ordinamento degli Studi).  

Наступна відмінність полягає у рівні попереднього 

професійного досвіду. Програма першого рівня предста-

вляє собою власне курс професійної підготовки і розра-

хована на осіб, які долучаються до такого виду навчання 

вперше, в той час як програма другого рівня є курсом 

підвищення кваліфікації і орієнтована на осіб, які пра-

цюють за певною спеціальністю уже деякий час. 

Говорячи про тематичну спрямованість курсів про-

фесійної підготовки магістерського рівня, переважна 
більшість призначена для управлінців середньої або вищої 

ланки, які керують проектами, відділами або підприєм-

ствами у галузі будівництва, планування, архітектури, 

інформаційних технологій, промислового виробництва. 
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Оскільки цільовою групою зазначених програм про-

фесійної підготовки є дорослі працюючі особи, навчання 

відбувається у змішаному форматі (formazione mista). 

Аналіз програм підготовки магістрів професійного 

спрямування І і ІІ рівнів продемонстрував наступні осо-

бливості організації навчальної діяльності: весь навча-

льний час (фізична присутність і дистанційне навчання) 

розділений на тематичні модулі, одна частина яких ор-

ганізована за моделлю традиційного навчання, а інша є 

дистанційною, причому вони можуть чергуватися або 

проводитися паралельно. Очні (in-campus) модулі скла-

даються з практичних і лабораторних занять, виїзних 

тренінгів на виробництві, які в силу специфіки прове-

дення унеможливлюють дистанційне відвідування.  

Навчання зазвичай триває щонайменше один рік; не-

обхідною умовою для отримання диплому Магістра 

першого або другого рівня є набуття 60 універси-

тетських кредитів за рік навчання (crediti formativi 

universitari – CFU, які є аналогом кредитів ЄКТС).  

Схарактеризувавши освітні траєкторії професійної 

підготовки для дорослого працюючого населення у 

сфері формальної освіти, перейдемо до аналізу освітньої 

пропозиції для дорослих на рівні неформального на-

вчання, яка представлена вузькоспеціалізованими кур-

сами вдосконалення професійних навичок, курсами 

професійної підготовки або підвищення кваліфікації з 

обов‟язковим присвоєнням відповідної кількості креди-

тів, курсами професійної підготовки без обов‟язкового 

присвоєння кредитів.  

Спочатку схарактеризуємо особливості вузькоспеці-

алізованих курсів вдосконалення професійних навичок, 

вступити на які можуть особи з дипломом першого ци-

клу, диплом магістра або диплом спеціаліста, отриманий 

до реформи 1999 року. Водночас, особи, зайняті у відпо-

відному виді професійної діяльності протягом визначе-

ного програмою курсу періоду часу також приймаються 

на навчання навіть за відсутності вказаних дипломів.  

Аналіз тематичної спрямованості вузькоспеціалізо-

ваних курсів дозволив виявити їх основну мету, яка по-

лягає в оновленні існуючих знань на підставі останніх 

досліджень і розробок у відповідній сфері виробництва і 

промисловості, отриманні спеціальних новітніх компле-

ксних і міждисциплінарних знань наукового рівня про-

тягом відносно короткого часу, адже навчання триває від 

трьох місяців і, як правило, не перевищує один рік. З 

урахуванням потреб слухачів навчальна діяльність може 

бути організована за різними формами, в тому числі ди-

станційно. Залежно від тривалості окремого курсу на-

вчальний час може бути сформований в один модуль або 

розподілений на кілька часових або тематичних модулів, 

тобто навчання може тривати як протягом певної кіль-

кості днів (тижнів або місяців) поспіль, так і відбуватися 

у певні дні тижня протягом кількох місяців. По завер-

шенні навчання видається Свідоцтво про участь у на-

вчанні (Attestato di partecipazione) з присвоєнням універ-

ситетських кредитів відповідно до годин навчального 

навантаження (зазвичай від 15 до 45 кредитів).  

Наступною складовою освітньої траєкторії для доро-

слих неформального рівня є курси професійної підгото-

вки або підвищення кваліфікації з обов‟язковим присво-

єнням професійних кредитів (crediti formativi profes-

sionali – CFP; це кількість годин, якою вимірюється час, 

витрачений на участь у заходах з професійної підготовки 

і підвищення кваліфікації. Отримання таких кредитів є 

обов‟язковою умовою для продовження провадження 

діяльності фахівців, внесених до професійних реєстрів за 

спеціальностями, такими, як архітектор, геодезист, бух-

галтер, адвокат тощо.) Професійні кредити присвоюють-

ся залежно від навчального навантаження і на підставі 

рішення відповідної професійної асоціації або ради за 

професійним спрямуванням. Аналіз навчальних планів 

курсів професійної підготовки або підвищення кваліфі-

кації довів їх прикладну спрямованість, оскільки вони 

проводяться за чітко окресленою тематикою або в рам-

ках однієї професійної проблеми, пов‟язаної з поточною 

професійною діяльністю фахівців або з інноваціями у 

певній галузі господарства чи у законодавчій сфері. За 

методом організації такі курси мають цікаву особли-

вість: порівняльний аналіз навчальних планів підготовки 

магістрів професійного спрямування і програм курсів 

підвищення кваліфікації продемонстрував, що окремі 

модулі магістерської програми можуть використовува-

тися як окремий курс підвищення кваліфікації. Тобто 

особа, яка має необхідність підвищити рівень професій-

ної підготовки з певної проблеми у галузі, може долучи-

тися до навчання за програмою підготовки магістра, 

прослухавши окремий програмний модуль з отриманням 

певної кількості професійних кредитів. Такі курси роз-

роблені з урахуванням професійних потреб фахівців 

різного рівня професійної компетенції (працівники з 

певним стажем роботи, експерти у галузі, особи, які 

щойно отримали диплом або диплом магістра, особи, 

щойно призначені на посаду). По завершенні навчання 

слухачам видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

з присвоєнням відповідної кількості професійних кредитів.  

Оскільки метою курсів підвищення кваліфікації є на-

буття і розвиток прикладних компетенцій, велика кіль-

кість державних і приватних підприємств, установ і 
організації користується освітніми послугами з професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації, організованими 

політехнічними університетами. Наведемо кілька прик-

ладів такої плідної співпраці, оскільки вона є однією зі 

складових стратегії залучення дорослих до навчання: 1) 

курси підвищення професійної кваліфікації, розроблені 

на виконання Наказу Національної ради архітекторів, 

планувальників, ландшафтних дизайнерів і зберігачів 

культурного спадку (Consiglio Nazionale Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC) від 

20.11.2014 р., відповідно до якого кожен фахівець, якого 

внесено до Національного реєстру фахівців у цій сфері, 

зобов‟язаний кожні п‟ять років підвищувати рівень про-

фесійної кваліфікації; 2) курси підвищення кваліфікації, 

акредитовані Національним інститутом соціального за-

безпечення (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – 

INPS), розроблені для працівників органів державного 

управління; 3) курси підвищення кваліфікації, організо-

вані для представників керівного складу промислових 

підприємств з питань управління проектами, персона-

лом, виробництвом; 4) короткострокові тематичні курси 

підвищення кваліфікації для фахівців і експертів серед-

ньої ланки, зайнятих у сфері архітектури, будівництва, 

землеустрою і містобудування (урбаністики).  
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Ще однією складовою згаданої освітньої траєкторії у 

сфері неформального навчання є курси професійної під-

готовки без присвоєння професійних кредитів. Такі ку-

рси дають можливість професійного росту і підвищення 

кваліфікації, і спрямовані на задоволення освітніх пот-

реб з власної ініціативи представників різних професій-

них галузей. Для вступу на будь-який курс навчання 

такого типу не потрібно мати жодного документу про 

попереднє навчання або підтвердженого професійного 

досвіду. Тривалість таких курсів може варіюватися від 

одного дня до трьох місяців і по завершення навчання 

може видаватися документ про відвідування (Attestato di 

frequenza).  

Наступною освітньою траєкторією професійної під-

готовки дорослих у сфері неформальної освіти є курси, 

побудовані за принципом масової відкритої форми на-

вчання (МООС). 

Характерною рисою масових відкритих он-лайн кур-

сів є навчання без фізичної присутності слухача. Усі 

етапи від подання заявки і зарахування на курс до отри-

мання (за необхідності) відповідного документа про ус-

пішне завершення навчання відбуваються дистанційно 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

В рамках нашого дослідження було здійснено аналіз 

усього комплексу масових он-лайн курсів, розроблених 

італійськими політехніками і доступних в тому числі для 

дорослих користувачів. На підставі кількісних показни-

ків лідером надання освітніх послуг у такому форматі 

було визнано Міланську політехніку, яка пропонує ку-

рси масового он-лайн навчання уже понад десять років, 

розробивши власну МООС-платформу Polimi Open 

Knowledge (POK) на базі Open edX [4]. На сьогодні 

МООС-курси у Міланській політехніці представляють 

чітку структуровану систему, що складається з наступ-

них тематичних напрямів, об‟єднаних у блоки за прин-

ципом цільових груп: курси для бакалаврів (MOOCs For 

Bachelor of science), для магістрів (MOOCs For Master of 

science, для випускників, які щойно працевлаштувалися 

(From University to Job), для осіб, які підвищують профе-

сійний рівень з власної ініціативи (MOOCs For Citizens), 

педагогічних працівників (MOOCs For Teachers), для 

дослідників (MOOCs For Researchers) [5].  

Аналіз МООС-курсів, доступних на сайті Міланської 

політехніки на момент дослідження, дозволив виявити 

низку рис, притаманних такій формі організації профе-

сійної підготовки на неформальному рівні: 1) оскільки ці 

курси є відкритими, це передбачає їх доступність для 

будь-якої особи без обмеження вікових, часових або 

просторових рамок; 2) для вступу на навчання не потрі-

бно мати жодних документів про підтвердження попере-

дньо набутого рівня освіти або кваліфікації; 3) три-

валість навчання варіюється у межах 4–8 тижнів, проте, 

немає жодних фіксованих термінів щодо вивчення кож-

ного з тематичних модулів курсу; кожен слухач може 

самостійно обирати порядок вивчення тематичних моду-

лів, а також темп навчання; 4) усі короткотривалі курси, 

доступні на сайті університету, оновлюються кілька ра-

зів на рік; 5) кожен курс має рекомендації щодо органі-

зації навчального процесу під час проходження курсу: 

мінімальну кількість годин на тиждень, які потрібно 

приділити навчанню; тижневий розподіл навчального 

навантаження; рекомендована кількість годин на опра-

цювання нового матеріалу, самостійну роботу, виконан-

ня тестових завдань, тощо; 6) усі курси мають однакову 

будову: головна сторінка (містить загальний опис курсу, 

рекомендації щодо навчання, розподілу часу, вкладки 

«курс», «обговорення», «прогрес» тощо); 7) поточний і 

підсумковий контроль відбувається у формі тестів із 

самостійною оцінкою знань.  

Отже, будучи складовою неформального навчання, 

МООС-курси повністю задовольняють освітні потреби 

дорослих на загальнокультурному й особистісному рів-

ні. Проте, щодо професійної підготовки з окремого на-

пряму або спеціальності, лише частково задовольняють 

освітні потреби у професійному вдосконаленні, оскільки 

пропонують курси лише для однієї групи: педагогічних 

працівників. Інші курси професійної підготовки зазви-

чай пропонуються спеціалізованими підрозділами уні-

верситету за галузями.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Проведене дослідження освітніх траєкторій для дорос-

лого населення довело, що навчальна діяльність в рам-

ках програм професійної підготовки незалежно від рівня 

інституалізації побудована з урахуванням особливостей 

навчання дорослих працюючих осіб. Так, особи, які від-

чувають потребу в навчанні, є самостійними у виборі 

рівня, часу, місця, тематики курсу підвищення кваліфі-

кації або професійної підготовки; навчання є індивідуа-

лізованим, тобто передбачає розробку програми навчан-

ня, орієнтовану на конкретні освітні потреби і цілі 

навчання, з урахуванням досвіду і рівня підготовки, 

особи, що навчається; оскільки процес навчання відбу-

вається без відриву від виробництва, особа, що навча-

ється має можливість застосовувати щойно набуті 

знання уміння і навички у професійній діяльності. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження 

може бути вивчення особливостей педагогічного супро-

воду дорослих осіб, що беруть участь у професійній під-

готовці, організованого італійськими політехнічними 

університетами.  
Література 

1. Дернова М., Поддубей О. (2020). Класифікація дорослих, 
що беруть участь у формальній, неформальній та інформальній 
освіті в Італійській Республіці. East European Science Journal. 
Poland, Volume 1 02(54), 55-61 

2. INDIRE, (2018). Viaggio nell‘istruzione degli adulti in Italia, 
a cura di Fausto Benedetti, Impaginazione Ediguida s.r.l. URL: 
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/05/Viaggio-
istruzione-adulti-in-Italia.pdf 

3. Dato D. (2010). Educazione degli adulti, formazione 
professionale e competenze. Doi: http://hdl.handle.net/11369/13428 

4. Paola Corti (2014). Bridging Students‘ Soft Skills Gaps with 
MOOCs. International Journal for e-Learning Security (IJeLS). 
Volume 4, Issue 2. URL: https://infonomics-society.org/wp-content/ 
uploads/ijels/published-papers/volume-4-2014/Bridging-
Students%E2%80%99-Soft-Skills-Gaps-with-MOOCs.pdf  

5. Polimi Open Knowledge portal. URL: http://www.pok.polimi.it 
References 

1. Dernova М., Poddubei О. (2020). Classification of adult 
learners in formal, non-formal and informal education in Italy. East 
European Science Journal. Poland, Volume 1 02(54), 55-61 

2. INDIRE, (2018). Viaggio nell‘istruzione degli adulti in Italia, 



  
185  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

a cura di Fausto Benedetti, Impaginazione Ediguida s.r.l. URL: 
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/05/Viaggio-
istruzione-adulti-in-Italia.pdf 

3. Dato D. (2010). Educazione degli adulti, formazione 
professionale e competenze. Doi: http://hdl.handle.net/11369/13428 

4. Paola Corti (2014). Bridging Students‘ Soft Skills Gaps with 

MOOCs. International Journal for e-Learning Security (IJeLS). 
Volume 4, Issue 2. URL: https://infonomics-society.org/wp-content/ 
uploads/ijels/published-papers/volume-4-2014/Bridging-
Students%E2%80%99-Soft-Skills-Gaps-with-MOOCs.pdf  

5. Polimi Open Knowledge portal – РОК. URL: 
http://www.pok.polimi.it 

 

 

Lukyanova L.B., 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, corresponding Member of the NAES of Ukraine, director  

of Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine,  

Ukraine, Kyiv  

Dernova M.H., 

Candidate of Pedagogical Sciences, DocentKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi national university,  

Poddubei O.V., 

researcher of philology departmentKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi national university, 

Ukraine, Kremenchuk 
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Постановка проблеми. Одним із першочергових 

завдань вищої школи в Україні є реалізація положень 

Болонської декларації, у якій йдеться про консолідацію 

Європейського простору вищої освіти, насамперед 

зближення систем освіти різних європейських країн, що 

сприятиме мобільності студентів і викладачів, європей-

ській співпраці в галузі вищої освіти, а також підви-

щенню її якості. Провідними викликами сучасного соці-

уму є підготовка професійно мобільного фахівця, який 

досконало володіє культурою й педагогічними техноло-

гіями, ефективно використовує існуючі засоби комуні-

кації. Незаперечно важливою є потреба у формуванні 

професійної мобільності саме у майбутніх фахівців, 

оскільки у сучасних умовах важливо не лише мати про-

фесію, а й бути готовими змінити її протягом життя.  

Зміст цього поняття, на нашу думку, повинен вміщу-

вати відповідний рівень сформованості особистості пе-

дагога, як результат соціального розвитку, що являє 

собою суму певних особистісних властивостей, потреб, 

здібностей, елементарних теоретичних уявлень та прак-

тичних умінь і торкатися насамперед таких сфер як соці-

альне мислення, мовлення, мотиви, емоції, міжособис-

тісна поведінка тобто когнітивний, поведінковий та 

емоційно-мотиваційний компоненти.  

Одним з критеріїв оцінки компетентного фахівця 

стає освіченість, що виявляється в особистісних харак-

теристиках випускників. Компетентнісна модель освіче-

ності співвідноситься з динамічним «відкритим» суспі-

льством, в якому продуктом процесів соціалізації, загальної 

та професійної освіти, повинен стати індивід, готовий до 

виконання всього спектру життєвих функцій і здатний 

до здійснення вільного гуманістично орієнтованого вибору. 

Аналіз останніх досліджень. У сучасних умовах ре-

формування вищої освіти, активно вивчають розвиток 

професійної мобільності В. Андрущенко, Т. Голубенко, 

Т. Гордєєв, В. Гринько, Н. Грицькова, Ю. Гуров, 

Є. Іванченко, Б. Ігошев, О. Кіпіна, Ю. Клименко, Н. Ко-

жемякіна, Н. Мерзлякова, Л. Меркулова, Е. Нікітіна, 

Л. Пілецка, Р. Пріма, Н. Сидорова, С. Сисоєва, Л. Су-

шенцева та ін. 

Соціально-професійну мобільність як важливий по-

казник професійного становлення студентської молоді 

досліджували О. Балакірєва, Н. Грицькова, С. Оксамитна; 

професійної готовності учителів – К. Дурай-Новакова, 

М. Чобітько, Н. Уйсімбаєва. Вивченням проблеми різ-

ного роду мобільності студентів закладів вищої освіти 

займалися О. Гринько, О. Козієвська, О. Яненко. Теоре-

тичний фундамент наукового аналізу соціальної мобіль-

ності заклав П. Сорокін. 

Метою даної статі на основі узагальнення інформації 

є охарактеризувати важливість та необхідність форму-

вання соціальної компетенції професійно-мобільної осо-

бистості майбутнього педагога в сучасному освітньому 

просторі. 

Виклад основного матеріалу. Соціалізація в процесі 

професійної підготовки є важливою формою соціаль-

ного регулювання процесу становлення майбутнього 

професійно мобільного фахівця, оскільки це регулю-

вання спрямоване на активізацію професійного самовиз-

начення; засвоєння базових професійних цінностей, тра-

дицій, норм і правил поведінки, що входять у професійну 

субкультуру. Завданням професійної соціалізації є іден-

тифікація студента з певною моделлю професіонала. 

Професійна мобільність сьогодні є необхідною складо-

вою підготовки кваліфікованого фахівця. Вона передба-

чає володіння випускником вищого навчального закладу 

відповідним набором компетенцій, що забезпечують 

можливість майбутньому фахівцю бути гнучким, шви-

дко орієнтуватися у професії, бути конкурентоспромож-

ним на ринку праці, готовим до підвищення кваліфікації, 

перекваліфікації та самоосвіти. Чинниками, що актуалі-

зують ці вимоги, є: інноваційні процеси у суспільстві; 

швидке старіння знань; залежність успішності в житті 

від рівня освіти і професії; динамічність і швидкозмін-

ність вимог на ринку праці; поява нових професій і зни-

кнення застарілих. 

У даній статті розглянуто питання формування соціальної компетенції майбутнього педагога в 

сучасному освітньому просторі. Узагальнено результати останніх публікацій з досліджуваного питання. 

Схарактеризовано поняття професійної та соціальної мобільності як необхідних якостей майбутнього 

сучасного педагога. Зазначено, що соціальна мобільність майбутнього педагога є його рівнем готовності 

до здійснення професійної підготовки. У даному дослідженні автори вбачають взаємозв‟язок мобільної 

поведінки, процесу соціалізації майбутнього фахівця із професійною компетентністю та соціально-

професійною мобільністю. 

Ключові слова: соціалізація, соціальна компетенція, професійно-мобільна особистість, освітній 

простір, професійна активність. 
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У даному дослідженні вбачаємо взаємозв‟язок мобі-

льної поведінки, процесу соціалізації майбутнього фахі-

вця із професійною компетентністю та соціально-профе-

сійною мобільністю. 

Виховне середовище може бути визнане якісним, 

якщо воно здатне адаптуватися до потреб, нахилів, інте-

ресів кожного студента. Із можливого різноманіття 

соціально-педагогічних умов, які впливають на соціа-

лізацію студентства, О. Язловецька виокремлює її про-

відні умови: розвиток соціальної активності студентів 

(робота в органах студентського самоврядування, волон-

терська діяльність та ін.); стимулювання особистісного 

розвитку і саморозвитку (формування умінь соціально-

педагогічного спілкування, розвиток моральних якостей, 

організація процесу самовиховання); педагогічна під-

тримка процесу соціалізації (удосконалення роботи 

кураторів академічних груп, взаємодія студентів із 

студентською соціальною службою закладу вищої освіти 

та ін.); створення сприятливого соціально-педагогічного 

середовища; реалізація різних напрямів соціально-вихо-

вної роботи; переорієнтація на якісні характеристики 

організації й оцінки виховної діяльності у ЗВО [11, 

с.266-267]. 

Під соціалізацією М. Лукашевич розуміє «процес 

становлення особистості як суспільної істоти, під час 

якого налагоджуються різноманітні зв‟язки особистості 

із суспільством, засвоюються орієнтації, цінності, норми, 

розвиваються особистісні властивості, формуються ак-

тивність і цілісність особистості, набувається соціальний 

досвід, нагромаджений людством за весь період його 

розвитку» [6, с.103-104]. 

Соціалізація – процес входження особистості у сус-

пільство в цілому шляхом набуття соціального досвіду 

людства, адаптація – процес входження особистості в 

конкретну соціальну (професійну) спільноту шляхом 

засвоєння соціального (професійний) досвіду цієї спіль-

ноти та використання нагромадженого раніше досвіду: 

для успішного проходження адаптації потрібний певний 

рівень соціалізації особистості; чим вищий рівень соціа-

лізації, тим успішніше, активніше відбувається адапта-

ція. На певному рівні соціалізації у взаємодії особистості 

та соціуму виникає момент динамічної рівноваги, узго-

дження норм і традицій соціуму та поведінки людини [3, 

с.107]. 

Вивчення процесу соціалізації студентства показало, 

що це: складний і багатофакторний соціальний феномен, 

завдяки якому особистість здобуває та розширює палі-

тру соціальних якостей і властивостей: у сучасній вищій 

школі соціалізація студентства не зводиться до оволо-

діння тільки професійними знаннями, сьогодні актуаль-

ними стають проблеми різнобічного розвитку особисто-

сті й передусім її суб‟єктності; у процесі соціалізації 

студенти не тільки засвоюють і відтворюють соціальні 

цінності, але й піднімаються до найвищого ступеня соці-

ального розвитку – здатності до соціальної творчості; 

особливістю соціалізації студентства у ЗВО є її органі-

чне включення до цілісного освітнього процесу [11, 

с.266-267]. 

Професіоналізм майбутнього фахівця освіти виявля-

ється в готовності до поетапного здійснення його соціа-

лізації на основі збереження суб‟єктності шляхом спіл-

кування, діяльності та управління. Наприкінці ХХ 

сторіччя актуалізується проблема осмислення соціаліза-

ції особистості майбутнього фахівця з педагогічних 

позицій, окремі аспекти соціалізації розглядаються вче-

ними-педагогами, котрі в курсі загальної педагогіки 

відносять це поняття до основних, а феномен соціаліза-

ції виступає її методологічним інструментом [10]. 

Одним із провідних результатів соціалізації виступає 

соціалізованість, що трактується як сформованість рис 

особистості, необхідних для суспільства, а також ре-

зультат засвоєння молодою людиною відповідних соціа-

льних установок, цінностей, способів мислення та інших 

соціальних якостей, які будуть характеризувати її і на 

наступних стадіях розвитку. Результатом соціалізації 

особистості є розвиток певної системи індивідуальних 

якостей, що фіксується поняттям «соціальна зрілість» і 

включає в себе інтелектуальну, трудову, професійну, 

світоглядну, політичну, моральну та інші сторони осо-

бистісної зрілості. При цьому феномен зрілості стано-

вить певний етап у розвитку будь-якого процесу або 

явища, що характеризується вищими досягненнями 

якісних параметрів [11, с.263]. 

Концептуально принциповим є тлумачення співвід-

ношення процесів соціалізації та адаптації майбутніх 

фахівців. Адаптація особистості в системі ступеневої 

освіти може розглядатися в єдності як складова процесу 

її соціалізації [3, с.107]. Адаптація студентів до навчання 

та нових умов життєдіяльності у закладі вищої освіти 

розглядається в контексті неперервного професійного 

розвитку особистості, що являє собою постійний процес 

руху від нижчого професійного рівня до вищого і реалі-

зується у певному виді діяльності, спрямованому на вдо-

сконалення знань, умінь, компетентностях та інших ха-

рактеристиках фахівця. Така діяльність включає навчання 

у ЗВО (формальне навчання), самоосвітню, самовиховну 

діяльність студентів (неформальне навчання) і потребує 

ефективного педагогічного управлінського впливу з боку 

суб‟єктів освітнього процесу у закладі вищої освіти [3, 

с.108]. 

«Соціально-професійна мобільність, – на думку 

Ю. Пачковського, – передбачає не лише активне присто-

сування особистості до професії, а й бачення індивідом 

завдань особистісної самореалізації як стратегічної мети 

життя; уміння приймати самостійні та нестандартні рі-

шення, спрямовані на підвищення рівня власного профе-

сіоналізму, здатність швидко освоювати нове профе-

сійне, освітнє, соціальне середовище» [9]. Соціально-

професійну мобільність майбутнього педагога Н. Гриць-

кова розглядає як ціннісно-смисловий конструкт особис-

тості, інтегративну особистісну якість, яка дає можли-

вість майбутньому педагогу (вчителю, вихователю) у 

динамічних умовах сьогодення бути професійно компе-

тентним, конкурентоспроможним, соціально активним, 

готовим до самореалізації й самовизначення та модерні-

зації особистісної професійно-педагогічної діяльності в 

різних соціальних умовах [5]. 

О. Язловецька вважає, що необхідно створити опти-

мальні умови для розвитку особистості студента, надати 

йому допомогу і підтримку в самовихованні, самовизна-

ченні, моральному самовдосконаленні, засвоєнні соціа-

льного досвіду. Одним із чинників, який впливає на 
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процес соціалізації у цьому віці, є навчальна діяльність. 

Ефективна соціалізація передбачає успішну адаптацію в 

суспільстві, а також здатність особистості в певній мірі 

протистояти тим соціальним колізіям, які заважають її 

саморозвитку, самореалізації та самоствердженню [11, 

с.263]. 

На думку І. Пашковської, професійна активність 

соціальна за своєю суттю, окрім того, протікає в рамках 

соціальної системи. Тож, мета та форми прояву профе-

сійної активності породжені суспільством і соціальним 

середовищем, в якому формується особистість. Тому 

можна стверджувати, що й професійна мобільність за 

своєю природою соціальна, адже вона існує тільки в 

соціальних системах, а її успіх залежить від соціального, 

освітнього середовища, у якому відбувається станов-

лення особистості фахівця [8]. 

Серед вимог, що висуваються сьогодні до профе-

сійно мобільного кваліфікованого фахівця, Л. Амірова 

виокремлює такі: – особистісна компетентність – сукуп-

ність компетенцій, що стосуються особистості (набір 

характерних якостей окремої особистості): ініціатив-

ність, впевненість у собі, здатність до творчості, здат-

ність пристосовуватися до середовища, що змінюється, 

готовність до ризику та ін.; – професійна компетент-

ність – сукупність компетенцій людини, що стосуються 

її професії (здатність до виконання роботи): знання, 

уміння і досвід, якими вона володіє у своїй професії; – 

соціальна компетентність – сукупність компетенцій лю-

дини, що стосуються її соціального життя (вміння жити і 

працювати в соціумі, комунікабельність, здатність вжи-

ватися, працювати з іншими людьми, здатність перебо-

рювати конфлікти, здатність до самоорганізації), поста-

новка і досягнення цілей, прийняття рішень та ін.; – 

особливі переваги особистості, USP особистості – харак-

терні риси, переваги особистості, які роблять людину 

унікальною і можуть бути корисні, цікаві, наприклад, 

роботодавцю [1].  

З точки зору компетентісного підходу Е. Гнатишина 

визначає набір компетенцій, що є основою професійної 

мобільності, серед яких: соціальнокомунікативні компе-

тенції, що забезпечують готовність майбутнього фахівця 

до використання комунікативних технологій і соціаліза-

ції у сучасному «мозаїчному» світі; освітні компетенції, 

що характеризують готовність майбутнього фахівця до 

наукового, системного пізнання світу, до оволодіння 

навичками самостійного засвоєння знань і підвищення 

своєї кваліфікації; загальнонаукові компетенції, що мар-

куються високим рівнем базових загальних знань і зага-

льних знань за профілем спеціальності, а також здатні-

стю адаптуватися до змін змісту соціальної і професійної 

діяльності; ціннісно-смислові і загальнокультурні ком-

петенції, що забезпечують успішність ціннісно-смисло-

вої орієнтації фахівця в світі, готовність і прагнення 

пізнати і вдосконалити самого себе, навколишню 

дійсність, готовність до творчої діяльності, оволодіння 

високим рівнем професійної культури [4]. 

Соціалізація студентської молоді відбувається у про-

цесі навчання, який становить собою спеціально органі-

зоване педагогічне середовище, збагачене соціальною 

реальністю. Це сприяє використанню у виховному про-

цесі соціально-педагогічної імітації як приклад реаль-

ного соціуму. Імітування у виховному процесі реального 

життя з усіма його складностями й суперечностями доз-

воляє студентам оволодівати не сурогатними знаннями, 

а отримувати свій особистий суб‟єктний досвід, який 

сприяє розвитку суб‟єктних якостей особистості. 

Суб‟єктність студента характеризується його здатністю 

бути стратегом власної діяльності, ставити й коригувати 

цілі, усвідомлювати мотиви, самостійно вибудовувати 

плани в навчанні й житті; суб‟єктом не можна стати, ним 

можна лише ставати, оскільки суб‟єктність полягає в 

саморозвитку, самоствердженні, самооцінці; розвиток 

суб‟єктних якостей студентства передбачає накопичення 

суб‟єктного досвіду під яким розуміється досвід бути 

особою, здатність до виконання особистісних функцій [11, 

с.266]. 

Соціальна мобільність майбутнього педагога є його 

рівнем сформованості та готовності до здійснення про-

фесійної підготовки. Вона здійснюється поетапно у про-

цесі підготовки майбутнього фахівця в освітньому сере-

довищі. Під час навчання та позааудиторною діяльністю 

відбувається взаємозв‟язок усіх видів мобільності. У 

процесі формування соціальної мобільності людина пе-

ребуває в постійному активному пошуку: змінює і моде-

лює своє оточення, створює умови перебування в 

соціумі відповідно до позиції особистості, цінностей і 

вимог середовища [2]. 

Висновки. Наразі професійна мобільність відіграє 

надзвичайно важливу роль у сучасному соціумі, адже 

вона пов‟язана з рівнем професійної освіти людини і є 

найбільш надійним каналом висхідної професійної мобі-

льності. Поняття «професійна мобільність» є новою 

категорією, що досить швидко розвивається, але без 

сумніву, вона є педагогічною категорією. Це поняття є 

достатньо ємним і неоднозначним, воно має складну 

структуру. Безперечно, професійна мобільність набуває 

важливого значення в аспекті педагогічної освіти. Це 

дозволяє конкретизувати освітню мету підготовки 

мобільних педагогів.  

В умовах сьогодення актуальним залишається мірку-

вання А. Маслоу: за мобільними людьми – теперішнє й 

майбутнє прогресивних професійних і суспільних змін, 

оскільки «такі (мобільні) люди будуть упевнено диви-

тися в завтрашній день, розраховуючи на свою здатність 

імпровізувати в ситуації, що ніколи раніше не виникала. 

Суспільство, яке зможе виховати таких людей, – ви-

живе…» [7, 61]. 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN THE PROCESS 

OF PROFESSIONALLY TRAINED MOBILE SPECIALIST 

The article deals with the formation of the future teacher social competence in the modern educational space. The results 

of recent publications on the research issue are summarized. The concept of professional and social mobility as necessary 

qualities of the future teacher is characterized. It is considered that the social mobility of the future teacher is the level of his 

readiness for professional training. In this study, the authors see the relationship between mobile behavior, the process of 

socialization of the future specialist with professional competence and socio-professional mobility. The problem of the 

fundamentalisation of education due to changes in the socio-economic life of the country and the training of qualified, 

competitive specialists with high level of professional knowledge are substantiated. 
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Постановка проблеми. Сучасну епоху за її духом 

можна характеризувати у термінах плюралізму, взаємо-

сплетння і хаосу. Українське суспільство перебуває пос-

тійному турбулентному стані. Ми живемо у плюралісти-

чному вкрай розшарпаному суспільстві, де будь-які 

постаті викликають неоднозначні реакції. Змінюється 

ціннісна система координат. Ідея щодо «ціннісного 

переозброєння» людини ХХІ століття, задля збільшення 

адаптаційних можливостей людської особистості у від-

повідь на провідні тенденції сучасної цивілізації – гло-

балізації та інформатизації. Відмовившись від релігій-

них догм, сучасне покоління обірвало зв‟язок з 

тисячолітньою мудрістю. Українське суспільство має 

складну вікову структуру, яка поділяється за ознаками, 

притаманними конкретному поколінню. У зв‟язку з тим, 

що в цій структурі переважає покоління літніх людей, 

природним постає зростання нових людських генерацій 

з унікальними для нашого часу характеристиками. Всі 

соціальні процеси розглядаються з позиції хронотопу = 

принципу оцінювання феноменів з урахуванням часу та 

місця подій. 

Огляд джерел з теми дослідження. 

Загальну теорію поколінь людської цивілізації запо-

чаткували американські дослідники В. Штраус (Strauss 

William) та Н. Хоув (Howe Neil). Вони розробили теоре-

тичне обґрунтування цього феномену та створили термі-

нологічне поле, яким послуговуються сучасні соціальні 

науки. В. Штраус і Н. Хоу визначають покоління 

(generation, millenial, saeculum) як сукупність людей, 

народжених в двадцятирічний проміжок часу [12]. 

Джерельною базою нашого проекту послужили ма-

теріали досліджень Д. Шевченка, А. Єрмоленка Є. Аль-

бац, Є. Шаміс, Є. Ніконова, Н. Соколова, Т. Громад-

кова, І. Литвинюк, Л. Шустерова та ін. 

Мета статті. Дослідити специфіку менеджменту 

соціальної практики покоління українського суспільства, 

що класифіковане в глобальних вимірах як «Z покоління». 

Виклад основного матеріалу. Розвиток всього люд-

ства і розвиток людини пов‟язані між собою. Людство 

прискорюється. Кожна людина сповільнюється. Одного 

разу вони повинні перетнутися. Цей час дістався нашому 

поколінню. Актуалізувалася психологічно-фасилітати-

вна компетентність. Закон Г. Мура проголошує, що 

кожне наступне покоління працює в 2,5 рази швидше за 

попереднє і наближається до максимуму можливостей [4].  

Покоління ідентифікує себе за такими критеріями: 

1. Належність до спільної історичної епохи, включе-

ність до однакових історичних подій і впливів. 

2. Спільність соціального досвіду та цінностей, пере-

конань і моделей поведінки. 

3. Визнання приналежності до даного покоління. 

Покоління – це дискретна риса розвитку людства. 

Місія кожного покоління увиразнюється глобальною 

соціальною ситуативністю та покликанням. Соціолог 

Е. Тоффлер посилався на те, що «деякі покоління 

народжуються творити, інші – підтримувати цивіліза-

цію» [10].  

Звичайно, що реальністю є феномен «конфлікту по-

колінь». Американський соціолог Т. Парсонс зазначав, 

що прихід кожного нового покоління можна порівняти з 

нашестям варварів, і лише процес соціалізації може за-

безпечити засвоєння норм співжиття цими «пришель-

цями» [5].  

Такий підхід має глибоке історичне коріння. Ще 

3000 років до нашої ери на скрижалях древнього Ваві-

лону відомий напис «Наша молодь розбещена до гли-

бини душі. Молоді люди злостиві і недбалі. Ніколи вони 

не будуть схожими на молодь колишніх часів. Молоде 

покоління сьогоднішнього дня не зуміє зберегти нашу 

культуру» [6]. 

Стосовно останнього Л. Вітгенштейн влучно зазна-

чив: «Одна епоха не розуміє іншу; а нікчемна епоха хи-

бно судить про всі інші, за своїми, власне, нікчемними 

мірками» [1]. 

В самому поколінні спостерігається значна диверси-

фікація ресурсів людського потенціалу. Одні орієнтовані 

на минуле і краще діють у рамках жорстких структур із 

чіткими дозволами і заборонами. Інші орієнтовані на 

сьогодення, здатні швидко адаптуватися до умов і ви-

мог, а треті завжди орієнтовані на те, що в майбутньому, 

вони не «впишуться» у традиційну систему ієрархії від-

ношень. І тоді у кожному поколінні, у кожному колек-

тиві будуть необхідні при сумлінному виконанні планів і 

завдань, друга група людей на етапі «мозкового шту-

рму» ухвалення рішення, а треті… Вони будуть створю-

вати ідеї на завтрашній день. 

Стаття присвячена малодослідженій проблемі розвитку генерацій національного суспільства. Автори 

дослідили природу соціогенезу розвитку та зміни поколінь відповідно до впливу глобалізації та 

інформатизації. «Z покоління» виразно проголосило про своє право на управління державою та її 

структурами. Його вирізняє висока амбітність та рівень домагань. Суб′єкти «Z покоління» є покликаними, 

незалежно від власних психологічних характеристик. Вони спрямовані на швидкоплинність успішної 

реалізації своїх проектів. 

Ключові слова: покоління, «Z покоління», діджиталізація, добавлена реальність в управлінні, допінг 

стратегії. 
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Тут реалізується одвічна ідея людства – турбота про 

наступні покоління, ідея сталого розвитку – розвитку, 

що забезпечує потреби нинішнього покоління без втрат 

для майбутнього покоління забезпечувати свої власні 

потреби. 

Генною одиницею суспільства виступає освіта, вона 

відтворює в наступних поколіннях найкращі зразки дос-

віду та цінностей минулих поколінь. З іншого боку, в 

умовах «суспільства ризику» освіта, як консервативна 

сфера, стає лімітуючим фактором прогресу. Історичний 

поступ прогресу освіти ще ніколи не відмінявся наступ-

ними змінами соціокультурного середовища, завдяки 

чому вона була і є достатньо сталою і консервативною 

системою. 

Девід Мітчел (David Mitchell) одним з перших запро-

понував часові рамки людського покоління що класифі-

ковано як «Z покоління». Він визначив ґенезу цього 

покоління 1991 роком. Тож ми стаємо свідками і 

учасниками драматичного та тріумфального процесу 

входження цього тридцятирічного людського потенціалу 

в управління державою, її структурами, у тому числі й 

багатостраждальною національною освітою [13]. 

В. Штраус і Н. Хоув за соціонічним типом (socionics), 

ареалом міждисциплінарних досліджень між соціоло-

гією, інформатикою та штучним інтелектом визначили 

такі соціотипи суб‟єктів Z покоління Пророк, Мандрів-

ник, Герой i Художник [12]. 

З точки зору соціальної психології представники Z 

покоління бувають носіями домінантних (імперативних) 

та рецесивних (потенційно прихованих) ознак. 

Домінантність виявляється в активності, пасіонарно-

сті, незалежності, лідерстві, визнанні власного покли-

кання та провідницької місії, виразному впливі на сього-

дення та епоху в цілому. Загалом кількість «домінантів» 

не перевищує 13%. 

Рецесивний характер суб‟єктів Z покоління виявля-

ється у прийнятті другорядних позицій та соціальних 

ролей, залежності, прихованості позиції, схильності до 

ролі виконавця та залежності у розвитку цивілізаційного 

ландшафту та епохи. Вони – прекрасні працівники дру-

гої лінії організації. Вони дисципліновані і організовані 

виконавці. Цікаво, що здобувши роботу, посаду вони не 

очікують вказівок, вони самі генерують пропозиції. 

Кількість суб‟єктів – «рецесивів» в людському ресурсі Z 

покоління понад 80%. 

Покоління вважається домінантним або рецесивним в 

залежності від того перетворення, яке воно пережило в 

молодості. Однак коли молоде покоління досягає пов-

ноліття і визначає свій колективний портрет, доросле 

покоління, протилежне першому, досягає свого піку. 

Домінантну компоненту покоління формують соціотипи: 

«Пророк» визначає епоху соціального підйому і пра-

гне до духовного (партійного, владного) лідерства в пе-

ріод соціального зростання; 

«Герой» знаходить і презентує себе в скрутні для со-

ціуму чи системи періоди хаосу та спаду. Турбується 

про власну харизму та публічний успіх. 

Рецесивна компонента Z покоління: 

– соціотип «Мандрівник» – романтична фігура лю-

дини пошуку, візуалізації та рефлексії досвіду інших, 

просвітник, що мотивує пробудження та початок змін; 

– соціотип «Художник» – інтровертна особистість, 

надзвичайно чуттєва і уважна до всього, що пов‟язане з 

відчуттями і переживаннями кризи. «Художники» пок-

ликані стати soft-менеджерами соціальної сфери послуг. 

Особливістю Z – покоління є переходом від об‟єктних 

(адаптація футурологічного, романтичного і епатажного 

світобачення) до суб‟єктних (інтеграція в реалії держав-

ного управління та створення моделей власної управлін-

ської практики) стратегій існування, ознакою якого є 

поява соціального інтересу. За нашими дослідженнями 

суб‟єкти Z – покоління (83%) ігнорують, розглядають 

принизливим для себе досвідом оволодіння управлін-

ською компетенцією соціальну та ментальну технологію 

«посидіти на плечах» у визнаних гуру менеджменту. 

Дослідження засвідчують, що без практичної діяль-

ності знання управлінських аспектів політичної, громад-

ської та професійної діяльності не висвітлюють всю зна-

чущість громадської активності суб‟єктів Z – покоління, 

тому маючи бажання, але не маючи досвіду такої діяль-

ності, більшість молоді (а саме 78,7%) не приймають 

участь у її здійсненні. Це ми відносимо до втратно – 

фрустраційного періоду становлення, блокування цілес-

прямованої поведінки самовираження. Соціально–про-

фесійна фрустрація виявляється в повній втраті інтересу 

до започаткованих стратегій професійної діяльності і 

відчуттям безглуздості (визнання теоретичної та цінніс-

ної незрілості, невідповідності реаліям соціальної прак-

тики, нерозуміння колегами) подальшого розвитку, від-

сутністю сил і бажання займатися діяльністю, яка 

нещодавно була по-справжньому цікавою. За поведінко-

вою симптоматикою цей стан схожий на «burning» але 

передбачає швидку ремісію. Основною технологією 

упередження чи блокування фрустраційного етапу імп-

лементації Z – покоління в структури державного управ-

ління стали копінг стратегії. Поняття копінгу розумі-

ється як когнітивні, емоційні та поведінкові зусилля, 

спрямовані на подолання труднощів у процесі взаємодії 

людини з соціальним ландшафтом. Людина сама обирає 

копінг стратегію: 

20% обирають активний вплив на чинники фрустра-

ції, зміну умов середовища та комунікацій, вони став-

лять себе «над». 

80% – обирають пасивні, обережні дії уникнення 

руйнівних чинників. Вони здатні «прогнутися», прийн-

яти як реальність стан загрозливого впливу на себе. Ра-

зом з тим вони набувають навичок управлінської мані-
пуляції та адаптації. Шукають підтримку або ж збиваються 

на шлях агресивних дій. 

Ми приймаємо думку, що Z покоління вичерпує себе 

у віці 35 років. Тож у нас ще не має готової для аналізу 

соціальної практики дорослого Z покоління. Ми моде-

люємо цей феномен на підставі рефлексії життєвого 

шляху відомих нам особистостей, 90% відсотків яких – 

студенти Бердянського державного педагогічного уні-

верситету. Ми відслідкували початковий період соціаль-

ного ліфту здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійними програмами спе-

ціальності 073 Менеджмент зі спеціалізації «Управління 

об‟єднаними територіальними громадами», 011 Освітні, 

педагогічні науки зі спеціалізації «Управління закладом 

освіти» та 073 Менеджмент «Управління закладом освіти». 
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За віком: здобувачі спеціальності «об‟єднані терито-

ріальні громади» віком до 35 років – 100% 

Управління закладом освіти – 92% 

Освітні та педагогічні науки – 87% 

Встановлено високий рівень домагань цих здобува-

чів, в основі якого персональна амбітність, мотивова-

ність до владної ієрархії в освіті, потреба реалізувати 

провідницьку місію кардинальних змін в управлінні га-

луззю, покращити соціометричний статус. 

Ми дослідили ціннісну систему координат представ-

ників Z – покоління. Загалом ієрархія цінносте життя і 

діяльності у них виглядає так: 

Досягнення успіху 25%. 

Прагнення до влади 26,4% 

Пошук соціальної підтримки 23,3% 

Визнання та повага 21,7% 

Організаторські здібності 21,0% 

Здатність до лідерства 16,32% 

Виразно прослідковується тенденція до егоїзму. 

Більшість респондентів прагнуть виявити (знайти 

себе) свою соціальну активність у сфері управління та 

соціальної політики (26,4%), сфері бізнесу – 25.3%, нау-

ково-освітній сфері (24,6%), у соціально сфері – 18,3%, 

військово-патріотичній – 15,5%. Значно менше актив-

ність проявляється у спортивній сфері – 9,9%, медичній 

та екологічній – 7,7%, культурно-мистецькій – 7,1%. 

Виразними є і соціальні та політичні прагнення здо-

бувачів. Так, ті з них хто оволодіває теоретичними знан-

нями та навичками управління в системі місцевого 

самоврядування (ОТГ) вже мають мінімальний метод 

залучення до функцій цих органів. 

Звичайно, рівень державності у більшості з них ви-

ражається на рівні «country» чи навіть «village». Абсо-

лютна більшість здобувачів чоловічої статі у віці до 

30 років вже обрали програми та належність до політич-

них рухів загальнодержавного чи регіонального рівня. 

Вони набувають досвіду політичної відповідальності. 

Цей віковий період характеризується новим досвідом та 

конфліктами соціалізації представників Z-покоління. Це 

особливо увиразнилося у 2019–2020 роках за результа-

тами позачергових виборів народних депутатів Верхов-

ної Ради України, що відбулися 21 липня 2019 року. 

Виник унікальний політичний проект «Нові обличчя» за 

яким статус Народного депутата України здобули у Вер-

ховній Раді України більшість представників представ-

ники Z та Х покоління. Вони були сповнені романтичної 

надії щодо радикальних економічних та політичних 

змін. Рішучість набула форми «турборежиму» роботи 

Верховної Ради щодо спроби проведення галопуючих 

змін в державі. В освітній галузі також були спроби 

самореалізації представників Z покоління на посаді очі-

льників міністерства. Однак самооцінки непрофесіоналі-

зму у цих керівників дозрівали в термін від трьох до 

дев′яти місяців каденції. 

Однак соціальні закони є нормою для всіх. Гіперак-

тивна та агресивна до попередніх принципів державного 

управління частина Z – покоління в соціальній реально-

сті швидко (менше ніж за рік) звільнилася від юнацького 

максималізму і «пристосувалася до життя». Дорослість 

їх молодості співпала із супротивом політичній реально-

сті другого десятиліття ХХI століття. Будучи професійно 

та інтелектуально неготовими до здійснення проголоше-

них перетворень вони вдалися до ескапізму – втечі від 

стандартної реальності. Унікальна здатність представни-

ків цього покоління до гейміфікації (способу жити, 

навчатися та досягати успіху граючись) виступила їх 

контрагентом. 

Останні досягнення наукового менеджменту засвід-

чують, що індикативною, такою, що веде керівника до 

успіху, є його унікальна риса – здатність до сценарного 

мислення. Сценування розглядається як вірогіднісна 

історія, звернена в майбутнє. Це внутрішньо несупереч-

ливий погляд на те, чим може обернутися майбутнє, це 

інструмент впорядкування наявних уявлень про можливі 

умови діяльності в майбутньому, в яких прийняте рі-

шення виявиться правильним. Найпростішою формою 

сценування є квазікласичне наближення ідеї, в якій ви-

діляється базовий сценарій, побудований за допомогою 

калібрувальної процедури, і послідовність з кількох аль-

тернативних сценаріїв, які впливають на базовий (успі-

шний, виграшний). Проміжним результатом цього є по-

ява «воронки ймовірності» – розвитку управлінських 

процесів за одним із передбачених сценаріїв. Однак анг-

лійський соціолог Е. Гідденс [2] пише, що хоч людська 

історія і створюється цілеспрямованою діяльністю, але 

не є заздалегідь продуманим проектом – вона постійно 

ухиляється від спроб спрямувати її в потрібне русло. 

Однак реалії нового мелініуму в свідомість Z – поко-

ління (меліоналів, хоумлендерів) заклали інший меха-

нізм – кліпове мислення. Термін «кліпова культура» (blip 

кulture) запровадив футуролог Елвін Тоффлер [10]. Він 

розумів її частину інформаційної культури яка формує 

zapping – вид психологічної залежності. У носія кліпової 

культури ландшафт реальності (побутової, економічної, 

політичної, пізнавальної…) перетворюється на мозаїку 

розрізнених і мало пов′язаних максимально яскравих 

фрагментів. Головна вимога до кліпу лаконічність. Все 

«побачене» швидко втрачає актуальність і не потребує 

вербальних дій, провокує комунікативний мінімалізм. 

Кліпове мислення – це продукт соціогенезу людської 

цивілізації в епоху глобалізації, це нова ментальна захи-

сна реакція індивідів (меліоналів) на збільшення потоку 

інформації в соціальному ландшафті. При кліповому 

мисленні відсутній фіксований фокус проблеми. 

Як би не було – кліпове мислення – це невідворотний 

результат розвитку сучасної цивілізації. Повернути цей 

процес назад неможливо! Однак виголошуються про-

гнози, що ті, хто набув навичок кліпового мислення не 

зможуть стати елітою суспільства (?). 

Парадигма «Менеджменту 1.0» виголошує особли-

вий статус традиційності та сталості в управлінні. Багато 

людей старшого покоління, звикли до системного під-

ходу в роботі, чіткої та зрозумілої ієрархії, можливості 

перекладати відповідальність на керівництво. На проти-

вагу, а може в доповнення до управлінської компетент-

ності кліпового мислення пошлемося на прогнози футу-

ролога Ролфа Йєнсона [7] про те, що для багатьох людей 

робота – це спосіб виразити себе. У майбутньому еле-

менти розважальності все більше будуть присутні в 

праці людей. На його думку для того, щоб стати топ-

менеджером, досконало володіти логічним мисленням 

не обов‟язково, куди важливіше бути людиною, емо-
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ційно розвиненою, що розділяє почуття своїх колег по 

роботі. У суспільстві мрії кожен матиме свій персональ-

ний бренд і буде розглядатися як людина з розвиненими 

компетенціями та індивідуальністю. 

Представники Z – покоління – малодосліджений 

феномен реальності. Специфіка їх мисленевого буття 

утаємничена і досліджена лише у виразних деталях. Ми 

вважаємо, що воно може бути виражене в концепті 

М. Хайдеггера [11] «Да зайн» (нім. Dasein): буття цього 

покоління знаходиться не у світі, не у часі та просторі, 

не серед об‟єктів та суб‟єктів, а «у тут» та «у зараз». Це 

буття, конкретно задане, яке відчуває, прагне до самоз-

береження та самозадоволення. Це буття людей, що пра-

гнуть своєрідності, готові зняти з себе усі соціальні та 

моральні табу і чинити опір, якщо їм заважають бути собою. 

Z – покоління стало ознакою тотальної діджиталізації 

суспільства та державних інституцій. Наразі піком цього 

феномену стало використання технологій доповненої 

(доданої, віртуальної) реальності (augmented reality)в 

державному управлінні. Проголошена бренд – концепція 

«Країна в смартфоні». Управління ресурсами діджиталі-

зації «доповнюється» віртуальними елементами і сенсо-

рними даними (прогнозами, варіантами, сценаріями, 

статистикою тощо), що розширює можливості керів-

ника, сприяє оперативності управлінських процесів, але 

не передбачає принципи партисипативності. А. Ейнш-

тейн свого часу писав: «Я боюсь, що обов‟язково нас-

тане день, коли технології перевершать просте людське 

спілкування. І тоді світ отримає покоління ідіотів». 

Провідною якістю суб′єктів Z – покоління ми визна-

чаємо екселентність – якість особистості яка відносить 

людину до таких, що мають переваги, вміють ними ко-

ристуватися та пишаються цим (communicative excellence, 

research excellence). Z суб‟єкти прагнуть відчуває себе 

the supreme personality – «високою» особистістю», але при 

цьому не виявляють рис провідників чи просвітників.  

Визначені нами чинники пояснюють істотну пробле-

му Z – покоління: висока амбітність з посиланням на 

свою унікальність, захопленість еvenт-менеджментом 

(ситуативність) і неспроможність створити таке соціа-

льне середовище (не віртуальне), яке сприятиме про-

гресу держави Україна. 

Управління ресурсами діджиталізації «доповню-

ється» віртуальними елементами і сенсорними даними 

(прогнозами, варіантами, сценаріями, статистикою тощо), 

що розширює можливості керівника, сприяє оператив-

ності управлінських процесів, але не передбачає прин-

ципи партисипативності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У 

ході дослідження нами встановлено, що: 

– Z – покоління в українському суспільстві існує 

реально; 

– Z – покоління існує не відокремлено від загальної 

спільноти. Воно є «продуктом» соціогенезу суспільства 

за умов глобалізації та діджиталізації; 

– Суб′єкти Z – покоління наділені унікальними риса-

ми прогресу людської цивілізації, актуальними до на-

шого часу; 

– Z – покоління виконує свою функцію в управлінні 

як науково так і інтуїтивно, відповідно до свого вікового 

статусу; 

– Z – покоління сповнене прагненням до змін та тра-

нсформацій. 

Наше дослідження спрямоване на неупереджену ха-

рактеристику молодої генерації громадян України, які 

ресурсами соціального ліфту приходять до управління 

соціальними та професійними стратегіями. В подаль-

шому заплановано визначити оціночний критеріальний 

баланс менеджерських, ментальних здобутків та ризиків 

і втрат цього покоління. 
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Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, в 

різних своїх проявах, як на міждисциплінарному, так і 

дисциплінарному рівнях, проходять через різні стадії 

розвитку узагальнених уявлень студентів про майбутню 

професійну діяльність та допомагають їм більш усвідо-

млено вибирати свій освітній маршрут. В цілому, можна 

стверджувати, що інтеграційні процеси відображають 

дидактичні можливості всього навчального процесу. 

Спроба визначити деякі особливості інтеграційних 

тенденцій в освіті є те, що потрібно визначити інтегра-

тивність у вищій освіті як багатофакторне і багаторів-

неве явище, що має свою основу і впливає на подальші 

етапи навчання. Звідси стає очевидним, що одним з най-

важливіших аспектів дидактичної інтеграції в міждис-

циплінарному навчальному просторі є дидактична інтег-

раційна основа навчання, в нашому випадку іноземної 

мови в немовних закладах вищої освіти. 

У зв‟язку з введенням в даний час державних станда-

ртів третього покоління, а також твердженням програми 

навчання іноземним мовам, викладачам вищої школи 

необхідно продумати ті зміни, які їм необхідні буде вве-

сти в викладання іноземних мов на сучасному етапі. Нам 

видається, що основними неоднозначними аспектами, 

які вимагають пильної уваги методистів, є наступні: ви-

користання рекомендованих в регламентуючих докуме-

нтах, електронних ресурсів, посилення інтерактивності в 

викладанні іноземних мов, а також створення рівневої 

інтегративної основи навчання іноземної мови в сучас-

них закладах вищої освіти.  

Розглянемо останнє докладніше, оскільки створення 

дидактичної інтегративної основи навчання буде інтег-

рувати в попередні аспекти. Нерозробленість інтеграти-

вності у вищій освіті іноземних мов в теоретичному 

плані та відсутність відповідної методики її формування 

призводить до низької якості володіння іноземною мо-

вою і, перш за все, в комунікативному плані. Тому ство-

рення інтегративності іноземних мов є на сьогоднішній 

день важливою і значущою проблемою, від вирішення 

якої залежить якість іншомовної освіти в цілому та рі-

вень володіння професійним комунікативним мінімумом. 

Актуальність проблеми інтегративності у вищій освіті 

іноземних мов визначається також низкою існуючих у 

вищій школі протиріч між:  

– вимогами до підготовки з іноземної мови студентів 

немовного профілю на міждисциплінарній інтегративній 

основі та відсутністю спеціально розробленої методично 

і технологічно доцільної інтегративності; 

– існуючими в даний час інтеграційними тенденціями, 

які викладені в концепції безперервної освіти Болон-

ської конвенції, та недостатньому обліку цих тенденцій 

на останньому етапі сучасної системи вищої освіти; 

– необхідністю реалізації концепції безперервної 

освіти, що вимагає від студента інтегрованих знань, які 

передбачають володіння не тільки дисциплінами, але і 

знаннями ІКТ, і недостатньо використовується потенціал 

іноземної мови як інтегративної дисципліни, що доз-

воляє готувати фахівця до вивчення іноземних мов 

протягом усього життя 

Звідси випливає, що на підставі вищенаведених про-

тиріч виникає проблема створення інтегративності у 

вищій освіті іноземних мов, яка є дійсно актуальною, 

оскільки від її вирішення в певній мірі залежить якість 

іншомовної освіти на сучасному етапі. Крім того, актуа-

льність даної проблеми визначається затребуваністю 

інтеграційних навчальних посібників нового покоління, 

які проектуються з урахуванням дидактичного взаємо-

зв‟язку іншомовних і загально професійних змістовних 

компонентів, що реалізуються за допомогою ІКТ в яко-

сті третього процесуального компонента. 

Все вищезазначене підтверджує правильність вибору 
мети дослідження, яку можна сформулювати таким чином 

та практичної реалізації відповідної навчальної моделі. 

Стаття аналізує основні принципові аспекти вивчення іноземної мови з метою виявлення 

інтеграційних тенденцій для подальшого їх врахування під час навчання іноземних мов з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Науково і теоретично обґрунтовано багаторівневу 

дидактично доцільну інтегративну систему навчання іноземних мов, спираючись на основні, розроблені у 

вітчизняній дидактиці, принципи і положення компетентнісного підходу, на прикладі завдань, 

спрямованих на навчання писемного мовлення. Визначено інтегративність у вищій освіті як 

багатофакторне і багаторівневе явище, що має свою основу і впливає на подальші етапи навчання. 

Розроблено модель навчання іноземних мов на основі ідеї міждисциплінарної інтеграції, реалізованої у 

взаємозв‟язку з ІКТ. Створено та описано схему по формуванню інтегративної основи навчання 

іноземної мови в сучасному вузі на основі інтеграційного підходу. 

Ключові слова: інтеграційні тенденції, інтегративність, модель навчання іноземних мов, модуль 

тріадної взаємодії, трирівнева інтегративна основа. 
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Виклад основного матеріалу. Інтеграція в освіті, як 

феномен, в даний час досить добре відома, і однією з 

його історичних форм є міждисциплінарна інтеграція. У 

програмі з іноземної мови для немовних вузів зазначено, 

що навчання повинно проводитися на міждисциплінар-

ній інтегративній основі, але докладних роз‟яснень з 

цього питання не представлено. Для усвідомлення про-

блеми формування інтегративної основи навчання іно-

земних мов на сучасному етапі розвитку вищої освіти, 

необхідно спочатку звернутися до більш раннього етапу 

розвитку інтеграції в освіту та розглянути роботи 

М.Н. Берулави, В.Т. Фоменко, В.С. Безрукова, і ін. Ці 

дослідники представили методологічне обгрунтування 

інтеграційних процесів, показали їх значне поширення в 

сфері освіти, аналогічність, але більш вузьку направле-

ність процесу міждисциплінарного синтезу на основі 

сформованих міждисциплінарних зв‟язків.  

На думку М.Н. Берулава [1], дидактична теорія інте-

грації базується на філософському, загальнонауковому 

рівнях методології, при цьому останній рівень означає 

рівень окремої розглянутої в дидактичному плані дис-

ципліни. Інтеграція в сфері освіти являє собою систему 

взаємопов‟язаних елементів і відображає, перш за все, 

єдність змістовної і процесуальної теорії навчання з пев-

ної дисципліни. Якщо умовно вважати дисципліну мак-

роструктурою, то взаємозв‟язок різних структурних 

елементів всередині її змісту можна вважати мікростру-

ктурним рівнем цієї дисципліни. Якщо змістовні зв‟язки 

між дисциплінами логічно вважати міждисциплінар-

ними, то зв‟язки на мікроструктурному рівні правильно 

вважати інтегративними, оскільки вони здійснюються на 

внутрішньому рівні. Створюючи ієрархічну модель інте-

грації структурних елементів змісту, Берулава М.Н. [1] 

враховує знання, вміння і навички, які формують риси 

творчої діяльності студентів, а також світоглядні та по-

ведінкові якості їх особистостей. В сучасному розумінні 

зазначена ієрархічна модель інтеграції буде завершува-

тися сформованими інтеграційними компетенціями, які 

у вищій освіті відображають здатність і готовність випу-

скника займатися творчою діяльністю в своїй професій-

ній сфері. Зазначена автором сукупність компонентів 

для формування відповідних компетенцій є, таким чи-

ном, актуальною і в наш час. Розглянута ієрархія інтег-

раційних зв‟язків втілюється у відповідних навчальних 

посібниках і отримує в даний час ще більшу конкрети-

зацію [2].  

Розглядаючи значення міждисциплінарних зв‟язків 

як стрижневого компонента для формування інтегратив-

ної основи навчання іноземної мови, ми розбили їх на 

змістовні і процесуальні, причому останні, відповідно до 

дидактичних поглядів того часу, включали і блок допо-

міжних засобів, в число яких входили логічні і філософ-

ські знання, а також знання з методології науки. При 

проектуванні на сучасному етапі розвитку сфери освіти 

процесу асиміляції окремої, базової для проведення 

міждисциплінарного синтезу дисципліни, у нас виникає 

виправдане бажання замінити існуючий раніше ідеоло-

гічно-пофарбований блок на сучасні засоби навчання, 

які грали б роль допоміжних. Такі засоби у вигляді різ-

номанітних електронних ресурсів стали широко доступ-

ними для будь-якого учасника сучасного освітнього 

процесу, і можуть служити гідною альтернативою ідео-

логічного підґрунтя. 

Саме інтеграція змістовних та процесуальних компо-

нентів, паралельних або послідовно розташованих в 

навчальному плані дисциплін сприяє «доцільному ущі-

льненню змісту освіти та його технології» [2, с.18], що 

видається нам особливо актуальним зараз, при сучасних 

можливостях використання в навчальному процесі елек-

тронних ресурсів.  

Зараз більш правомочним є розглядання міждисцип-

лінарних тріад [4, с.9], в яких умовним універсальним 

компонентом буде інформатика. Саме інформатика та 

інші дисципліни комп‟ютерної грамотності, присутні в 

навчальних планах всіх напрямків, що формує навички 

процесуальних дій з електронними ресурсами. Якщо 

суміжні дисципліни навчального процесу можуть забез-

печувати пересічні тематичні області, то навчальний 

процес дійсно як би «ущільнюється», оскільки без цього 

перетину викладачеві довелося б дублювати деякі теми в 

програмах тієї чи іншої дисципліни. Створення подібних 

вузлів або осередків інтегруючих компонентів задіяних 

дисциплін і є, як нам вважається, одним із засобів фор-

мування інтегративної основи навчання у вищій школі.  

Повертаючись до нашої цільової дисципліни «інозе-

мна мова» і з огляду на наявність такого універсального 

процесуального фактора як електронні ресурси, можна 

констатувати, що взаємодія цих компонентів в сукупно-

сті з професійною тематикою досліджуваного тексто-

вого матеріалу і забезпечує актуальну зараз тріадну вза-

ємодію «іноземна мова» – «інформатика» – «професійна 

дисципліна». 

Розглядаючи створення інтегративної основи навча-

ння іноземної мови у вищій школі, необхідно відзна-

чити, що «інтеграторами» змісту освіти є зв‟язки між 

його компонентами, при цьому зв‟язок – це «об‟єктивно 

здійснений або навмисно встановлений взаємовплив 

компонентів змісту освіти, що забезпечує рух інформа-

ції» [4, с.20]. Формування зв‟язків між дидактичними 

компонентами процесу навчання може відбуватися на 

основі єдності процесуальних аспектів цих компонентів, 

на єдності їх структури, на синергетичному ефекті їх 

сполучуваності. На основі різноманітного поєднання 

пов‟язаних компонентів навчального процесу можуть 

виникати такі складні інтегративні узагальнення, алго-

ритмізація, систематизація, укрупнення дидактичних 

складових навчального процесу. Актуалізація інтегра-

ційних утворень в навчальному процесі передбачає ак-

тивну розумову роботу студентів, сприяє вихованню у 

них цілісного мислення при опануванні обраної профе-

сійної сфери. Велику роль в теорії дидактичної інтегра-

ції грають поняття «інтегруючий початок» або «інтег-

руючий фактор», які сприяють побудові інтегративної 

організації освітнього процесу. Під інтегруючими фак-

торами міждисциплінарної взаємодії можна розуміти 

«такі компоненти змісту, які мають здатність бути 

включеними в зміст, об‟єднуватися або зливатися з ними 

в системи більш високого порядку, не втрачаючи в той 

же час своєї специфіки» [3, с.20]. Погоджуючись в 

принципі з цим визначенням, зауважимо, що компоне-

нти які беруть участь у взаємодії дисциплін, можуть 

бути як рівними, паритетними, так і рівновеликими, при 



  
197  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

цьому один з них може виступати в якості переважаю-

чого компонента, в той час як інші компоненти 

об‟єднаного в дидактичному плані змісту можуть мати 

менш інтегративну здатність. 

Якщо, наприклад, ми розглядаємо міждисциплінарні 

зв‟язки на базі такої полі предметної дисципліни як іно-

земна мова, то вона сама буде основою для інтеграції, 

тобто ґрунтом, на якому добре «приживаються» дидак-

тичні компоненти професійно-орієнтованих дисциплін. 

У дисциплінарному плані універсальним інтегруючим 

фактором є при цьому інформатика, процесуальні еле-

менти якої можуть використовуватися для актуалізації 

міждисциплінарних зв‟язків в лінгводидактичному апа-

раті створюваних інноваційних посібників, а також для 

вдосконалення форм аудиторної та самостійної роботи. 

Області «перетину» взаємодіючих в навчальному про-

цесі компонентів можна кваліфікувати як «інтегрований 

зміст» [2, с.24], що цілком логічно.  

Ідея міждисциплінарної інтеграції за допомогою час-

ткового впровадження змістовних компонентів однієї 

дисципліни в іншу та збагачення навчальних програм 

дисциплін, релевантними їх змісту, знаковими аспек-

тами займає цікаву в дидактичному плані спробу фор-

мування вербальної та невербальної взаємодії дисциплін 

за рахунок впровадження в їх зміст семіотичних компо-

нентів. 

Переходячи до розгляду дидактичної інтеграції як рі-

вневого явища, яка включає, по логіці нашого дослі-

дження, міждисциплінарні та між аспектні різновиди, 

необхідно відзначити, що основною формою дидактич-

ної реалізації інтеграції в навчальному процесі може 

стати елективний міждисциплінарний модуль [4]. Ця 

форма є досить компактною і в той же час об‟ємною для 

введення міждисциплінарних ідей в комплементарному 

режимі по відношенню до навчальних програм базових 

дисциплін для актуалізації міждисциплінарних зв‟язків в 

навчальний процес. Реалізації міждисциплінарної інтег-

рації можливо використовувати модуль тріадної взаємо-

дії. Прикладом може стати тема «Музеї світу» на основі 

веб-сайту з відео екскурсією, в якому здійснюється син-

тез змістовних компонентів дисциплін: іноземна мова і 

культурологія та умовні процесуальні компоненти дис-

ципліни інформатика, тобто навички студентів у вико-

ристанні електронних ресурсів, забезпечують додатко-

вий ступінь інтерактивності. Прикладом реалізації 

міжаспектної інтеграції, що має дисциплінарний харак-

тер та ґрунтується на принципі взаємопов‟язаного на-

вчання різних видів мовної діяльності, є дискурсивно-

аналітичний модуль. Дискурсивна естафета, виходячи з 

об‟єднуючої ролі дискурсивного аналізу, проходить по 

таким аспектам іноземної мови як читання, аудіювання, 

граматика, практика писемного мовлення і усна прак-

тика. Полікодова інтеграція, яка відбувається на рівні 

синтезу окремих вербально-невербальних дидактичних 

компонентів, може бути проілюстрована на прикладі 

лінгвовізуального комплекса, хоча приклади полікодо-

вих утворень можуть бути і більш складними.  

Полікодовий модуль лінгво візуального комплекса 

соціальної реклами може використовуватися в якості 

додаткового ресурсу у викладанні країнознавства і прак-

тики міжкультурної комунікації в програмі підготовки 

студентів. При доповненні матеріалів модуля допоміж-

ними мультимедійними засобами виходячи з рекомен-

дованої за програмою тематики, можна також розрахо-

вувати на загальне підвищення інтерактивності при 

проведенні аудиторних занять. Дидактична інтеграція як 

рівневє явище має різні форми реалізації в вузівському 

навчальному процесі та показана на Рис.1 по форму-

ванню інтегративної основи навчання іноземної мови в 

сучасному вузі. 

 
Рис.1. Формування інтегративної основи навчання іноземної мови на базі різних видів інтеграції. 

Таким чином, в навчальному процесі сучасного 

вищого навчального закладу створення інтегративної 

основи навчання іноземної мови як поліпредметної 

дисципліни може мати на увазі формування міждисцип-

лінарних зв‟язки іноземної мови, перш за все, з профе-

сійними, а також іншими гуманітарними дисциплінами. 

Другим рівнем інтегративної основи навчання може 

стати реалізація умов міжаспектної інтеграції за рахунок 

взаємопов‟язаного навчання різних видів мовної діяль-

ності. Третім рівнем інтегративної основи є можливе 

використання в навчальному процесі спеціально підіб-

раних автентичних лінгвовізуальних чи інших полікодо-

вих комплексів, які вносять в заняття різноманітність та 

підвищують інтерес студентів до іноземної мови. Осно-

вними формами реалізації інтегративної основи на-

вчання є розміщення у віртуальному середовищі Moodle 

елективних міждисциплінарних дидактичних модулів, 

які націлені на формування чітко визначеного спектру 

вузівських інтеграційних компетенцій студентів [5]. Ідея 

подібної рівневої побудови інтегративної основи на-

вчання може екстраполюватися на інші поліпредметні 

дисципліни основних освітніх програм вищої школи.  

В ході проведеного нами дослідження, присвяченого 

створенню інтегративної основи навчання іноземної 
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мови були розглянуті інтеграційні тенденції в системі 

вищої освіти, описана їх структура, рівні, визначена їх 

значимість і особливості.  

Створена на тлі інтеграційних процесів парадигма-

льна модель сучасного освітнього простору вищої 

школи включає інформаційно-комунікаційні технології, 

компетентнісний, особистісно-орієнтований і комуніка-

тивний підходи. Компетентнісний підхід, як найбільш 

актуальна сучасна парадигма, визначає результати на-

вчання, які формуються у формі компетенцій, і створює 

основу для розвитку особистісно-орієнтованого підходу 

у вищій школі. Останній, в свою чергу, набуває сучас-

них обрисів завдяки використанню ІКТ в навчальному 

процесі, а також за допомогою вдосконалення комуніка-

тивної спрямованості навчання усіх дисциплін, зокрема, 

іноземної мови. Аналіз інтегративної сутності компетен-

тнісного підходу показав, що сучасна вища освіта ґрун-

тується на формуванні заданих компетенцій, які розви-

ваються за рахунок інтеграційних вузівських компетенцій, 

які формуються в умовах міждисциплінарного синтезу.  

Висновок. Дидактична інтеграційна основа навчання 

іноземних мов формується за рахунок міждисциплінар-

ної та внутрішньодисциплінарної інтеграції, причому 

остання включає зовнішньо та внутрішньо-дидактичну 

інтеграцію та інтеграцію на рівні завдання. Базова між-

дисциплінарна інтеграція полягає в триадній взаємодії 

між змістовними аспектами дисципліни іноземна мова, 

яка, за логікою нашого дослідження, включає в себе 

елементи змісту фахових дисциплін та ІКТ, в дисциплі-

нарному плані відноситься до інформатики, як умовного 

компоненту міждисциплінарного синтезу.  

Зовнішньо дидактична інтеграція в складі навчаль-

них посібників має на увазі синтез більш широкого спе-

ктра змістовних дидактичних компонентів, в повному 

обсязі збігається з дисциплінарними. Внутрішньо-дидак-

тична інтеграція передбачає взаємозв‟язок видів мовної 

діяльності, представлених у вигляді завдань та задіяних 

в процесі реалізації внутрішньо-дидактичної інтеграції. 

Інтеграція на рівні завдання із застосуванням інформа-

ційно-комп‟ютерних технологій є наступним рівнем ін-

теграції, який нами освітлений найдетальніше. Інтегра-

ційна основа навчання іноземних мов із застосуванням 

ІКТ є сучасним засобом формування  компетенцій 

студента. Широке використання ІКТ як основного 

інтегруючого фактора навчання, може екстраполюватися 

на інші дисципліни вищої професійної освіти. 
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LANGUAGE BASED ON THE VARIOUS TYPES OF INTEGRATION BY ICT USЕ 

The article analyzes the main fundamental aspects for foreign language teaching in order to identify the integration trends 

for their further consideration for foreign language teaching by ICT usе. A multilevel didactically expedient integrative system 

for teaching foreign languages has been scientifically and theoretically substantiated on the basic principles and provisions of 

the competence-based approach developed in domestic didactics, using the example of tasks aimed at teaching writing. 

Integration in higher education is defined as a multifactorial and multilevel phenomenon that has its basis and affects the 

subsequent stages of learning. A model of teaching foreign languages based on the idea of interdisciplinary integration, 

implemented in conjunction with ICT has been developed. The formation scheme of the integrative basis of foreign language 

teaching in a modern university on the basis of an integration approach is created and described. 
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Постановка проблеми. З огляду на динамічні про-

цеси цивілізаційного розвитку, їх постійний планетар-
ний резонанс, постає проблема якісних змін в сфері 
освіти. Постать вчителя продовжує залишатись на пере-
хресті суспільних очікувань. Професійний розвиток вчи-
теля – одна з ключових цілей національної просвіти. Для 
вчителя історії, особливо в умовах його діяльності в 
профільному навчальному закладі, постає дуальний ви-
клик: необхідність якісно передавати наступним поко-
лінням знання та, відчуваючи необхідність у постійному 
фаховому самовдосконаленні, перманентно тримати 
руку на пульсі новел освітянської теорії та практики. На 
думку автора, якісне наукове моделювання процесу роз-
витку професійної компетентності вчителя історії про-
фільної школи, з опорою на його власну самоосвіту, 
дозволить унаочнити та структуризувати цей процес, 
зробити стратегічні акценти на перспективу, що зробить 
можливим розраховувати на позитивний результат. 

Мета статті. Розкрити та проаналізувати понятійний 
апарат процесу наукового моделювання визначеного за 
ціль якісного результату – розвитку професійної компе-
тентності вчителя історії профільної школи, висвітлити 
його структурну та функціональну частини. Аргументу-
вати потенційну валідність пропонованої структурно-
функціональної моделі. 

Виклад основного матеріалу. Наукова модель роз-
витку професійної компетентності вчителів історії про-
фільної школи, в основі якого використовуються засоби 
самоосвіти повинна стати оптимальним рішенням для 
демонстрації цілісного уявлення про професійну компе-
тентність педагога та її розвиток. 

В нашому дослідженні ми використовуємо такі по-
няття як: «модель», «педагогічна модель», «моделю-
вання», «педагогічне моделювання». 

Під «моделлю» (від франц. «modele» – зразок; лат. 
«modulus» – міра) розуміється: «уявна або матеріалізо-
вано-реалізована система, котра відображає або відтво-
рює об‟єкт дослідження (природний чи соціальний) і 
здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову ін-
формацію стосовно цього об‟єкта» [1, с.95]; «схема для 
пояснення якогось явища або процесу» [2, с.512], певних 

ознак об‟єкта [3; с.7], котра імітує його будову і дію [4, 
с.22]. 

Педагогічна модель повинна бути підкріпленою про-
цесуальною стороною – моделюванням – теоретичним 
методом дослідження процесів, за допомогою їх ідеаль-
них моделей [5, с.69], методом пізнання, ключовою фун-
кцією якого є «відтворення властивостей і відношень 
предметів і процесів у ході здійснення дослідження» [4, 
с.21]. Моделюванням є визначення напрямків управлін-
ської діяльності [6], створення образу об‟єкта дослі-
дження, за допомогою якого забезпечується наочність, 
видимість та легкість оперування ним на практиці [3, 
с.8], є необхідною та водночас достатньою умовою, що 
забезпечує реалізацію моделі [7, с.234]. Для того щоб 
моделювання вважалося як таким, необхідне співісну-
вання наступних компонентів: мета моделювання; об‟єкт 
моделювання; сама модель; ключові риси моделі, що 
спираються на природу об‟єкта, що моделюється [8, 
с.171]. 

На нашу думку моделювання це створення моделі 
певної освітньої системи, котра апріорі надає цьому ме-
тоду педагогічного спрямування. 

Педагогічне моделювання є одним з методів педаго-
гічного дослідження, який використовується для педаго-
гічного планування та організації процесу навчання, 
оптимізації його структури та змісту [9, с.275]. В. Вихор 
під педагогічним моделюванням розуміє навчальну дію, 
засіб навчання [10]. Метою педагогічного моделювання 
в нашому дослідженні є створення такої функціональної 
системи, яка здатна організовано розвивати ПК ВІПШ 
ЗС, покращуючи професійно-педагогічну, фахово-пред-
метну та методологічну площини діяльності вчителя. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, визначимо, що 
педагогічне моделювання є науково обґрунтованим ме-
тодом наукових досліджень, котрий спирається на прин-
цип збереження структурно-функціональної відповідно-
сті між моделлю та об‟єктом моделювання [11, с.16], що 
допоможе нам як найкраще схарактеризувати механізми 
РПК ВІПШ, дозволить обґрунтувати гіпотезу нашого 
дослідження, сформувати оптимальну стратегію та так-
тику сприяння ефективності процесу фахового розвитку 

В статті розглядається проблема розвитку професійної компетентності вчителів історії профільної 

школи, питання його особистісного неперервного професійного розвитку. Описані компоненти 

структурно-функціональної моделі розвитку професійної компетентності вчителів історії профільної 

школи. Пропонується авторська модель розвитку професійної компетентності вчителів історії 

профільної школи за допомогою потенціалу самоосвіти. Враховуючи положення моделі можна формувати 

загальну систему професійної підтримки та стимулювати професійно-педагогічний розвиток фахової 

компетентності вчителів історії профільної школи. 

Ключові слова: модель, педагогічна модель, моделювання, педагогічне моделювання, структурно-

функціональна модель, методологічні підходи, методологічні принципи. 
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вчителя історії профільної школи засобами самоосвіти. 
Будь-яка пропонована модель повинна передбачати 

авторську ідею та містити прогнозовану мету і засіб реа-
лізації цілей та завдань [12, с.170]. 

Серед загальної типології педагогічних моделей, в 
плані РПК ВІПШ, ми обрали структурно-функціональну 
модель. Її структурна складова допоможе чітко візуалі-
зувати найбільш важливі частини системи РПК ВІПШ та 
зв‟язки між ними, задасть загальну форму, а функціона-
льна модель допоможе дослідити особливості функціо-
нування системи РПК ВІПШ, зважаючи на її ключове 
цільове призначення – професійне зростання вчителя 
історії профільної школи. 

Вважаємо, що якісне обґрунтування структурно-фун-
кціональної моделі РПК ВІПШ, котра враховуватиме 
ключові професійні якості ВІПШ (структурно відобра-
жатиме їх показники) та відбиватиме саму професійну 
діяльність ВІПШ (відповідно до його професійних фун-
кцій), допомагатиме візуалізувати та діагностувати рі-
вень ПК ВІПШ, формулювати очікувані результати. 

Оскільки розвиток професійної компетентності вчи-
теля є абстрактним завданням, тому доцільність побу-
дови його структурно-функціональної моделі є необхід-
ною апріорі. Як зазначає Г. Брославська, структурно-
функціональна модель є не лише поєднанням системних 
компонентів чогось цілісного, а й фактором компетент-
нісного спрямування цієї системності, що здійснює без-
посередній вплив на рівень компетентності фахівця [7, 
с.235]. 

Вважаємо, що модель РПК ВІПШ ЗС повинна бути 
структурно-функціональну структуру, котра повинна 
враховувати етапи РПК ВІПШ як перманентної пло-
щини професійного і особистісного самовдосконалення. 

В питанні побудови структурно-функціональної мо-
делі професійного розвитку вчителя історії профільної 
школи вагомого значення набуває дотримання певних 
критеріїв, які допоможуть сконструювати ту модель, яка 
відповідатиме ключовим вимогам. Спираючись на пере-
лік критеріїв, запропонованих І. Воротниковою [13, 
с.24], пропонуємо визначити той спектр, від якого ми 
будемо відштовхуватись при побудові нашої моделі: 
1) термін навчання (навчання протягом життя); 2) форма 
навчання (неформальна; інформальна); 3) тематика на-
вчання (фахові знання; орієнтир на складові професійної 
компетентності); 4) форма супроводу (без супроводу); 
5) професіоналізація, рівень професійного розвитку вчи-
теля (пріоритет самоосвіти); 6) місце навчання (на робо-
чому місці; з відривом від виробництва; дуальна освіта); 
7) методи навчання (метод проектів, кейсів, тренінги, 
обмін досвідом, сертифікаційні програми, вебінари, май-
стер-класи тощо). 

Беручи до уваги думки науковців, сформулюємо ви-
хідні положення, які допоможуть нам досягти поставле-
ної мети та яких ми будемо дотримуватись в процесі 
нашого дослідження. 

По-перше, спираючись на дослідників визначаємо, 
що структурно-функціональною моделлю РПК ВІПШ 
буде сформульована нами мисленнєва система, котра 
відображатиме структуру та функції процесу розвитку 
професійної компетентності ВІПШ у схематизованій і 
наочній формі. 

По-друге, під моделюванням в нашому дослідженні 
визначаємо метод дослідження процесу РПК вчителя, 
який об‟єднуючи теоретичну та емпіричну сторони, за-

безпечує наочність, видимість та легкість оперування 
ним. За мету визначаємо створення тієї моделі РПК 
ВІПШ ЗС, яка буде характеризувати об‟єктивну сторону 
цього процесу; міститиме педагогічну валідність – 
рівень ефективності, що є близьким до достовірності та 
адекватності з прагненням до ідеалу, «балансуванням на 
межі», оскільки навіть найскладніші моделі не є доско-
налими [6]. 

По-третє, метою нашого моделювання є розробка та-
кої моделі РПК ВІПШ ЗС, яка б уможливила зростання 
ефективності цього процесу у співвідношенні до найви-
щого професійного стандарту та суспільних вимог сьо-
годення. 

По-четверте, об‟єктом моделювання в нашому дослі-
дженні є процес РПК ВІПШ ЗС. 

По-п‟яте, представлена нами модель повинна спира-
тись на цілі, закономірності, принципи, зміст, форми та 
методи процесу РПК ВІПШ ЗС, а також системи конт-
ролю та оцінки результатів.  

По-шосте, для досягнення означеного модель по-
винна пропонувати алгоритм для вирішення наступних 
завдань: відображення сучасних вимог щодо розвитку 
професійної компетентності вчителя історії профільної 
школи; розроблення та адаптація діагностичного ін-
струментарію щодо виявлення рівня сформованості ПК 
ВІПШ в процесі професійного розвитку, його комплек-
сне оцінювання за пропонованими критеріями та показ-
никами; розробка навчально-методичного та науково-
педагогічного забезпечення супроводу ВІПШ в кон-
тексті розвитку його професійної компетентності за до-
помогою засобів самоосвіти; актуалізувати процес моти-
вації ВІПШ до самоосвітньої діяльності; сформувати у 
ВІПШ систему професійних методологічних знань щодо 
планування та організації власної самоосвітньої діяльно-
сті; забезпечити відображення власного особистісного 
досвіду розвитку професійної компетентності засобами 
самоосвіти. 

Таким чином, розроблювана нами структурно-функ-
ціональна модель РПК ВІПШ ЗС – це багаторівнева сис-
тема супроводу самоосвітнього, неперервного розвитку 
та росту фаховості вчителів історії профільної школи. 

Спираючись на аналіз наукової літератури вітчизня-
них науковців визначимо, що структурно-функціональна 
модель РПК ВІПШ ЗС повинна включати наступні взає-
мопов‟язані між собою блоки: 1) методологічно-цільо-
вий (визначатиме мотиваційну складову розвитку про-
фесійної компетентності; теоретичний шлях досягнення 
поставленої мети); 2) змістово-діяльнісний (виявлятиме 
зміст розвитку професійної компетентності з урахуван-
ням головних принципів діяльності вчителя; пропонува-
тиме форми та засоби розвитку професійної компетент-
ності); 3) оціночно-результативний (проявлятиметься у 
співвіднесенні мети та отриманих результатів пропоно-
ваної нами моделі, їх експериментальна перевірка). 

Сутність методологічного блоку є важливою складо-
вою для досягнення запланованого результату, уявної 
мети, котра відображає очікуваний результат – рівень 
розвитку професійної компетентності вчителя. Методо-
логія є вченням про організацію діяльності [14, с.76], 
системою методів пізнання [15, с.8].  

Цільова (мотиваційно-цільова) сторона моделі РПК 
ВІПШ визначається запитом на високопрофесійного 
ВІПШ, власними мотивами вчителя, як внутрішніми, так 
і зовнішніми (позитивними), – розвивати власну профе-
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сійну компетентність засобами самоосвіти. При цьому, 
слід звернути увагу на нормативну складову цільової 
сторони, тобто врахування в її основі відповідності до 
бази державного освітнього законодавства, яке стосу-
ється стандарту професійної компетентності вчителя, 
його професіограми. 

Питання методологічної спрямованості, як складника 
моделі нашого дослідження, спирається на проблему 
практичної професійної діяльності вчителя історії про-
фільної школи та можливості її якісного розвитку. Та-
ким чином, поєднання методологічної складової з цільо-
вою є гармонійним результатом, що сприятиме кращій 
організації професійного розвитку вчителя історії про-
фільної школи та буде тотожним до цільових імперати-
вів нашого дослідження. 

До методологічно-цільового блоку пропонованої мо-
делі входять: мета, методологічні підходи, принципи 
розвитку професійної компетентності вчителів історії 
профільної школи (загальнодидактичні і специфічні, 
котрі торкаються безпосередньо волі суб‟єкта навчання). 

Одним з ключових завдань методології є створення 
наукових підходів до тих чи інших явищ, чи процесів, 
які можна дослідити науково [15, с.9]. В контексті на-
шого дослідження проблематика цільового фактору ті-
сно переплетена з вибором правильного методичного 
наповнення, з акцентом на підборі оптимальних методо-
логічних підходів. 

Поняття «підхід» окреслене у різних дефініційних 
площинах. З однієї сторони, підхід є вихідним принци-
пом, основним положенням чи переконанням (напр.: 
цілісний, інформаційний, системний, синергетичний, 
комплексний чи функціональний підходи), а з іншої під-
хід визначається як «напрямок вивчення предмета дос-
лідження (змістовний, історичний, логічний, формаль-
ний та ін.)» [14, с.117-120]. 

Спираючись на думку С. Семчук та С. Гаврилюк [16, 
с.26], за підходом визначимо комплекс факторів, котрі 
відображають взаємозв‟язок явищ і процесів розвитку 
професійної компетентності вчителя історії профільної 
школи. Методологічні підходи нами розуміються як 
концептуальні принципи професійного розвитку вчи-
теля, враховуючи які організовуватиметься компетентні-
сне зростання в професії. 

У РПК ВІПШ важлива роль може належати наступ-
ним підходам [17, с.792]: 

 системний, який визначає ієрархію системних оріє-
нтирів та підсистем різного рівня; 

 феноменологічний, котрий розглядає людину як 
особистість з властивими їй індивідуальними відміннос-
тями та бажанням зростати особистісно; 

 андрагогічний, який окреслює оптимальні умови 
освітнього розвитку дорослих; 

 аксіологічний, який дозволяє ототожнювати діяль-
ність вчителя з системою загальнолюдських цінностей; 

 середовищний, що допомагає визначати динаміку 
професійного розвитку вчителя в контексті різного роду 
обставин, педагогічних ситуацій на різних рівнях їх 
прояву. 

При викладанні історії О. Пометун надає особливого 
значення проблематиці застосування сучасних методо-
логічних підходів при відборі змісту історичної освіти. 
Зважаючи на фактор інформаційного плюралізму в суча-
сному суспільстві, серед найпрогресивніших дослідниця 
виділяє компетентнісно-орієнтований підхід [18, с.17]. 

В контексті завдань нашого дослідження, нами виз-
начені наступні методологічні підходи, які складатимуть 
основу моделі розвитку професійної компетентності 
вчителя історії профільної школи засобами самоосвіти: 
антропологічний, системний, культурологічний, особис-
тісний, компетентнісний, діяльнісний. 

Розглянемо запропоновані методологічні підходи 
більш детально. 

Як зазначає О. Кустовська, системний підхід є одним 
з головних напрямків методології, де головне завдання 
полягає у дослідженні обраних об‟єктів які мають 
ознаки складної структурованої системи, що дозволить в 
подальшому адекватно сформулювати суть досліджува-
ної проблеми та обрати ефективні шляхи її вирішення 
[19, с.5], вивчати об‟єкт чи явище в динаміці [20, с.146]. 
Система, відповідно, є сукупністю елементів, які поєд-
нані між собою і утворюють цим спільну єдність [14, 
с.157]. Системний підхід створює ідеальні умови для 
наукових пошуків [21, с.71]. Відповідно до цього, РПК 
ВІПШ ЗС розглядаємо як систему з взаємозалежними 
структурними компонентами. 

Професійний розвиток є і розвитком особистісним. 
Особистісний підхід інтерпретується нами як орієнтація 
свого власного професійного розвитку на ідеал фахової 
компетентності. В контексті нашого дослідження особи-
стісний підхід відображає бажання ВІПШ відповідати 
стандартам суспільних вимог, державних вимог та вимог 
профільної школи; сприйматиметься ним водночас як 
самоціль, як цілеспрямована професійна та самоосвітня 
діяльність та її певний якісний результат. 

Специфіка професійної діяльності вчителя історії та 
орієнтир на її подальший розвиток спираються на сис-
темність та комплексність того що у своїй сукупності 
формують загальний пласт знань та уявлень про людину – 
антропологію. Ця цілісність є об‟єднанням знань всіх 
наук, що відображають потреби людини, її можливості 
та природу втілюючи це в педагогічному процесі за до-
помогою антропологічного підходу. 

Визначаючи виключну роль вчителя історії в суспі-
льстві та як суб‟єкта в освітньому процесі профільної 
школи, питомої ваги набуває культурологічний підхід. 
Розуміючи, що культура в освіті формує її зміст, робимо 
висновок, що розвиток культури особистості вчителя 
сприяє його становленню та росту як творчої індивідуа-
льності. Педагогічна освіта, як зазначає І. Костікова, 
розбудовується принципами культурологічної освітньої 
парадигми [22]. Погоджуючись з дослідницею, визна-
чимо, що розвиток особистісної культури вчителя історії 
визначатиме зміст його самоосвіти. 

В контексті світової освітньої практики все більш ці-
кавим та актуальним постає компетентнісний підхід. Як 
засвідчує І. Костікова [22], сучасна професійна підгото-
вка вчителя повинна бути зорієнтованою на покращення 
набутих та розвиток нових професійних компететностей.  

Адресним спрямуванням при професійному розвит-
кові вчителя історії в контексті компетентнісного під-
ходу повинен визначатись розвиток його особистісних 
компетенцій, до яких ми відносимо подолання профе-
сійних труднощів, боротьбу з професійним вигоранням, 
комунікативність, нестандартність, толерантність, креа-
тивність, лідерські якості тощо. 

Важливість діяльнісного підходу визначається як 
ключова основа та водночас умова професійного розви-
тку ВІПШ. Його актуальність пояснюється діяльнісним 
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характером проблеми дослідження – розвитком ПК 
ВІПШ ЗС. Діяльнісний підхід ототожнюється нами з 
пріоритетним положенням активної дії у розвитку ПК 
ВІПШ ЗС, що дасть змогу розкривати та розвивати про-
фесійний потенціал вчителя історії, як суб‟єкта самоос-
вітньої діяльності, за умови активного використання ним 
засобів самоосвіти. Як зазначає І. Бацуровська [15, с.9], 
діяльнісний підхід є поєднанням самого процесу діяль-
ності, її мети, засобу та результату. 

Процес моделювання, зважаючи на мету нашого дос-
лідження, в своїй методологічній основі повинен спира-
тися на певний комплекс принципів професійного роз-
витку вчителів історії профільної школи, котрі повинні 
співвідноситись з підходами, бути похідними від них. 
Принципи, які містять спрямовуючі положення, є осно-
вою та змістом дидактичного процесу і випливають з 
його закономірностей, визначаються як дидактичні 
принципи [23, с.3] або принципи навчання. При цьому, 
важливо зазначити, що на сьогодні не існує уніфікованої 
системи дидактичних принципів, оскільки для цього 
недостатньо ввідних наукових даних, тому що сучасна 
дійсність і процеси, які нас оточують, і які ми пережива-
ємо, є суперечливими між собою [24, с.81]. 

М. Плотнікова пропонує наступний комплекс прин-
ципів РПК вчителя: відкритого педагогічного середовища; 
поєднання алгоритмізації і варіативності освітнього про-
цесу; інтерактивності; свободи вибору освітнього маршруту 
[25, с.135]. Оскільки процес РПК ВІПШ ЗС визначається 
більшим акцентом на самоконтроль власного професійного 
розвитку вчителем історії, передбачаючи інформальність, 
то в контексті нашого дослідження, принцип варіатив-
ності та свободи вибору був би першопричинним. 

Дослідниця М. Mcauliffe у власній структурно-функ-
ціональній моделі пропонує відштовхуватись від насту-
пних принципів: орієнтир на інтегральний характер змі-
сту самоосвіти (вихід за межі власної дисципліни); 
визначення цілей та завдань в навчанні; розвиток вміння 
самонавчатись; пріоритет процесуальної складової над 
змістовною; відхід від формалізованого процесу саморо-
звитку; індивідуальність процесу професійного самороз-
витку; враховувати власний досвід спроб та помилок [26]. 

В контексті завдань нашого дослідження, визначимо, 
що дидактичні принципи РПК ВІПШ повинні розгляда-
тись як такі, котрі будуть скеровувати РПК вчителя, ви-
значатимуться як засоби досягнення поставленої мети, 
де враховані усі закономірності, так і особливості про-
цесу професійного розвитку. Вони повинні акумулювати 
зміст, методи та організацію процесу РПК ВІПШ ЗС. 

В нашому розумінні, принципи повинні відображати 
індивідуалізацію самоосвітнього процесу, його плано-
вість, неперервність та систематичність. Враховуючи 
думки науковців, у відповідності до методологічних основ 
розвитку професійної компетентності вчителя історії, 
нами визначені принципи, які лягли в основу про-
понованої моделі. При цьому, вважаємо важливим нео-
бхідність того, що основою для реалізації обраних нами 
принципів стануть обрані нами методологічні підходи. 

Розкриваючи сутність кожного з обраних нами прин-
ципів пропонуємо об‟єднати їх у два блоки: принципи 
неперервної педагогічної самоосвіти; принципи органі-
зації професійного саморозвитку. На нашу думку, це 
краще відобразить структурну складову і, в подальшому, 
краще унаочнить пропоновану нами структурно-функ-
ціональну модель. 

Отже, розглянемо сутність кожного принципу. 
На нашу думку, принцип неперервної інноваційної 

педагогічної самоосвіти відповідатиме положенням ан-
тропологічного підходу. Знання про людину та закони 
існування всього соціуму перебувають у постійному та 
динамічному зв‟язку з сьогоденням, та вимагають при 
цьому робити прогнози і на майбутнє. Принцип розумі-
ється, перш за все, як основний змістовний імператив в 
процесі розвитку професійної компетентності, який є 
рівноцінним доповненням післядипломної освіти. Інно-
вацією є «нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, 
створення якісно нового, використання відомого в інших 
цілях» [23, с.5]. Зі зміною знань про розвиток людини, 
змінюються і важелі освіти та самоосвіти. Модель про-
фесійного розвитку сучасного вчителя повинна передба-
чати готовність до впровадження «нових освітянських 
ідей, здатність постійно навчатися, бути у нескінчен-
ному творчому пошуку» [24]. 

Особистісному підходу відповідатиме принцип 
суб‟єктності, що полягає у визнанні вчителя історії про-
фільної школи головним суб‟єктом процесу особистіс-
ного та професійного саморозвитку, пріоритету його 
активної позиції у власному кар‟єрному зростанні. В 
своїй праці О. Галян вказує на важливості принципу 
суб‟єктності як допоміжника у вирішенні питань само-
визначення вчителя, формуванні основних цілей та за-
вдань в процесі професійного розвитку, їхня рефлек-
сія [27, с.104]. 

Принцип систематичності та послідовності навчання 
є одним із ключових загальнодидактичних принципів. 
Дослідниця О. Нікулочкіна визначає його похідним від 
послідовного та виваженого наукового (системного) 
підходу до змісту самостійної самоосвітньої діяльності 
вчителя, де прослідковується чіткий системний зв‟язок з 
освітнім середовищем [24, с.80]. Збагачення новими 
професійними знаннями повинно реалізовуватись через 
логічний взаємозв‟язок між усіма складовими цього 
процесу, утворюючи при цьому системну цілісність. 
Послідовність тут слугуватиме як монолітний конс-
трукт, в якому нові знання будуть спиратися на раніше 
отримані. Принцип систематичності та послідовності, в 
його опорі на логіку, є цементом для науки, який, через 
особливості та закономірності індивідуального розвитку 
людини, дозволяє імплементовувати нові знання в уже 
сформовану систему знань. 

Одним з визначених нами принципів, що допомо-
жуть планувати та організовувати професійний самороз-
виток ВІПШ є принцип єдності наукової діяльності та 
навчальної практики, який відповідатиме компетентніс-
ному підходу. 

В процесі власної професійної діяльності прогрес 
професійної компетентності вчителя залежить як від 
якісного знання педагогічної теорії, так і від вмілого 
застосування цих знань практично, їх апробації. В цьому 
контексті науковість (як зміст, процес та результат нау-
кової діяльності), спираючись на думку О. Бабкової [28, 
с.26], допомагатиме здійснювати об‟єктивне пізнання 
системи власного післядипломного професійного розви-
тку вчителем. Посилаючись на В.О. Сухомлинського, 
Є. Мисечко зазначає, що творча науково-дослідна ро-
бота вчителя та її практична реалізація є запорукою гар-
монійного професійного (компетентнісного) зростання 
[29, с.41]. Вважаємо це поєднання запорукою творчого 
професійного саморозвитку. 
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Відповідно до культурологічного підходу гармоніч-
ним стане принцип свідомості та активності в самоос-
віті, котрий передбачає осмислене та творче розуміння 
важливості самоосвітнього процесу та його прямо про-
порційного впливу на розвиток професійної компетент-
ності. Відповідно до цього принципу, як зазначає 
Л. Лебедик, передбачається активне застосування мис-
леннєвих операцій, таких як: аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, узагальнення; використання раціональних 
прийомів у процесі навчання; передбачаються контроль 
за якістю отриманих знань та корекція вихідних резуль-
татів освіти [30, с.217]. Важливим тут постає усвідом-
лення вчителем історії профільної школи своєї відпові-
дальності у ретрансляції світової культурної пам‟яті на 
всіх етапах процесу саморозвитку в професії, компонен-
тів цього процесу та своїх дій щодо його організації. 

Діяльнісному підходу відповідатиме принцип, що 
допоможе планувати та організовувати процес самороз-
витку вчителя – принцип опори на професійний досвід, 
який полягає в особливій ролі отриманих професійних 
знань вчителя історії профільної школи, які є джерелом 
розвитку його професійної компетентності та від яких 
він відштовхуватиметься в своїй самоосвітній діяльності. 

Отже, до найбільш значущих принципів розвитку 
професійної компетентності вчителів історії профільної 
школи відносимо принципи: неперервної інноваційної 
педагогічної самоосвіти; суб‟єктності; систематичності 
та послідовності (торкаються неперервної педагогічної 
самоосвіти та уособлюють суспільний та державний 
запит); єдності наукової діяльності та навчальної прак-
тики; принцип свідомості та активності в самоосвіті; 
опори на професійний досвід (принципи, що допомо-
жуть планувати та організовувати професійний само-
розвиток ВІПШ, як основу його власної професійної 
компетентності). 

Слідування за пропонованими принципами надасть 
змогу ВІПШ раціонально підійти до процесу власного 
професійного розвитку, допоможе сформулювати струк-
турне комплексне бачення своєї професійної діяльності 
у майбутньому та теоретично наповнить змістовно-
діяльнісну складову структурно-функціональної моделі 
РПК ВІПШ ЗС. 

Змістово-діяльнісний блок відповідає за структурне 
відображення процесу професійного розвитку ВІПШ 
роблячи акцент на пріоритеті самоосвіти та плановому 
та цілеспрямованому використанні її засобів в цьому 
процесі. 

Лейтмотивом змістово-діяльнісної складової моделі є 
розроблене нами методичне забезпечення, котре спира-
ється на основні положення РПК ВІПШ та можливості 
запропонованих засобів самоосвітнього зростання вчителя. 

До основних методів РПК ВІПШ ЗС відносимо нас-
тупні: метод проектів; метод портфоліо; метод кейсів; 
методи ІКТ [31, с.10] (моделювання; аналіз; проекту-
вання; передача, збір, накопичення, обробка, збереження 
та захист інформації); дослідницькі методи. 

Дослідженням передбачено планування вчителем 
процесу власного професійного розвитку, з чітким ви-
значенням його пріоритетів, етапів, освітніх форм, спи-
раючись на самоконтроль, самоактуалізацію та самоана-
ліз результатів діяльності – професійну рефлексію, що у 
своїй сукупності, разом із використанням результатів 
інноваційних теоретичних напрацювань, визначатиме 
сутність самоосвітньої діяльності.  

РПК ВІПШ ЗС передбачає систематизований сплано-
ваний процес професійного зростання, де вчитель історії 
профільної школи повинен гармонійно поєднувати ви-
значені посадовими обов‟язками та державними станда-
ртами форми професійної діяльності, що безпосередньо 
пов‟язані з навчальним закладом (викладання власного 
предмету, участь в роботі шкільного та міського мето-
дичних об‟єднань, участь в роботі творчих, дослідниць-
ких груп та проходження курсів підвищення кваліфікації 
тощо) та інноваційні форми самоосвітньої діяльності, які 
є відображенням його внутрішньої мотивації, усвідом-
лень та переконань (проходження майстер-класів, курсів 
за вибором, вебінарів, тренінгів, ознайомлення з педаго-
гічною літературою та освітньою практикою новаторів 
педагогічної освіти, участь у проектах, конкурсах, вико-
ристання ІКТ тощо). 

Моніторинг РПК є як завданням оціночно-результа-
тивного блоку пропонованої моделі, так і його необхід-
ною умовою, котра допомагатиме перманентно конс-
труювати підґрунтя фахового розвитку в майбутньому. 
Це полягає у вивченні факторів впливу на динаміку 
РПК, діагностуванні результатів розвитку необхідних 
предметних складових професійної компетентності ВІПШ 
(спеціальної, персональної та когнітивної), можливості 
їх коригування та пошуці таких форм, методів та напря-
мів професійної діяльності, які уможливлюватимуть 
зростання в професії. 

Знання показників і рівнів РПК ВІПШ та оперування 
ними є допоміжною базою в оцінці та плануванні на 
майбутнє процесу професійного зростання вчителя, який 
допомагатиме виявляти маркерні показники успішного 
розвитку в професії. 

Акцентуємо увагу на тому, що в процесі моделю-
вання окрім опису структурних компонентів моделі ва-
жливу роль відіграють і установлені зв‟язки між ними 
[4, с.23], що визначаються нами як об‟єкти педагогіч-
ного управління самоосвітньою діяльністю. 

Ми вважаємо, що за допомогою взаємодії пропоно-
ваних блоків можна досягнути ключової для нас мети – 
розвитку професійної компетентності (РПК ВІПШ ЗС). 

Основою валідності в даному випадку є тотожність 
показників, які у своїй сукупності відображають профе-
сійну компетентність вчителя (в напрямку до її ідеалу) з 
показниками передбачуваної моделі.  

Вихідним положенням пропонованої моделі нами ви-
значається особистість вчителя-професіонала з показни-
ками рівня розвитку професійної компетентності не 
нижче достатнього, який має чітко визначене бажання 
до подальшого особистісного росту та росту в професії, 
що спирається на результати власної професійно-творчої 
та науково-дослідницької діяльності. 

У цілому структурно-функціональна модель РПК 
ВІПШ представлена на рис.1. 

Висновки. Професійний розвиток вчителя історії 
профільної школи повинен стати головним лейтмотивом 
фахової діяльності педагога. Зважаючи на фактор пос-
тійного оновлення напрямків цивілізаційного поступу 
суспільства, вчитель історії профільної школи, як безза-
перечно ключовий ретранслятор історичного досвіду 
людства на інформаційному полі, повинен постійно де-
монструвати високі професійні показники. Розвиток 
професійної компетентності вчителя історії профільної 
школи повинен бути визначений як структурований 
процес та якісний результат цілеспрямованої діяльності 
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вчителя. Зважаючи на це, одне з ключових місць тут 
повинна мати структурно-функціональна модель розви-
тку професійної компетентності, яка, спираючись на 
дієві засоби самоосвіти, свій алгоритм дії, допомагатиме 

змодульовувати процес фахового зростання та демон-
струвати системний характер подальшої професійної 
підготовки вчителів історії профільної школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурно-функціональна модель РПК ВІПШ 
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The article considers the problem of development of professional competence of teachers of history of profile school, 

questions of his personal continuous professional development. The components of the structurally functional model of 

development of professional competence of history teachers of the profile school are described. The author's model of 
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Problem statement. The concept of structure has been 

increasingly criticized in connection with the transition to a 

poststructuralist paradigm. However, this did not mean 

justifying the integrity of the individual or the artistic image. 

In poststructuralism, as in structuralism, psychology was 

considered the main enemy. The problem of alienation, 

which was widespread in Bakhtin‟s concept, was one of the 

manifestations of this general tendency: the spectator had to 

be different from the actor and not to live what the actor 

lived. He should not have identified himself with an actor. 

He had to keep the feelings of the actor‟s play at all costs, 

and he had to lose the ability to express critical thoughts, 

even at the cost of giving up aesthetic pleasure. During the 

performance, the spectator had to be able to maintain a 

certain distance between the events taking place on the stage 

and to evaluate the performance correctly. 

Fear of psychologism has led postmodernist theater 

theory to seek other sources that challenge human emotions. 

This inevitably led postmodernist theorists to the need to 

embody the unconscious on stage and thus influence the 

audience. 

In the modern theoretical thought of the West, a 

mythology has been formed in connection with the excessive 

strengthening of the spectacle factor in today‟s reality. Thus, 

Gregory L. Ulmer writes in his book “Applied 

Grammatology: Post(e)-Pedagogy from Jacques Derrida to 

Joseph Beuys” that in our time, everything “from politics to 

poetics has a theatrical character” [7]. Close to this idea is 

the idea that modern society is a “spectacle society”. 

R. Barthes came to the conclusion that every strong 

discursive system is a spectacle or a show in the theatrical 

sense. 

Since the 80s, avant-garde Western theorists have 

increasingly come to believe that public life and its 

perceptions are masquerade and carnival. This has turned art, 

which unites all spheres of society, into a “common show 

business”. As a result, Shakespeare‟s idea of “The whole 

world – theater” gained a new life and a new meaning. This 

meant that the creation of a new theory of theater became, in 

fact, the creation of a new theory of society. 

Modern theorists of theater generally try to build a new 

theory of performance about the nature of the play. To this 

end, they tried to attract a lot of material that had previously 

been out of circulation. An example of this is the use of the 

opportunities of the modern audiovisual industry and 

entertainment culture. Performance theory assumes that the 

audience, virtually all people, participates in the perfo-

mance in a unique way. The use of the play for consumption 

purposes is of particular importance: perception is 

considered to be a field of energy, and this field is subject to 

various adverse effects: on the one hand, the spectator 

relearns what he knows, on the other hand tries to maintain 

the distance between his consciousness and the facts of the 

performance.  

Susan Melrose, author of “A Semiotics of the Dramatic 

Text”, puts forward the concept of modern postmodernist 

theater that the audience is inclined to live performance and 

that the role of theater is not to embody external reality, but 

to embody a life-affirming inner reality. Coincidentally 

generated, controlled energy is both dangerous and pleasant 

for us. It gives us instant confidence [5]. 

For Melrose, the concept of trust is in fact synonymous 

with believing in someone else. According to the researcher, 

it is not enough to use trust, to transmit it, to improve it, it is 

necessary to analyze its formation. We can create it in a 

postmodernist theater (a place different from traditional 

theater). For this, it is possible to create a play within the 

possibilities of a new aesthetics, unlike traditional theater, 

and, of course, this can be achieved through acting. Literary 

critic Bernard Dort notes that postmodern theater must be 

free of the director‟s despotism, and only then can it take its 

rightful place in public life. 

What the researcher says is not clear beyond the 
controversy with the structuralistic doctrine that has prevailed 

in the theater for many years. However, it should also be 

noted that postmodernist theory was able to overcome the 

basic principle of structuralistic teaching – the provision on 

the formation and operation of the investigative movement. 

The purpose of the article is to clarify the artistic 

features of British postmodern drama, to emphasize the 

Modern English drama is associated with the name of T. Stoppard. This is primarily due to the fact that the 

playwright took English theater out of the traditional theatrical framework and brought it closer to the concept of 

postmodernist theater based on modern aesthetic principles. It was T. Stoppard‟s drama “Rosencrantz and 

Guildenstern are Dead” and other works written after it that brought English drama to a new level. For this reason, 

the article gives a wide analysis of the work mentioned and is considered as a postmodernist drama in the work of 

T. Stoppard. 

Key words: English drama, postmodern drama, absurd theater, satire, postmodern play. 
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existence of postmodernist drama in the work of T. Stoppard 

and to mark the playwright‟s work as a new stage in modern 

English drama. 

Present main material. Although Tom Stoppard, a 

prominent figure in the XX century drama, was initially 

praised by literary critics as a writer of the absurdist theater, 

he is clearly the author of a postmodernist drama. Stoppard‟s 

play “Rosencrantz and Guildenstern are Dead” [6] is 

considered the most perfect work of postmodernism. It was 

this work that brought modern English drama into the realm 

of new literary trends in the world. Although the play faced a 

number of difficulties at the time of its creation and caused 

an incomprehensible surprise to the audience, it marked the 

beginning of a new stage in English drama. While Tom 

Stoppard‟s work was unacceptable because of British 

society‟s preoccupation with traditional drama and the fact 

that classical plays still dominated the theatrical world, the 

emerging postmodernist prose had already had its say in the 

literary process and for this reason the play “Rosencrantz 

and Guildenstern are Dead” was able to gain at least some 

sympathy. 

This was primarily due to the fact that the young 

playwright mastered the new literary trends in European 

literature, especially in the world of theater. For a while he 

was a theater critic, and later wrote screenplays for the 

theater [2]. And so he wrote his plays, wrote scripts for TV 

shows. 

The drama “Rosencrantz and Guildenstern are Dead” has 

a difficult and complex structure, adheres to the aesthetic 

principles of the absurd theater, and therefore the audience 

perceived it as an interpretation of S. Beckett‟s play 

“Waiting for Godot”. His closeness to Beckett‟s play led to 

restaging in Scottish theater, which later led to his “return” 

to English theater. 

Following “Rosencrantz and Guildenstern are Dead”, the 

playwright wrote “The Real Inspector Hound” and made 

theater critics laugh. The playwright‟s triumph on the stage 

is marked by the play “Travesties”. It was after this play that 

literary criticism unequivocally accepted the emergence of 

postmodernist drama in English drama. The book tells the 

fictional scenes of James Joyce, Tristan Tzara and Lenin‟s 

meeting in Zurich. The work, based on fiction and reality, 

was considered an author‟s fantasy. Such an approach meant 

bringing to the stage the works created by postmodernism on 

the borders of real and fiction. Postmodernists‟ views on 

reality reached their peak in the playwright‟s play “Arcadia”. 

The play deals with the coexistence of chaos with reality and 

existence. 

The playwright uses word play in all his plays, and this 

style was his literary language, his creative discovery [3]. 

T. Stoppard played an exceptional role in the development of 

English intellectual drama, using the principle of 

postmodernists “the world is the text” or “there is nothing 

outside of the text”. For this reason, he “places” well-known 

characters or real historical figures in the text of the play, 

and then makes them doubt their own realities, thus diverting 

the reality of what is happening from reality. The play 

“Rosencrantz and Guildenstern are Dead” also follows the 

playwright‟s postmodernist play principle. T. Stoppard plays 

with the spectator, draws him to the rules of the game, thus 

creating a triangle of author, actor and spectator. 

Rosencrantz and Guildenstern in the modern play do not 

seriously try to understand why they are followed. The 

playwright uses Shakespeare‟s tragedy “Hamlet” in his play 

and turns famous characters into participants. However, both 

characters are unable to understand what is happening 

around them until the end. The audience remembers the 

tragedy of Hamlet and both of its characters, but the 

characters in the play are unaware of it and do not 

understand the impending tragedy. And that‟s why both 

Rosencrantz and Guildenstern have incomprehensible 

conversations with each other throughout the play, come to 

ridiculous conclusions, and lead to absurd and inappropriate 

arguments. 

Shakespeare‟s Rosencrantz and Guildenstern did not 

understand much of happenings, and they were not 

interested in the questions Hamlet was thinking. They were 

more concerned with their own interests. The protagonists of 

the modern play do not understand anything, but their 

misunderstanding is total. They do not understand and do not 

want to understand Hamlet, and at the same time cannot 

cope with even the simplest things. Both can‟t fully 

understand why Elsinore called them, what happened in the 

kingdom and what the play meant, why the actors played in 

the palace and why they were sent to England. Some 

episodes in the castle repeat the same scene of the “Hamlet” 

tragedy. Rosencrantz and Guildenstern are not in these 

scenes. Even if they just stare at the stage and listen, they 

can only hear excerpts and individual words. This confuses 

them and deepens their understanding of what the problem 

is. Thus, Tom Stoppard manages to show that the little man, 

who is typical of the absurd theater, is alienated, further 

alienated from society. The modern playwright recreates 

Shakespeare‟s motif with a small human problem, trying to 

solve the questions raised by Hamlet in the world of two 

characters. If death is a mystery to Hamlet, an unsolved 

mystery of the world, for the heroes of the modern play it is 

far from a mystery, it makes no sense. Because they do not 

understand its essence. 

Stoppard realizes Shakespeare‟s “The whole world – 

theater, and the people in it – the actors” in his play. What 

happens on stage clarifies Shakespeare‟s expression, 

Shakespeare‟s comedians star in Stoppard‟s play, helping the 

playwright to unravel the problems of the modern world. 

With their arrival, events begin and the play ends with them. 

They play the text of the finished play. In the end, in horror, 

they realize that Hamlet‟s accomplices have their own 

executions. Thus, the idea of “the world is a theater” 

permeates modern human life; the theater becomes the basis 

of the unreal, in other words, acts as a mask for the truth. 

Throughout the play, T. Stoppard shows the ever-changing 

face of reality and tries to show that life is a carnival, a 

game, the idea that truth is hidden in the movement of reality 

and fiction, death and life, evil and good. Thus, one of the 

important principles of postmodernism is that reality has not 

one, but several faces, in other words, the truth is multifaceted. 

Rosencrantz and Guildenstern recognize themselves in the 

comedians in the play, but at the same time they always 

confuse who is who and cannot distinguish between life and 

the stage. The arrival of comedians makes the dramatic 

situation the target of laughter, but at the same time the 

misunderstanding, which is a comic situation, ends in tragedy. 
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Conclusions. T. Stoppard shows human pain in the inner 

world of two characters. It is true that they do not understand 

the depth of the problem raised by Hamlet, but their 

psychological state sheds light on other issues. T. Stoppard 

tries to solve Shakespeare‟s tragedy from a different point of 

view, trying to show the tragedy of the little man in the big 

world in the tragedy of Rosencrantz and Guildenstern, who 

played episodic roles. In the image of a small person, the 

playwright shows the problems that are overlooked in social 

and personal conflicts, does not raise big problems, but turns 

into a tragedy of human destiny, and makes the audience think. 

Both characters are deprived of moral choice. They serve 

the king and do not allow their status to interfere with 

anything. Hamlet also does not give them a chance to be 

aware of something, and for them Hamlet is a prince who 

has lost his mind. T. Stoppard‟s Hamlet uses them and draws 

them into a plan against Claudius. Thus, the modern 

playwright gives a new but special life to the characters of 

Shakespeare‟s episode. That is, they are not criminals, but 

victims; they fall into the “trap” set for them. 

In T. Stoppard‟s play, play and reality change their 

places, human tragedies leave the field of play and become 

existential, and both characters become any person in the 

world in which the spectator lives. The playwright‟s 

understanding of the world in his universal play, show that 

there are no clear boundaries between the spectator and the 

player in this game, points out that the human race also lives 

in double situations. It speaks of its existence between the 

real and the fictional, and thus “carries” the postmodern 

situation into the play. The playwright draws the reader and 

the audience into the world of play, pushing him to get out 

of difficult situations. Thus, it makes him feel both a 

participant and a spectator of the game. 
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ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ДРАМА В ТВОРЧЕСТВЕ ТОМА СТОППАРДА 

(ПО ПЬЕСЕ «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ») 

Современная британская драма ассоциируется с именем Т. Стоппарда. Основная причина этого в том, что 

драматург отвел английский театр от традиционных театральных рамок и подошел к концепции 

постмодернистского театра, основанной на современных эстетических принципах. Драма Т. Стоппарда 

«Розенкранц и Гильденстерн мертв» и другие произведения, написанные после него, подняли британскую драму на 

новый уровень. Таким образом, статья представляет собой широкий анализ рассматриваемого произведения и 

рассматривается как постмодернистская драма в творчестве Т. Стоппарда. 
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GĠRĠġ. Türk edebiyatında Tevfik Fikret ile Mehmet  

            Âkif Ersoy eserleri ve fikirleriyle zıt iki kutbun 

temsilcisi olarak konumlandırılmıĢtır. Fikret ile Âkif 

özellikle dünya görüĢleri ve inançları bağlamında sürekli 

kıyaslanmıĢlardır. EleĢtiriler bazen Fikret‟in oğlu “Haluk” 

ile Âkif‟in idealize ettiği “Asım” üzerinden devam 

edegelmiĢtir. 

Yusuf Ziya Ortaç (1959:2) “Tevfik Fikret” adlı yazısında 

Fikret ile Âkif arasında yaĢanan kavganın aslında Fikret‟in 

ölümüyle sona erdiğini, her iki kesimin buna saygı gösterip 

susması gerektiğini belirtir: “Mehmet Âkif‟le kavgasından 

bahsetmiyeceğim. Ġkisinin de ruhu acı duyar. Âkif, bu acıyı 

sağlığında bile duymuĢtur: Yazdığı uzun hicviyesi Safahât‟ın 

ikinci baskısına koymadı. Onun bu güzel piĢmanlığına biz de 

saygı göstermeliyiz. Susalım!” 

Tevfik Fikret (1867) ile Mehmet Âkif (1873)‟i “doğru” 

anlayabilmek için bu iki sanatçının yaĢadığı yıllardaki, 

sosyal, siyasal, tarihsel ve kültürel hayata bakmak gerekir. 

“Fertlerin nasıl birbirinden ayrı duyma, düĢünme ve hareket 

etme tarzları varsa, nesillerin de kendilerine has, önceki ve 

sonraki nesillerinkine benzemeyen bir duyma, düĢünme ve 

hareket etme tarzı vardır.” (Kaplan, 2014:15). Aynı nesle 

mensup saydığımız Fikret‟i ve Âkif‟i, devri içinde tesiri 

altına alan müĢterek bir ruhtan bahsedebiliriz (Okay, 1990: 

143). Her iki Ģairde gerek Ģiirlerinde gerekse tavır ve 

davranıĢlarında toplumsal meselelere duyarlı bir yol 

izlemiĢlerdir. 

Cemil Meriç‟in ifadesiyle “ikisi de bir yıkılıĢ döneminin 

bütün ıstıraplarını yaĢayan ve gönülleri kendi ülkelerinin 

meseleleriyle dolu birer Osmanlı. Aradaki mizaç farkları 

daha çok yetiĢme Ģartlarından, aile çevrelerinden gelir. 

Fikret politikacıların kaleminde bir sosyalist olarak 

yüceltilmiĢtir. Âkif ise muhafazakârların bayrağı olarak 

alkıĢlanmıĢtır. Fikret‟te sosyalizm ifĢa edecek tek mısra 

bulmak kabil değildir. Âkif ise sömürgeciliğe bütün gönlü 

ile düĢman, ilerici ve samimi bir sanat adamıdır. Ġnsanları 

kaypak kliĢelere hapsetmek sadece cehaletimizi ifĢa eder” 

(Meriç, 1983: 5). 

Fikret, “Sis” Ģiirinde II. Abdülhamit‟e, yönetimine ve de 

Ġstanbul‟a sert bir dille hücum ettiği için Âkif taraftarlarınca 

ağır eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Hâlbuki dikkatle incelendiği 

zaman “Sis” Ģiirinde yer alan tespitlerin ve ifadelerin daha 

keskinlerinin “Safahât”ın içinde yer aldığı görülecektir. 

1. Tevfik Fikret ile Mehmet Âkif Ersoy’un 

TanıĢıklığı. Tevfik Fikret ile Mehmet Âkif‟in yolu Ahmet 

Mithat Efendi, Ahmet Naim Bey, Ġzmirli Ġsmail Hakkı 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ziya Gökalp gibi isimlerin de 

görev yaptığı Ġstanbul Dârülfünun Edebiyat ġubesi‟nde 

kesiĢir. 

Âkif, 21 Kasım 1908‟de atandığı Darülfünun‟daki 

görevini 1913 yılındaki istifasına kadar sürdürür. Fikret ise 6 

Ocak 1909 –  Nisan 1910 tarihleri arasında Mekteb-i Sultani 

Müdürlüğü‟nü yapar. Bu tarihler arasında Darülfünun‟da da 

edebiyat dersleri verir. Tevfik Fikret ile Mehmet Âkif uzun 

süreli olmasa da aynı kurumda birlikte çalıĢmıĢlardır. Bu iki 

edebiyatçı arasındaki tanıĢıklığı bu döneme ait hatıra 

kayıtları Ģu Ģekilde vermektedir. 

Mithat Cemal hatıralarında Âkif ile Fikret‟in ilk defa 

Darülfünunda görüĢtüklerini belirtir: “Âkif, Fikret‟le ilk defa 

Dârülfünûn da görüĢtüler. MeĢrutiyette ikisi de orada 

hocaydı. Âkif e: Sende ne tesir yaptı. Fikret? Dedim, Âkif: 

Sevemedim bu adamı, dedi. Sebebini de anlattı: Benim gibi 

ilk görüĢtüğü adama, yirmi senelik arkadaĢlarını çekiĢtirdi? 

Bu tuhafıma gitti. Ġnanmayacaktım: Fakat Âkif söylüyordu, 

istemeye istemeye inandım. Aradan birkaç sene geçti (?) 

Fikret‟i ilk defa görüyordum. Ve ilk defa gördüğüm Fikret, 

bana da yirmi senelik arkadaĢlarını çekiĢtiriyordu (?) Bu 

doğrulanan arkadaĢ faslından sonra Âkif artık Fikret in 

ismini ağzına almıyordu. (Fikret‟in “Tarîh-i Kadîm”i ortaya 

çıktıktan sonra ise)” Bu adam Peygamberime sövdü, babama 

sövse affederdim, fakat Peygamberime sövmek? Bunu 

ölürüm de hazmetmem, diyordu” (Kuntay, 2014, s.125). 

Tevfik Fikret (1867–1915) ile Mehmet Âkif Ersoy (1873–1936) Türk edebiyatın iki seçkin şairidir. 

Yaşadıkları dönem itibarıyla çağdaş olan bu iki şair inanç eksenli tartışmalar neticesinde iki yarı kutbun 

temsilcisi olarak sunulmuşlardır. İnanç bağlamının dışında, edebî bir bakış açısıyla mukayese edildiğinde 

Tevfik Fikret ile Mehmet Âkif Ersoy‟un sanat anlayışlarında ve işledikleri konularda birçok ortak noktanın 

olduğu görülecektir. Haksızlıklara karşı itiraz, yönetim biçimine eleştiri, toplumsal sefalete isyan gibi temalar 

her iki şairimizi ortak payda da birleştirmektedir. Tevfik Fikret‟in 1901 yılında kaleme aldığı “Sis” adlı şiiri bu 

çerçevede üzerinde durulması gereken önemli bir örnektir. “Sis” Türk edebiyatında İstanbul‟u nefret dolu bir 

yaklaşımla ele alması sebebiyle bir hayli eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden Tevfik Fikret de fazlasıyla nasibini 

almıştır. Şiir önyargılarda uzak bir biçimde incelendiğinde nefretin İstanbul‟a değil, dönemin iktidar 

anlayışına, adaletsizliğine, düzensizliğine ve de halkın olup bitenlere karşı kayıtsız ve duyarsız kalmasına 

olduğu fark edilecektir. “Sis”te değinilen eleştiriler Mehmet Âkif Ersoy‟un “Safahât”ında da yer yer karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışma, “Sis” şiirinde üzerinde durulan hususların “Safahât”taki izdüşümü karşılaştırmalı 

olarak ele almayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy, Sis, Safahât. 
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Âkif‟in Fikret‟i çok sevdiğini ve ona çok kıymet 
verdiğinden bahseden EĢref Edib, “Tarîh-i Kadîm” ortaya 
çıkmasından sonra bu sevginin söndüğünü ve nefrete 

dönüĢtüğünü söyler:  
“Fikret‟i çok severdi, ona da çok kıymet verirdi. Fikret‟in 

Tarih-i Kadim‟i ortaya çıktıktan sonra bu muhabbeti söndü, 

hatta nefrete döndü. „-Ahlâk kürsüsünden haykıran bir 
adamın -ister inansın, ister inanmasın- halkın ahlâk mesnedi 
olan varlığa ulu orta sövmesi.. ĠĢte bu, akılların kabul 
edemeyeceği bir Ģey!‟ diyordu.” Âkif, Süleymaniye 

Kürsüsünde kitabını, EĢref Edib‟e ithaf etmiĢtir. Orda Fikret 
hakkında yazdığı beyiti, EĢref Edip çıkarmak için uğraĢır. En 
son Ģöyle söyler: “Ġstersen ismini kaldırayım da „bir 

dostuma‟ diye yazayım..” (Çantay, 1966: 249). 
2. Tevfik Fikret’in ġiir AnlayıĢı ve “Sis” ġiiri. Tevfik 

Fikret‟in Ģiir anlayıĢı bireyselden toplumsal yöne evrilen bir 
çizgiye sahiptir. Servet-i Fünûn‟un 13Nisan 1315/26 Nisan 

1900 tarihli 476. sayısında Fikret, sanatın toplumsal 
boyutunu ön plana alan bir yazı kaleme alır. Bu yazıda 
sanatın Ģahsi olamayacağını, kendileri için eser yazanların 

bile olsa sonuçta sanatçıların sadece kendileri için eser 
üreten kimseler olmadıkları söyler. Bu sebeple sanatçının 
sosyal hayattan uzaklaĢmaması bir yana sosyal hayatı 

güzelleĢtirmesi ve katkı sağlaması gerektiğini söyler:  
“Sanat Ģahsî olamaz: kendi Ģahsı için âsâr-ı san‟at vücûda 

getirenler bulunsa bile san‟atkârlar yalnız kendi Ģahısları için 
tevlîd-i âsâr edenler değildir. O halde san‟atkârın hayat-ı 

umûmiyeden ayrılmaması, bilâkis onu tezyîn ve takviye 
etmesi lâzım gelir.” (Parlatır, 1993, 138). 

Fikret, 20 Mayıs 1315/1 Haziran 1899 tarihinde Servet-i 

Fünûn‟da “Bir Mulâhâza” baĢlıklı yazısında dönemin 
edebiyatı için “hastalıklı” ifadesini kullanır. ġiirlerimizin, 
hikâyelerimizin hepsinde bir solgunluğun, bir kansızlığın, bir 

zayıflığın görüldüğünü vurgular: 
“Edebiyât-ı hâzıra nâkıs değil, hasta; ince, sâri bir 

hastalık ki kurbanın bütün urûk-ı hayâtında mümdemiç; 
sanki hasta bizzat hastalıktır. … Tekmil Ģiirimizde, 

hikâyelerimizde, tasvirlerimizde bir solgunluk, bir kansızlık, 
bir eser-i hüzâl görülüyor” (Parlatır, 1993, 131). 

Tevfik Fikret‟e göre mevcut edebiyatta hayat bütün 

canlılığıyla yer almamaktadır. Bu durumun edebiyatımız için 
bir eksiklik olduğunu ileri süren Fikret‟e göre daha hayat 
bütün yönleriyle canlı bir Ģekilde eserlerimizde yer almalıdır. 

Fikret‟in bu iddiasının devrin Ģartlarını göz önüne 
aldığımızda pek de mümkün görünmediğini söyleyebiliriz: 

“Eserlerimizde bilir misiniz eksik olan nedir? Hayat. 
Ters anlaĢılmasın, eserlerimizde hayattan bahsetmiyoruz 

demek istemiyorum, bilakis en ziyâde ondan bahsediyoruz; 
hatta yalnız ondan bahsediliyor, ondan baĢka bir Ģeyden o 
kadar bahsedilmiyor; maksadım eserlerimizin hayatsız, 

cansız olduğunu anlatmaktır… Ruhsuz değil fakat cansız” 
(Parlatır, 1993, 132). 

Edebiyatın vicdanları aydınlattığını ve ahlaki açıdan 

temizlediğini belirten Fikret‟e göre insanlar okuya okuya 
fikirden lezzet almaya baĢlar. Bu vesile ile zihin aktif olup 
yaptığı iĢten keyif almaya baĢlıyor. Zaman içerisinde fikir 
olgunlaĢarak en ince duygular kolaylık terennüm edilir: 

“Birçokları derler ki edebiyat tasfiye-i ahlâka, tenvîr-i 
vicdâna hizmet eder. Acaba edebiyat o büyük, o mukaddes 
hizmeti nasıl ifâ ediyor? Bu su‟alin cevabı gâyet basittir. 

Edebiyat insanı okumağa, okuya okuya “fikir” den lezzet 
almaya alıĢtırıyor. Zihin o sâyede tatlı tatlı çalıĢıyor; 

çalıĢtıkça bir keyif, bir huzur, bir teceddüt hissediyor. 
Gitgide fikir daha ziyâde inceliyor. Kalp daha ziyade rikkat 
buluyor” (Parlatır, 1993: 49). 

Türk edebiyatında birçok tartıĢmaya sebep olan “Sis”
1
 18 

ġubat 1317/3 Mart 1902 tarihinde yazılmıĢtır. Ġlk olarak da 
Tanin gazetesinin 1324/1908 tarihli ilk sayısında 

yayımlanmıĢtır.  
Tevfik Fikret‟in “Sis”i yazmasında, II. Abdülhamit‟e ve 

yönetimine karĢı aldığı tavır önemli rol oynamıĢtır. Bu tavrın 
sebepleri arasında babasının Hama‟ya mutasarrıf göreviyle 

bir nevi sürgüne gönderilmesi, 1898‟de Ġsmâil Safâ‟nın 
evinde yaptıkları edebiyat ağırlıklı toplantılarının jurnal 
edilmesi

2
, birkaç gün Hasan PaĢa karakolunda sorguya 

çekilmesi, her ne kadar kendisi Servet-i Fünun‟un 
idareciliğinden ayrılmıĢ olsa da Hüseyin Cahit‟in 
Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalenin 
siyasi içerikli bulunarak derginin 16 Ekim 1901‟de 

kapatılması gösterilebilir
3
.  

                                                         
1 Ġsmail Hikmet Ertaylan, Atatürk‟ün Tevfik Fikret‟e olan 
hayranlığıyla ilgili olarak Ģunları aktarır:  
“Milyonla barındırdığın ecsâd arasından 
Kaç nâsiye vardır çıkacak pâkü dirahĢan! 
feryad-ı hakikati kimin ağzından çıktı? 
Bir akĢam rahmetli Atatürk‟ün sofrasında idik. Otuz kadar vardık. 
Söz edebiyata geldi. Bazı Ģairlerin adları anıldı. Bu arada Fikret de 
anıldı. Kimdi bilmiyorum bir yüksek ruhlu! Zat Fikret‟in iyi Ģair 
olmadığını söyliyecek oldu. Allah rahmet eylesin o büyük Atatürk, 
o her Ģeyi hakkiyle gören, her hakikatin üzerinde duran o büyük 
hâmi, büyük bir iğbirarla kaĢlarını çattı! – Efendim? Efendim? 
Anlamadım! Ne dediniz? Fikret büyük Ģair değil miydi? dedi ve o 
gür, o vakur sesiyle Ģu yukardaki beyti okudu ve: O karanlıklar 
içinde bir nur gören ve halkı o nura doğru götürmeye çalıĢan Fikret 
bu feryadı koparırken sizler nerelerde idiniz, niçin içinizden kimse 
onun gibi feryad etmedi? Ben Fikret‟e yetiĢemedim, onun 
sohbetinden istifade edemedim. Kendimi bedbaht sayarım. Fakat 
onun bütün eserlerini okudum, birçoğu da ezberimdedir. O, hem 
büyük Ģair, hem de büyük insandır! Efendiler! Zaten parmakla 
gösterilecek kadar az olan büyük adamlarımızı küçültmeğe 
kalkıĢmıyalım!” (Ertaylan: 1963: 80). 
2 1894–1908 yılları arasında II. Abdülhamit‟in Mabeyn 

BaĢkâtipliğini yapan ve padiĢahın en yakınındaki kiĢilerden biri 

olan Tahsin PaĢa, hatıralarında ev toplanmaları ile ilgili Ģunları 
anlatmaktadır: 

“Malum olduğu üzere Sultan Hamit “evlerde toplanma”ların 

düĢmanı idi. Ekâbir konaklarındaki içtimaları tarassut ettirirdi… 

Hünkâr kimlerin evinde “toplanma”lar olduğunu, buraya kimlerin 
gelip gittiğini bilmek Ġsterdi. Sultan Hamid‟i bu kadar Ģiddetli ve 

sıkı tedbirlere sevk eden sebep, maziye ait hatıraları idi. 

Filhakika Sultan Hamit, vakti ile amcası Sultan Azizin ve büyük 

biraderi Sultan Murad‟ın tahttan indirilmelerine Sadrazam 
konaklarında, ġehislam yalılarında akdedilen içtimalar ve 

müzakereler neticesinde karar verildiğini biliyordu. Kendisinin de 

aynı akıbete uğraması ihtimali olduğunu bir dakika bile hatırından 

çıkarmazdı. Hünkârın bu husustaki evhamını bilen birtakım 
gayretkeĢler içtimaların en masum ve meĢrularına da müdahale 

ederler, hatta sünnet düğünü cemiyetlerine bile iliĢirlerdi” (Tahsin 

PaĢa, 1931:67). 
3 Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebiyat Anıları”nda Tevfik Fikret‟in II. 
Abdülhamit‟e ve onun baskı yönetimine karĢı duyduğu kinle ilgili 

Ģunları söyler: “Fikret, en çok Abdülhamit ve zorbalığa karĢı söz 

söylerken coĢardı. Yanımızda yabancı bulunmadığı zamanlar, 

söyleĢi konusu edebiyattan sonra bu idi. Fikret konuĢmalarında bile 
son derece temiz ve ağır baĢlı olduğu halde Abdülhamid‟e ve onun 

baskı yönetimine karĢı duyduğu kin, kendisini bizim eski alaturka 

biçimde yergiler yazmağa bile götürmüĢtü” (1975: 138). 
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RuĢen EĢref Ünaydın, “Sis”in yazılma süreci hakkında 

Ģunları söyler: “Bir vaktin coĢkun ve genç hürriyetperver 

ruhlarına en ateĢîn bir hitâb kuvvetiyle tesîr eden “Sis”i de 

Hisar‟daki yalısında yazdığını söyledi. O sıralarda bir polis 

her gün evini gözaltında bulundururmuĢ. Rutubetli bir Ģubat 

günü, sis denize olanca kesâfetiyle çökmüĢ. AkĢama kadar 

suların üstünden sıyrılmamıĢ. Polisin duvarıyla sisin duvarı 

arasında kalan Ģair, o gün bütün bir devri bütün dertleriyle 

duymuĢ!” (Ünaydın,1919: 99, 100). 

Tanpınar‟ın (1995: 268) “geniĢ, korkunç ve zalim bir 

beddua” olarak nitelendirdiği “Sis” Ģiirinde Fikret 

“eleĢtirdiği Ģeyleri saymakla yetinmiĢ; kızgınlık ve lanet gibi 

yapıcı eleĢtiri sınıfına girmeyen tavırlar almıĢtır” (Uç, 2009, 

s.92, 93). 

3. Mehmet Âkif’in ġiir AnlayıĢı ve “Safahât” 

Mehmet Âkif Ersoy, yaĢadığı dönemin toplumsal 

gerçekliklerini samimi bir dille Ģiirlerinde yansıtmaya 

çalıĢmıĢtır. “ġiirleri o derece vakadır ki yedi Safahât otuz 

senenin Ġstanbul‟udur” (Düzdağ, 1997: 192). 

Âkif, “Safahât”ın giriĢi kısmına koyduğu önsöz 

mahiyetindeki mısralarda sanat ve edebiyata dair görüĢ ve 

düĢüncelerine yer verir: 

“Bana sor sevgili kâri‟ sana ben söyleyeyim 

Ne hüviyette Ģu karĢında duran eĢ‟ârım: 

Bir yığın söz ki, samimîyeti ancak hüneri; 

Ne tasannu‟ bilirim, çünkü, ne sanatkârım. 

ġi‟r için „göz yaĢı‟ derler; onu bilmem, yalnız, 

Aczimin giryesidir bence bütün âsârım! 

Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; 

Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! 

Oku Ģâyed sana bir hisli yürek lâzımsa; 

Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.” (Ersoy, 1997: 2). 

Fatih Kürsüsünde yer alan “Ġki ArkadaĢ Fatih Yolunda” 

adlı Ģiirde Âkif‟in Ģiir anlayıĢının bir baĢka yönünü 

görmekteyiz. Burada Âkif hayal ile uğraĢmadığını, 

gözlemlerine ve gerçeklere yer verdiğini ifade etmektedir: 

– Hayır, hayal ile yoktur benim alıĢ veriĢim... 

Ġnan ki: Her ne demiĢsem görüp de söylemiĢim. 

ġudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 

Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek! 

Mehmet Âkif, 8 Mart 1912 tarihli SebîlürreĢâd‟da 

yayınladığı «Edebiyat» baĢlıklı yazında sanata bakıĢını Ģu 

Ģekilde izah eder: 

“ġiir için, edebiyat için „süs‟, „çerez‟ diyenler var. Karnı 

tok, sırtı pek milletlere göre bu söz belki doğrudur. Lakin 

bizim gibi aç, çıplak milletlere göre süsten, çerezden evvel 

giyecek, yiyecek lazım. Onun için ne kadar süslü, ne kadar 

tatlı olursa olsun libas hizmetini, gıda vazifesini görmeyen 

edebiyat bize hiç bir Ģey söylemez (Gökçek, 2005:50). 

Âkif gerçekçi Ģiir anlayıĢını savunur. Kelimeleri basit 

ama basitleĢtirmeden söyleme gayretindedir. Hayal 

dünyasıyla ilgilenmez. Gözleme önem verir. Gördüğünü 

estetik bir kalıp içinde tasvir eder. Bir ressam titizliğinde 

tespit yapar:  

“Ben Ģiirde hayâle dalmam. Ben basit Ģeylerden 

bahsederim. Mesela bu taĢ, ona taĢ derim, hacer-i semâvi 

demem. Bu tahta, ona tahta derim, taht demem. EĢyanın 

hakikatlerini hayâl kuvvetleri ile değiĢtirip baĢka bir Ģekle 

koymam. Her Ģeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir 

ederim. En fukara muhitlere gider, onları bir ressam gibi 

aynen tesbit etmeye çalıĢırım. Benim Ģiirimi beğenenler 

varsa bundandır” (Gökçek, 2005: 54). 

TimurtaĢ (1987: 48)‟a göre “Mehmet Âkif, 

edebiyatımızda Namık Kemal ile baĢlayan içtimai ve 

cemiyetçi Ģiir nevi ve telakkisinin en kudretli ve en büyük 

mümessilidir. En ince ve küçük teferruatı bile ihmal etmeyen 

bir müĢahede ve tasvir kabiliyetine sahip bulunan Ģairin 

eserlerinde, içtimai muhitin en hurda çizgilerini tespit 

ettiğimiz gibi içtimai heyetin, cemiyetimizin geçirdiği her 

çeĢit değiĢikliği de buluyoruz. Bu bakımdan Âkif, cemiyete 

çevrilmiĢ bir fotoğraf objektifi gibidir. Onun eserlerinde 

cemiyetimizin seyrini takip etmek mümkündür.” Sezai 

Karakoç‟un değerlendirmesiyle “Türk edebiyatında, Âkif 

kadar, hayatı Ģiire ve Ģiiri hayata sokmuĢ Ģair yoktur” 

(Karakoç, 2015: 37). 

“Safahât”, Mehmet Âkif Ersoy‟un 1911–1933 yılları 

arasında yayımladığı Safahât (1911), Süleymaniye 

Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fatih 

Kürsüsünde (1914), Hatıralar (1917), Asım (1924), Gölgeler 

(1933) adlı yedi Ģiir kitabından oluĢan külliyatın ortak 

ismidir. “Safahât” kelime olarak “safhalar, devreler, 

dönemler görünüĢler, manzaralar” anlamına gelmektedir. 

4. “Sis” ġiirinin “Safahât”taki Yansıması  

Tevfik Fikret “Sis” Ģiirinin bütününde hissettiği 

duyguları, yaĢadığı hadiseleri, tanık olduğu olayları, 

gözlemlerini karamsar bir bakıĢ açısıyla gözler önüne serer. 

ġiirin giriĢ mısralarında, Ġstanbul‟un ufuklarını yine inatçı 

bir dumanın sardığını, etrafı gittikçe artan beyaz bir 

karanlığın kapladığını, yoğun sisten dolayı hiçbir Ģeyin 

görülmediğini, her Ģeyin silinmiĢ gibi olduğunu, insanların 

korkudan dolayı sisin altında neler olduğunu öğrenmeye 

cesaret edemediklerini ifade eder. Fikret, burada “dûd-ı 

muannid” ifadesiyle örtülü bir biçimde II. Abdülhamit 

yönetimini kasteder. Bu “dûd-ı muannid” karanlığını yani 

baskısını giderek artırmaktadır. Ġnsanlar ise bu baskılar 

karĢısında çaresizdirler: 

SarmıĢ yine âfâkını bir dûd-ı mu‟nannid, 

Bir zulmet-i beyzâ ki pey-â-pey mütezâyid 

Tazyîkının altında silinmiĢ gibi eĢbâh, 

Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh; 

Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar 

Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar! (Tevfik 

Fikret; 2001: 475) 

Tevfik Fikret‟in bu mısraları Safahât I. Kitap‟taki 

“Ġstibdad”ta ilk yansımasını bulur.
4
 Âkif, özellikle siyasi 

eleĢtirilerin yoğunluğunu oluĢturduğu “Ġstibdad” manzum 

hikâyesinde II. Abdülhamit yönetimine olan kin ve nefretini 

gösterir (GüneĢ, 2016: 62). 

Âkif, II. Abdülhamit dönemini ve yönetimini “mülevves 

devr-i istibdâd” olarak adlandırır. Bu devrin milletin 

kalbinde silinmez kirli bir hatıra bıraktığını söyler. Fikret‟in 

“Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar!” mısraı ile 

yönetimin toplum üzerine oluĢturduğu korku sarmalına 

dikkat çekerken Âkif, yönetim tarafından binlerce masum 

                                                         
4 Yahya Kemal (2010: 124)‟e göre Âkif, Fikret‟in felsefede muarızı 

olduğu ölçüde sanatta takipçisidir: “Türklerde aruz, Türkçe‟nin asıl 

yerli zevkini asırlarca mühimsemedikten sonra, birdenbire Tevfik 
Fikret‟in ağzıyla sokakta ve evde konuĢtuğumuz gibi konuĢmaya 

baĢladı, sonra onun felsefede muarızı olduğu derecede sanatta 

muakkibi olan Mehmed Âkif Bey‟in elinde büsbütün yumuĢadı.” 
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insanın öldürülmesine korktukları için kayıtsız kalan 

insanlara tepki gösterir: 

Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdâd, 

Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd! 

Diyor ecdâdımız makberlerinden: «Ey sefîl ahfâd, 

Niçin binlerce mâsûm öldürürken her gelen cellâd, 

HurûĢ etmezdi, mezbûhâne olsun, kimseden feryâd 

(Ersoy: 1997: 76). 

Fikret‟e göre istibdat «havf-ı müsellâh (silahlanmıĢ 

korku)dur.” Abdülhamit, korktuğu için milleti sindirmiĢ 

anayasayı ortadan kaldırmıĢtır. Yüksek tabaka onun 

etrafında korku yüzünden iki kat olmuĢtur. Ordu ve memur 

sınıfı (seyf-ü kalem) siyasi mahkûm derecesine düĢmüĢtür 

(Kaplan, 1998: 113, 114).  

Ey havf-ı müsellâh, ki hasârâtına râci, 

Öksüz, dul ağızlardaki her Ģekve-i tâli‟; 

Ey Ģahsa masûniyyet ü hürriyyete makrûn  

Bir hakk-ı teneffüs veren efsâne-i kânûn;
5
  

Ey va‟d-i muhâl, ey ebedî kizb-i muhakkak,  

Ey mahkemelerden mütemâdî sürülen hak; 

Ey savlet-i evhâm ile bî-tâb-ı tahassüs  

Vicdânlara temdîd edilen gûĢ-ı tecessüs;  

Ey bîm-i tecessüsle kilitlenmiĢ ağızlar;  

Ey gayret-i milliye ki mebgûz ü muhakkar;  

Ey seyf ü kalem, ey iki mahkûm-i siyâsî;  

Ey behre-i fazl ü edeb, ey çehre-i mensî;  

(Tevfik Fikret; 2001: 478) 

Yukarıdaki mısralarda Fikret, baskı ve korku rejimi 

olarak nitelendirdiği istibdat nezdinde yönetim, toplum, 

insan ve adalet eleĢtirisi yapar. Ülkede uygulanan kanunların 

bir masaldan, sonsuz, mutlak bir yalan ibaret olduğunu, 

mahkemelerden adaletin sürüldüğünü, iĢitilmek korkusuyla 

ağızların kilitlendiğini, hakkı söyleyemediklerini, aydın 

kesim ile ordunun iki siyasi mahkûm hükmünde olduğunu 

belirtir. 

Âkif‟in de Fikret‟in bu tespitlerine benzer gözlemleri 

vardır. Ona göre de ülkede adalet ve adil mahkemeler 

yoktur. Dürüst ve Ģahsiyetli insanların yönetim tarafından 

asılsız bahanelerle, cani suçlamasıyla ya sürülmekteler ya da 

hapse atılmaktalar. 

Hamiyyet gamz eden bir pâk alın her kimde gördünse, 

«Bu bir câni!» dedin sürdün, ya mahkûm eyledin hapse. 

                                                         
5 Prens Sabahaddin  (2007: 202)‟e göre Kanun-ı Esâsî birkaç devlet 
adamının mefkûrelerinden çıkmakla kalmayıp milletin 

âdetlerinden, hiç değilse fikrî temayüllerinden doğmuĢ olsaydı onu 

lağvetmek isteyen hükümdar (II. Abdülhamit), karĢısında kendisini 

tahtan indirecek bilinçli bir cemiyeti bulurdu. “Memurluk mizacı 
bize hürriyeti yalnız kanundan bekletiyor. Hâlbuki hürriyet kanun 

kuvvetiyle temin edilemez. Çünkü onları tatbik edecek ve ettirecek 

insanlardır. Bugünkü kanunlarımızın bile mühim bir kısmı 

muvafık-ı adalet değil mi? Bununla beraber kanunsuz bir 
memlekette yaĢarcasına vahĢete Ģikâr oluyoruz. Bir kanun tatbik 

edileceği memleketin adat ve temayülatından tabi bir suretle 

doğmaz yani adat ve temayülat kanuna takaddüm etmezse bunun 

mevcudiyetiyle adem-i mefkudiyeti müsavi olur. ĠĢte otuz sene 
evvel Kanun-i Esasi'yi devlete kabul ettiren büyük vatanperverlerin 

mezarından niĢane bile kalmadığı halde bu kanunun ismini yalnız 

salname sayfalarında görüyoruz!.. Fakat Kanun-i Esasi'miz bir kaç 

rical-i devletin mefkûrelerinden çıkmakla kalmayıp milletin 
adatından, hiç olmazsa temayülat-ı fikriyesinden neĢet etse idi onun 

lağvına yürüyen bir hükümdar kendisini derhal halline yürüyecek 

bir cemiyet karĢısında bulurdu!” 

Müvekkel eyleyip câsûsu her vicdâna, her hisse. 

DüĢürdün milletin en kahraman evlâdını ye‟se... 

Ne mel‟unsun ki rahmetler okuttun rûh-i Ġblis‟e!  

(Ersoy, 1997: 76) 

“Süleymaniye Kürsüsünde” Âkif, istibdat yıllarını felaket 

ve rezalet devri olarak görür. Bütün milletin istikbalin 

“kukla” olarak isimlendirdiği II. Abdülhamit‟in ve onun 

adamlarının keyfine mahkûm olduğunu belirtir: 

Ne felâket, ne rezâletti o devrin hâli! 

BaĢta bir kukla, bütün milletin istikbâli 

Ġki üç kuklacının keyfine mahkûm olmuĢ: 

Bir siyâset ki didiklerdi, eminim, KarakuĢ!  

(Ersoy: 1997: 152) 

“Asım”da da istibdadı yıllarında milletinin ağzının 

tadının olmadığını, benzinin sarardığını, refahın 

iĢitilmediğini vurgular: 

Sana elmas gibi hürriyeti kim verdi, Hoca? 

Ne yaman Ģeydi unuttun mu o istibdâdı? 

Hep fecâyi‟di, hayatın hele hiç yoktu tadı. 

Milletin benzi sararmıĢ, iĢitilmezdi refâh; 

Her nefes dört elifin sırtına binmiĢ bir “âh!” 

O ne günler... –  

Beni kızdırmaya söyler mahsus, 

Yeter artık!  

– Neye?  

– Ezber bilirim hepsini, sus! (Ersoy, 1997: 378 )  

Tevfik Fikret göre II. Abdülhamit devri Ġstanbul‟un 

toplum yapısı çürümüĢ ve çökmüĢtür. Bu sebeple üzerine 

çöken bu derin karanlık örtüye layıktır. Ġstanbul artık 

zulümler sahasıdır. Marmara‟nın mavi kucaklayıĢı içinde 

ölmüĢ gibi dalgın uyuyan canlı bir yığındır Ġstanbul. Fikret, 

“sürte-i muzlim/ karanlık örtü, “sahn-ı mezâlim/zulümler 

sahası” ifadeleriyle devletin idare tarzına gönderme yapar. 

Bu idareye ses çıkarmayan insanlar ise Marmara‟nın mavi 

kucağında ölmüĢ gibi dalgın bir biçimde uyuyan bir yığın 

gibidir: 

Lâkin sana lâyık bu derin,  

Lâyık bu tesettür sana, ey sahn-ı mezâlim!  

Ey sahn-ı mezâlim…Evet, ey sahne-i garrâ,  

… 

Ey Marmara‟nın mâi der-âguuĢu içinde  

ÖlmüĢ gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;  

(Tevfik Fikret; 2001: 475) 

Mehmet Âkif, halkın baskıcı yönetime karĢı sessiz 

kalmasını, yapılan haksızlıklara itiraz eder. Otuz milyon 

insanın üç eĢkıyanın kötü yönetimine mahkûm olmasını 

kabullenmez. Zalimle mazlumun bir tutulmasına isyan eder. 

Bu kötü yönetime rıza gösterenleri ve “zıll-i mevhum” 

dediği II. Abdülhamit‟i yüceltenleri eleĢtirir: 

Otuz milyon ahâlî, üç Ģâkînin böyle mahkûmu 

Olup çeksin hükûmet namına bir bâr-ı meĢ „ûmu! 

Utanmaz mıydınız bir saysalar zâlimle mazlûmu? 

Siz, ey insanlık istidâdının dünyâda mahrûmu 

Semâlardan da yüksek tuttunuz bir zıll-i mevhûmu! 

(Ersoy: 1997: 76) 

Ġstanbul‟un her zerresine ikiyüzlülüğün kirinin sindiğini, 

temizliğin zerresinin bulunmadığını, riyakârlık kirinin, 

hasetlik kirinin, menfaat kirinin her yanı sardığını ileri süren 

Fikret, barındırdığı milyonlarca insan arasından kaçının 

parlak ve temiz alınlı olduğunu sorar.  

Hep levs-i riyâ, dalgalanır zerrelerinde, 
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Bir zerre-i safvet bulamazsın içerinde. 

Hep levs-i riyâ, levs-i hased, levs-i teneffu‟; 

Yalnız bu… ve yalnız bunun ümmîd-i tereffu‟. 

Milyonla barındırdığın ecsâd arasından 

Kaç nâsiye vardır çıkacak pâk u dirahĢan? (Tevfik Fikret; 

2001: 476) 

Fikret‟in Ġstanbul üzerinden topluma yönelik yaptığı bu 

eleĢtirilerin yansıması Âkif‟in Ģu dizelerinde karĢımıza çıkar: 

Müslümanlık pâk sîretten ibâretken, yazık! 

Öyle saplandık ki levsiyyâta: Hâlâ çıkmadık! 

Zulme tapmak, adli tepmek, hakka hiç aldırmamak; 

Kendi âsûdeyse, dünya yansa, baĢkaldırmamak; 

Ahdi nakzetmek, yalan sözden tehâĢî etmemek; 

Kuvvetin meddâhı olmak, aczi hiç söyletmemek; 

Mübtezel birçok merâsim: inhinâlar, yatmalar, 

ġaklabanlıklar, riyâlar, muttasıl aldatmalar; (Ersoy: 1997: 

293) 

Âkif‟e göre de toplum içinden çıkamadığı bir 

levsiyyata/kirlenmiĢliğe saplanmıĢtır. Zulme tapma, 

adaletten ayrılma, hakka aldırıĢ etmeme, rahatı yerindeyse 

dünya yansa umursamama, anlaĢmayı bozma, yalan sözden 

sakınmama, mazlumun değil kuvvetlinin yanında olma, 

güçlüye boyun eğme, Ģaklabanlık etme, ikiyüzlülük, sürekli 

aldatmalar Âkif tarafından Ģiddetle tenkit edilir. Hem Fikret 

tarafından hem de Âkif tarafından levs/kir kelimesi sıklıkla 

kullanılır. Bu “kir” tıpkı “sis” gibi toplumu çepeçevre 

sarmıĢtır. Her iki Ģair de toplumun her katmanına sinen bu 

kirden mustariptir.  

Tevfik Fikret insanların aç kalma korkusuyla her türlü 

zillete boyun eğmesini reddeder. Tabiatın lütfuyla üretken 

bir fıtrata sahipken aç, iĢsiz, güçsüz kaldığında her nimeti, 

her fazileti, her türlü kurtulma sebebini sığ bir tevekkül 

anlayıĢıyla gökten dilenmesine itiraz eder ve bunu 

ikiyüzlülük olarak görür. 

Ey mi‟delerin zehr-i takâzâsı önünde 

Her zilleti bel‟eyleyen efvâh-ı kadîde; 

Ey fazl-ı tabî‟atla en âmâde ve mün‟im 

Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ü âkim; 

Her ni‟meti, her fazlı, her esbâb-ı rehâyı 

Gökten dilenen züll-i tevekkül ki.. mürâyi! (Tevfik 

Fikret, 2001: 477) 

Âkif‟in tevekkül anlayıĢı çalıĢma ve üretme merkezlidir. 

Bu bakımdan Fikret‟in tevekküle bakıĢ açısıyla örtüĢür. 

Toplumun bazı kesimlerince yanlıĢ yorumlanan tevekkül 

anlayıĢı Sâfâhât‟ta yer yer eleĢtirilir. Âkif‟e göre de gökten 

hiçbir Ģey inmez. KiĢinin ahlak dairesinden çıkmadan 

verdiği emek değerlidir:  

Gökten inmez bir de hiçbir Ģey... Bütün yerden taĢar; 

Kendi ahlâkiyle
6
 bir millet ölür, yahud yaĢar. (Ersoy: 

1997: 293) 

Tevekkülü tembellik Ģeklinde anlayanlara karĢı çıkan 

Âkif, kiĢinin bütün sorumluluklarını Allah‟a havale edip 

çalıĢmamasını Ģiddetle tenkit eder. 

“Allah‟a dayandım!” diye sen çıkma yataktan... 

                                                         
6 Tahsin PaĢa, II. Abdülhamit devrinde genel bir “sefâlet-i 

ahlâkiye” yaĢandığını ve nihayetinde bir sel hâlini alarak padiĢahın 

da bu sefaletin önüne kapılıp gittiğini anlatır: 
“Memleketin en ücra köĢesinden sarayın en kuytu noktalarına kadar 

her tarafa girmiĢ bir sefâlet-i ahlâkiye vardı ki bu nihayet bir sel 

halini alarak PadiĢahı önüne katıp götürmüĢtü” (1931: 75). 

Mâ‟nâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! 

… 

Âlem de «tevekkül» demek olsaydı “atâlet” 

Mîrâs-ı diyânetle yaĢar mıydı bu millet?  

(Ersoy: 1997: 444) 

Ġstanbul‟a nefretle yaklaĢan Fikret için Ģehrin dıĢ 

görünüĢü de sefalet içinde çürümüĢ bir vaziyettedir. 

Karamsar bir tablonun resmedildiği bu dıĢ yapıda çamurdan, 

tozdan geçilmeyen eski sokaklar, suçluların yatağı olan 

viranelikler, her birisi birer matemi temsil eden kapkara 

damlarıyla sessiz ve eskimiĢ evler vardır. her biri bir leyleğe, 

bir çaylağa vatan olan gamlı ocakların üzgün bir Ģekilde 

somurttuğunu, yıllardır tütmeyi unuttuğunu tasvir eder. Bu 

karanlık tablo Fikret‟in bakıĢ açısıyla doğru orantılıdır: 

Ey ma‟reke-i tîn ü gubâr eski sokaklar; 

Ey her açılan rahnesi bir vak‟a sayıklar 

Vîrâneler, ey mekmen-i pür-hâb-ı eĢirrâ; 

Ey kapkara damlarla birer mâtem-i ber-pâ 

Temsîl eden âsûde ve fersûd mesâkin; (Tevfik Fikret, 

2001:477) 

Mehmet Âkif, “Seyfi Baba” Ģiirinde anlattığı dıĢ çevre 

yukarıdaki dizelerle paralellik gösterir. Elinde kırık camlı bir 

fenerle Seyfi Baba‟yı ziyarete giden Ģair, yol güzergâhındaki 

dıĢ görünümü Ģu Ģekilde tasvir eder: 

Kâh olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara; 

Kâh olur, mürde Ģuâ‟âtı düĢer bir mezara; 

Kâh bir sakfı çökük hânenin altında koĢar; 

Kâh bir ma‟bed-i fersûdenin üstünden aĢar; (Ersoy: 1997: 

60, 61) 

SONUÇ. Tevfik Fikret ile Mehmet Âkif‟in düĢünce ve 

inanç dünyaları farklı olsa da edebiyata yaklaĢım biçimleri 

büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Fikret‟in Ģiirlerinde 

iĢlediği cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, taassup, fakirlik gibi 

konular Âkif tarafından da ele alınmıĢtır. Bu bağlamda her 

iki Ģairin de sanat anlayıĢları toplum önemli bir yer 

tutmaktadır. Gerek Fikret gerekse Âkif Ģiirlerinde sosyal 

hayatı bütün yönleriyle ve tüm canlılığıyla ele almaya gayret 

etmiĢlerdir. Ġstanbul insanın acılarını, yoksulluğunu, yaĢam 

mücadelelerini dile getirmiĢlerdir. II. Abdülhamit 

yönetimine itirazları da kesiĢmektedir. 

Fikret 1902‟de yazdığı “Sis” Ģiirinde Ġstanbul‟u merkeze 

alarak devrin hükümetine sert eleĢtiriler getirir. Ġdarenin 

baskıcı yönetiminin ülke üzerine bir sis bulutu gibi 

çöktüğünü, toplumun ise olanlara korkusundan ses 

çıkarmadığını dile getirir. Ne var ki “Sis” Ģiiri özellikle Âkif 

taraftarlarınca tenkit edilir. Edebî hüviyeti dikkate alınmadan 

Fikret‟in inancı ve oğlu üzerinden ağır ithamlar maruz kalır. 

Hâlbuki ki “Sis”te iĢlenen fikirler “Safahât”taki muhtelif 

Ģiirlerde yansımasını bulmuĢtur.  
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Tevfik Fikret (1867–1915) and Mehmet Âkif Ersoy (1873–1936) are two outstanding poets of Turkish literature. These two 

poets, who were contemporary in their time, were presented as representatives of the two semi-poles as a result of faith-axis 

discussions. When compared with a literary point of view outside the context of belief, it will be seen that Tevfik Fikret and 

Mehmet Âkif Ersoy have many things in common in their understanding of art and their work. Themes such as appeal against 

injustices, criticism of the form of governance, rebellion against social misery unite both our poets in the common 

denominator. Tevfik Fikret‟s poem “Sis”, written in 1901, is an important example in this context. «Sis» has been widely 

criticized for being Turkish literature to take a hateful approach to Istanbul. Tevfik Fikret has received more than enough of 

these criticisms. When poetry is examined in a distant way in prejudices, it will be realized that hatred is not in Istanbul, but in 

the sense of power, injustice, irregularity of the period, and in the indifference and indifference of the people to what is 

happening. This study aims to compare the projection in ”Safahât“ of the points of the poem “Sis”. 
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«If we teach today‟s students as we taught 

yesterday‟s, we rob them of tomorrow». 

D. Dewey 

Statement of the problem. Information and computer 

learning technologies are relevant and important means of 

learning at foreign language classes. 

Nowadays, computers become an essential attribute of 

our lives, information technology creates new opportunities 

for knowledge acquisition. Taking into account present-day 

realities, information and computer technology proficiency 

by both teacher and student is the key to success of today‟s 

educational opportunities. Unexpected long-term quarantine 

and distance learning once again confirmed this thesis. 

Recent research analysis and publications that initiate 

the problem solving. Theoretical issues of the use of 

information and computer technologies at different levels of 

education are reflected in the works of I. Bulakh, A. Hurzhii, 

M. Zhaldak, Y. Zhuk, O. Liashenko, Y. Mashbyts, N. Morze, 

I. Robert, S. Sysoieva and others. The research results show 

that the introduction of ICT provides conditions for in-depth 

mastery of the content of education, comprehensive personal 

development, cognitive activity and intensification of the 

learning process. V. Krasnopolsky, L. Morska and others 

study the use of information and computer technologies in 

the process of teaching and foreign languages learning. This 

problem is also urgent for educators-practitioners, as it is 

widely discussed at pedagogical meetings, on the pages of 

the methodological press. However, it should be noted that 

the issue of conducting a foreign language class using 
information and computer technology remains underdeveloped 

in the scientific literature and still remains relevant for study. 

The aim of the research. To outline the practical 

significance, didactic opportunities, advantages and 

prospects of information and computer technologies in 

foreign language teaching for students of higher educational 

institutions (for example, Bukovynian State Medical 

University and Chernivtsi Medical Applied College). 

Statement of basic material. The relevance of the use of 

information technology in foreign language teaching is due 

to the fact that they have immense possibilities for teaching 

students at a qualitatively new level. They provide ample 

opportunities for the development of students‟ personalities 

and the realization of their abilities. The use of animation 

and audio functions in educational programs affect several 

channels of perception, which helps to take into account the 

characteristics of each student in learning. Computer 

technologies significantly increase the motivation to learn a 

foreign language, improve the level of learning individua-

lization, intensify the learning process, and so on. Foreign 

language learning in higher education institutions dictates 

the use of varied educational programs, individualization and 

differentiation of education. Therefore, the teaching of a 

foreign language in such institutions differs not only in the 

depth of presentation, but also requires the use of the latest 

learning technologies. 

It should be noted that in defining information and 

computer technologies of education we agree with the 

statement of O. Moroz that «this is the process of 

preparation and transmission of information, where 

computer is the tool of implementation. For this reason, 

Information and Communications Technology (ICT) is 

understood as a set of pedagogical methods and techniques 

aimed at achieving the educational goal through the use of 

information technology based on computer networks, 

which maximizes the effectiveness of the educational pro- 

cess» [4, 43].  

The introduction of computer technology into students‟ 

practical activity at foreign language classes improves: the 

development of all four language skills – reading, writing, 

speaking and listening; mastering oral spontaneous speech; 

The article deals with features, practical significance, didactic opportunities, advantages and prospects of 

information and computer technologies of teaching in foreign languages in higher educational institutions. 

Research methods are determined by its goals and objectives. The descriptive method, observations, classifications 

are used in the work. The practical significance, didactic opportunities, advantages and prospects of information 

and computer technologies of foreign language teaching in higher educational institutions from the point of view 

of personality-oriented approach are analyzed for the first time. The content of information and computer learning 

technologies and their ways of implementation through the use of various tools and methods in foreign language 

classes are outlined. 

Key words: information and computer technologies, tools; teaching methods and tools; High school; foreign 

language teaching; English; Ukrainian as a foreign language. 
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adaptation of students to various forms of control, testing, in 

particular; development of critical thinking. 

The use of information and communication technologies 

in the study of a foreign language, of course, has essential 

practical significance, namely: is an effective means of 

visualization of educational material; facilitates the 

implementation of a personality-oriented approach to 

learning; expands the students‟ horizons and raising their 

cultural level; stimulates the student‟s research activity and 

promotes the development of his/her creative abilities. 

Advantages of Information and Computer Technologies 

introduction are: an effective technical aid to visual and 

auditory means; an aid to the educational and cognitive 

activities of students; a means of increasing students‟ 

motivation and desire to learn a foreign language (English, 

Ukrainian as a foreign language); a means of increasing 

interactive and communicative activities. They make it 

possible to assimilate and process a much larger amount of 

information than in normal reading. In addition, «the 

fundamental innovation that is introduced by the computer in 

the educational process – interactivity, which allows you to 

develop active forms of learning» [3, 85]. 

The didactic capabilities of information and computer 

tools are the following: improving learning motivation; 

intensification of students‟ learning activities, strengthening 

their role as a stakeholder of learning activities; 

individualization of the learning process, the use of basic and 

auxiliary learning influences, expanding the boundaries of 

independent students‟ activity; diversification of information 

presentation forms; variability of educational tasks types; 

creating a learning environment that provides the student‟s 

«immersion» into the imaginary world, in certain social and 

cultural situations; constant use of game techniques; providing 

immediate feedback, the possibility of reflection; the 

opportunity to reproduce a fragment of educational activities. 

Hence, the organization of independent work with the 

help of information and computer technology provides the 

optimal sequence for each individual student, the speed of 

the material perception, the possibility of independent work 

organization; develops analytical and research activities 

skills; provides the opportunity for self-control of acquired 

knowledge and skills quality; saves student‟s time. Contribute 

to the formation of communicative (grammatical, ethno-

graphic, linguistic) and intellectual competence of students. 

In world educational practice, information and 

communication technologies are considered as qualitatively 

new means of knowledge dissemination. The use of 

information and computer technologies in the teaching of a 

foreign language (English, Ukrainian as a foreign language) 

allows us to move away from traditional forms of learning; 

to increase the individualization of students‟ educational 

activities; optimize the assimilation of language structures 

and grammatical rules; to overcome the monotony of classes 

in the formation of students‟ speech and communicative 

competence in language learning. 

From our own experience we can say that the use of 

information technology in the educational process 

significantly increases the efficiency of learning by students 

in higher establishments. The use of information technology 

allows to reveal the possibilities of students in creating 

serious research, design work with multimedia presentations, 

etc. In combination with audio means it allows to implement 

the principles of clarity, accessibility and systematic 

presentation of the material. 

The application of information and computer capacities 

at foreign language classes can be a powerful factor in 

enriching the individual basis of mental, aesthetic, moral 

development of the student. Computer-based learning tools 

are quite promising to increase creative activity. The student 

from the object of study, the recipient of ready-made 

educational information, becomes an active subject of study, 

he/she can independently obtain the necessary information 

and even be able to invent, construct the necessary methods 

of action.  

The use of presentations is a necessary condition for 

successful learning, since without interest in replenishing the 

missing knowledge, imagination and emotions, the student „s 

creative activity is unthinkable. 

A practice shows, with basic computer literacy, both the 

student and the teacher are able to create original learning 

materials that capture, motivate and target students to 

successful results. The PowerPoint computer program is the 

most effective tool. The educational potential of this 

technical learning tool has been a good help in providing 

visual support for foreign language learning in our school. 

The above-mentioned means of information and 

computer technologies create favorable opportunities for the 

student‟s independent work organization at foreign language 

classes. They can use computer technology to study 

particular topics as well as to self-monitor their knowledge. 

At the same time, the computer is the most patient educator, 

who can repeat any task as much as necessary, seeking the 

correct answer, which, ultimately, automates certain skills. 

This helps to develop students‟ independence and create a 

favorable socio-psychological atmosphere in the classroom. 
To conclude the impact analysis of education computerization 

on the basis of main factors of the intensifying process of 

foreign languages learning, we note the fact that most 

scholars believe that the use of ICT helps to improve the 

effectiveness of teaching if teachers choose all components 

of the pedagogical process (goals, content, forms, methods 

and tools) that correspond to the technical capabilities of 

existing ICT tools and the integrated usage in the edu-

cational process of various capabilities of these tools [2, 6].  

Conclusions. Thus, the problem of using information 

and computer technologies is quite relevant today. 

Emphasizing the advantages of a foreign language learning 

with the use of information and computer technology, it 

should be noted that they contribute to the successful 

solution of the following main educational tasks: general 

cultural development of students; improving computer skills; 

increasing the level of foreign language proficiency; creating 

a favorable psychological climate; raise motivation and 

interest in studying the subject; possibility of realization of 

training individualization; growing the aesthetic and 

emotional level of the lesson through the use of music, 

animation; improving the amount of work done in class; 

saving the use of materials by the teacher; enhancing the 

authority of the teacher. 

The use of information technology in the process of a 

foreign language learning has a number of advantages. They 

not only motivate and interest students, expand their 
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horizons and range of educational opportunities, but also 

allow to provide classroom activities and independent work 

on the development of oral skills; replenishment of active 

and passive vocabulary; checking the grammatical active 

and passive minimum; knowledge testing, etc. 

The computer specificity as a means of learning is 

associated with such its characteristics as complexity, 

versatility, interactivity. Online learning based on multimedia 

programs allows you to more fully implement a range of 

methodological, didactic, pedagogical and psychological 

principles, makes the learning process more interesting and 

creative. Opportunities to take into account the levels of 

students‟ language training are the basis for the 

implementation of the individualization principles and a 

differentiated approach to learning. The principle of 

accessibility is observed and the individual pace of work of 

each student is taken into account. 
Literature 

1. Гладун М.А., Сабліна М.А. Сучасні он-лайн інструменти 
інтерактивного навчання як технологія співробітництва. Open 
educational e-environment of modern University. 2018. № 4.  
С.33-43. 

2. Заярна І.С. Деякі аспекти використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчанні англійської мови. Вісник 
Національної академії Державної прикордонної служби України, 
2015 Випуск 4. С.1-9. 

3. Ільчук В.В. Використання освітніх електронних ресурсів 
у процесі викладання української мови. Modern researches in 

philological sciences: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 2020. С.85-101. 

4. Мороз Ольга. Використання інформаційно-комп‘ютерних 
технологій в початковій школі. Рідна школа. № 12 (грудень) 
2014. С.43-47. 

5. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерак-
тивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. За ред. 
О.І. Пометун. К.: Видавництво. А.С. К., 2004. 192 с. 

References 
1. Hladun M.A., Sablina M.A. Suchasni on-lain instrumenty 

interaktyvnoho navchannia yak tekhnolohiia spivrobitnytstva. Open 
educational e-environment of modern University. 2018. № 4.  
S. 33-43. 

2. Zaiarna I.S. Deiaki aspekty vykorystannia informatsiino-
komunikatsiinykh tekhnolohii u navchanni anhliiskoi movy. Visnyk 
Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 
2015 Vypusk 4. S.1-9. 

3. Ilchuk V.V. Vykorystannia osvitnikh elektronnykh resursiv u 
protsesi vykladannia ukrainskoi movy. Modern researches in 
philological sciences: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 2020. S.85-101. 

4. Moroz Olha. Vykorystannia informatsiino-kompiuternykh 
tekhnolohii v pochatkovii shkoli. Ridna shkola. № 12 (hruden) 2014. 
S.43-47. 

5. Pometun O.I., Pyrozhenko L.V. Suchasnyi urok. Interaktyvni 
tekhnolohii navchannia: Nauk. -metod. posibn. Za red.  .I. Pometun. 
K.: Vydavnytstvo. A.S. K., 2004. 192 s. 

 

 

Бабух Н.В., 

викладач кафедри суспільних наук та українознавства  

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний укніверситет», skoromovk@gmail.com 

Березовська Н.О., 

викладач іноземної мови Чернівецького медичного фахового коледжу БДМУ, ninabereza1984@gmail.com  

Україна, м. Чернівці 

ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

В статті розглянуто особливості, практичне значення, дидактичні можливості, переваги та перспективи 
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Постановка проблеми. Іншомовні слова в україн-

ській мові здавна були предметом пильної уваги і обго-

ворення вчених, громадських діячів, письменників, 

поціновувачів українського слова. Серед процесів, 

пов‟язаних із збагаченням словника української літера-

турної мови, починаючи з ХVIII століття, певне місце 

посідає запозичення іншомовної лексики, як один із спо-

собів номінації нових явищ, а також заміни існуючих 

(переважно – описових) позначень. 

Запозичення розглядається лінгвістами як перемі-

щення елементів мовної системи з однієї мови в іншу. 

Запозичення відіграють важливу роль у мовних транс-

формаціях, і активізують приплив іноземної лексики в 

систему динамічних процесів сучасної української мови. 

Мовні запозичення вивчаються досить давно, як у зару-

біжному, так і у вітчизняному мовознавстві, позаяк 

неможливо знайти мову, яка б не поповнювала свого 

лексичного складу за рахунок іншомовних слів. Кіль-

кість запозичених слів в українській мові обчислюється 

десятками тисяч, а процес запозичення відбувається без-

перервно. Наша робота присвячена вивченню лексичних 

запозичень із італійської мови та їхньому засвоєнню 

системою української мови. 

Наукова новизна нашого дослідження полягає в 

тому, що вперше в семантичному плані розглядаються 

запозичення з італійської мови в багатьох сферах жит-

тєдіяльності. Нами зроблена спроба максимально 

виділити потужний масив італьянізмів в українській 

мові. Ми виявили групу італійських запозичень, що 

налічує більш ніж з шістсот п‟ятдесят одиниць. Прибли-

зний час запозичення, що значиться у словниках, – 

XVIII–XXІ століття. 

Мета статті – дослідити італійські запозичення в 

історичному, семантичному та прагматичному аспектах, 

зокрема, способи їх адаптації в системі сучасної україн-

ської мови.  

Виклад основного матеріалу. Італійська мова нале-

жить до групи романських мов, точніше до італо-роман-

ської підгрупи, і генетично її витоки сягають спільного з 

багатьма іншими сучасними мовами пращура – латині. 

Термін «романський» походить від латинського romanus 

(той, «що належить до Риму», пізніше – «до Римської 

імперії»), який у Ранньому Середньовіччі позначав 

народну мову, відмінну як від класичної латини, так і від 

німецьких та інших діалектів. 

В Іспанії та Італії романські мови називаються також 

неолатинськими. Загальне число мовців налічує 576 млн. 

осіб. Більш ніж 60 країн використовують романські мови 

як національні або офіційні (у т. ч. французьку – 30, 

іспанську – 20, португальську – 7, італійську – 3 країни). 

За останні роки в сучасній лінгвістичній літературі 

проблема запозичення іншомовних слів українською 

мовою набула особливої актуальності, зокрема такі 

питання, як з‟ясування складу, кількості, характеру но-

вих запозичень, їх типів, особливостей їх асиміляції на 

українському ґрунті і т. д. 

Разом з тим, вирішення низки конкретних проблем, 

пов‟язаних iз цією темою, наштовхується на певні труд-

нощі теоретичного характеру, зумовлені нез‟ясованістю 

окремих сторін процесу запозичення в сучасному мово-

знавстві. Так, наприклад, досить невизначені вихідні 

пункти, а саме: що називати запозиченням? Що називати 

запозиченим словом? Що означає перехід слів із однієї 

мови в іншу? 

Багато дослідників займалися запозиченнями в ети-

мологічному та хронологічному аспектах (Л. Крисін, 

Р. Шайхутдінова, Е. Володарська, М. Шанський, Ю. Ка-

раулов, Г. Скляревська, О. Реформатський та ін.). Деякі – 

в соціолінгвістичному аспекті (А. Романов, О. Сергеєва, 

О. Земська та ін.) і семантичному (О. Бондарець, Д. Буд-

няк, Т. Черданцева, М. Теленкова, В. Мартинов). 

Щодо запозичених слів часто спостерігаються дві 

крайнощі: з одного боку, перенасичення мови інозем-

ними словами, з іншого – їхнє цілковите заперечення, 

прагнення вживатити лише споконвічні слова. Так, на-

приклад, у 1910 р. Е. Карський говорив: «Не слід вдава-

тися до іноземних слів, коли є більш точні і зрозумілі 

рідномовні слова» [3, с.96]. Натомість відомий дитячий 

письменник К. Чуковський навпаки схвалював іноземні 

слова, і про своє ставлення до них писав так: «Треба 

бути несамовитим невігласом, щоб вимагати витіснення 

іншомовних слів, які збагачують нашу мову, тим більше 

що у цих відповідників, як правило, майже завжди, дуже 

різні смислові відтінки» [1]. 

Таким чином, запозичення слів – природний і необ-

хідний процес розвитку будь-якої мови. Лексичне запо-

У статті розглядається вплив італьянізмів на розвиток і збагачення сучасної української літературної 
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лексиці. Основна увага приділяється аналізу італійських запозичень в музичній та гастрономічній 

термінології. Автор статті наводить приклади фразеологізмів і паремій, які інтегрують українську та 

італійську мови. Особливе місце в науковій розвідці відводиться італьянізмам у складі військової лексики 

та архітектури. Стаття стане в нагоді поціновувачам української мови, знавцям італійської культури і 

усім, кого цікавлять подібні кроскультурні дослідження. 
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зичення збагачує мову і зазвичай не перешкоджає її 

самобутності, так як при цьому зберігається основний 

«свій» словник, а крім того, незмінним залишається вла-

стивий мові граматичний лад, не порушуються внутрі-

шні закони мовного розвитку. 

Незважаючи на наявність у загальновживаній лексиці 

порівняно невеликого числа італьянізмів, зрештою, вони 

відіграють значну роль, з огляду на процес заповнення 

мовних лакун (відсутність в лексичній системі мови 

слова для позначення того чи іншого поняття). Слова 

каса, коридор, банк, банкрут, талія, газета, пошта, 

серветка, салат, кар‟єра і т. ін. входять до активного 

словникового запасу більшості носіїв української мови. 

Запозичення з італійської мови презентують найрізно-

манітніші за семантикою слова; найбільше серед них 

термінів мистецтв (образотворчого і музики): тенор, 

опера, арія, бас, флейта, ложа, мандоліна, дует, речи-

татив, кантата, балкон, бароко та ін. За останні деся-

тиліття українська мова поповнилася новими, але вже 

загальновідомими італійськими словами: піца, піцерія, 

графіті, паста (як страва), які й досі залишаються не 

вивченими. 

Слід виділити кілька суфіксів, які вказують на запо-

зичення лексем безпосередньо з італійської мови. Це 

такі суфікси, як – «іссімо» (бравіссімо, легатіссімо, піа-

ніссімо, престіссімо та ін.) – це суфікс на позначення 

найвищого ступеня в італійській мові; «етта» (єтто) (але-

гретто, арієтта, вендета, группетто, канцонетта, 

новеллетти, оперета і ін.) – зменшувальні суфікси; 

«ино» (іна) (андантіно, бригантина, каватина, концер-

тино, мандоліна, нейтрино, сонатина і ін.) – зменшува-

льно-пестливі суфікси; «ела» (віланела, кампанела, ка-

равела, пульчинела, сардінела та ін.) – зменшувальні 

суфікси. 

Поява іншомовних вкраплень у мові викликана, з 

нашої точки зору, по-перше, бажанням мовця передати 

атмосферу і національний колорит Італії: наприклад, 

«Pian`terreno; adagio; andante; Vedete tutta sta roba!; Uno, 

due, tre, tre fratelle!; sorbetto». По-друге, іншомовні вкра-

плення з‟являються для демонстрації італійських реалій: 

п‟яцетта, баркарола, каналетто, сироко, мерчерія, 

піцікарола, віньярола, фата-моргана, скаліната, черка-

торе, Арчівесковадо, ораціоні та ін. 

Якщо проаналізувати умови запозичення, слід зазна-

чити, що поширеною серед лінгвістів є думка, що голо-

вна умова, необхідна для запозичення – це білінгвізм. 

Більшість дослідників схиляються до думки, що необ-

хідною умовою запозичення є певний ступінь знайомс-

тва носіїв мови, яка запозичує, з мовою – джерелом 

запозичення. Нам більше імпонує думка, що географічна 

розмежованість мов не впливає на лексичне запози-

чення: воно може бути досить інтенсивним при терито-

ріальній віддаленості мови, що запозичує, від мови – 

джерела запозичення і, навпаки, бути слабко вираженим 

при сусідстві цих мов. 

Таким чином, міжмовні запозичення є результатом 

інтенсивної комунікації мов і культур. Запозичення ві-

дображають зміни в житті суспільства, а також фіксують 

тенденції розвитку мови, що вимагає глибокого вивчення 

цих слів. Із цього приводу німецький філолог-романіст 

Г. Вайнріх дуже влучно резюмував: «Мовний контакт 

можна найкраще зрозуміти тільки в широкому психо-

логічному і соціокультурному контексті» [4, с.90]. 

Відомо, що мова народу відображає його культуру, 

тому закономірно, що на різних етапах свого розвитку 

українська мова ввібрала в себе велику кількість італій-

ських запозичень. На перший погляд, у італійської та 

української мов більше відмінностей, ніж схожих рис: 

українська мова належить до слов‟янських мов, а італій-

ська – до романських. У них різне походження, відріз-

няються системи письма; різна кількість букв в алфавіті 

(в українському – 33, в італійському – 26, із яких п‟ять 

букв необхідні для написання іншомовних слів). У плані 

граматики також є відмінності. Наприклад, в італійській 

мові є три групи дієвідмін дієслів, відсутні відмінки, імен-

ники мають два, а не три роди, як в українській мові [4]. 

Однак, при всіх відмінностях не можна не помітити 

схожість між цими мовами. Перш за все, це стосується 

їхніх фонетичних систем. Італійська вимова легко і ком-

фортно сприймається україномовною людиною. Неда-

рма, на форумі мовознавців у Швейцарії, де головними 

критеріями оцінки були евфонічна система мови, її 

мелодійність і милозвучність, українську мову було 

названо другою після італійської. Слід акцентувати 

увагу на тому, що італійські звуки передаються досить 

просто, серед них чимало не притаманних для українсь-

кої мови буквенних поєднань (наприклад, джакузі, 

сольфеджіо, джинси і т. ін.). Разом з тим, далеко не всі 

запозичені італійські слова з‟являються з фіксованим 

наголосом, в багатьох словниках відзначається два варі-

анти, наприклад піццерія і піцце рія, ла тте и латте . 

Очевидну симпатію, з якою українці ставляться до 

Італії та до італійської мови, напевно, можна пояснити 

схожістю українського та італійського національних 

характерів, а також менталітетів обох народів. Досить 

часто в українській мові можна зустріти італійські слова, 

а також створені українцями жартівливі італійські ви-

рази і фрази. 

Відносно запозичень італьянізмів українською мовою, 

слід підійти до аналізу цього питання в хронологічній 

послідовності і навести історичну довідку, а також резу-

льтати аналізу словників, які містять історико-етимоло-

гічну інформацію. Цікаво розглянути історію співпраці і 

простежити, як розвивалися відносини між Україною та 

Італією. Для початку має сенс згадати географію, тоді 

стає зрозумілим, що найкоротший шлях для обміну 

товарами – морський, через Середземне і Чорне моря. 

Окремі контакти між Україною та Італією мали місце з 

найдавніших часів, утім перші спроби систематичного 

торгового співробітництва датуються XV століттям. 

З італійської мови, починаючи з XVIII століття, в 

основному запозичувалася музична термінологія (тріо, 

баритон, опера, капела, тенор, альт, мандоліна і т. ін.) 

Меншою мірою слова з військової сфери (каземат, ар-

тилерія, солдат, баталія, мушкет, галера, капітан, ка-

валерія) і сфери харчування (сарделька, лимон, пастила, 

салат), побуту (келих, баул, серветка, гірлянда), живо-

пису (карикатура, фреска), банківської (банк, банкрут, 

валюта). 

Зауважимо, що українська мова запозичувала італій-

ські слова опосередковано, переважно, через французьку 

і німецьку мови або безпосередньо з першоджерел. 
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Наприклад, слово «банк» походить від італійського 

«banco», що означає «дошка, прилавок, рундук». Розра-

хунки з першими банкірами, тобто лихварями, від-

бувалися саме на таких лавках, столах. Якщо банкір того 

часу не у змозі був виконати свої грошові зобов‟язання, 

його рундук ламали. А зламаний рундук по-італійськи 

якраз і буде «banca rotta». «Валюта» походить від 

італійського слова «valuta», яке, в свою чергу, є фор-

мою дієслова «valere», що означає «коштувати, мати 

цінність». «Каса» утворено від італійського «cassa», що 

означає «ящик», тобто місце, в якому зберігали гроші. 

Слово «філія» походить від латинського «filius» – 

син. Аналогічна метафора використовується і сьогодні в 

українській, коли мова йде про дочірню компанію, або 

просто «доньку». «Нетто» і «брутто» також прийшли 

до нас із італійської мови. Netto утворено від латинсь-

кого «nitidus», що означає «чистий», а «brutto» як можна 

здогадатися, означає «нечистий». Цікаво спостерігати й 

походження слова «ломбард», яке пов‟язане з назвою 

одного з регіонів Італії – Ломбардії. Саме там у ХVІІІ 

столітті стали видаватися перші позики під заставу речей.  

Якщо з італійської сторони особливого значення при 

співробітництві з Україною мала Венеція, то з українсь-

кого боку одним із стратегічно важливих міст була 

Одеса: ще до появи міста як такого в кінці ХVIII сто-

ліття на цьому місці була портова стоянка генуезців. 

Батьком-засновником міста був Осип Михайлович Де-

рибас, виходець із Неаполя. Вигідне розташування на 

березі Чорного моря пояснює присутність у місті Одеса 

великої кількості іноземців протягом практично всієї 

його історії. Однак, в перші десятиліття XIX століття 

італійців у Одесі було так багато, що італійська мова 

стала другою офіційною мовою міста: вітрини магазинів 

і установ були написані російською, українською та іта-

лійською, все торгове діловодство велося італійською, 

ця мова вивчалась у школі і на тому чи іншому рівні нею 

спілкувалися практично всі мешканці. 

Зауважимо, що перша трупа в Одеському театрі була 

повністю італійською, і можна собі уявити, яких величе-

зних фінансів це коштувало місту. За рахунок чого ж 

влада фінансувала культуру? Як виявилося, за рахунок 

епідемічного бізнесу. Перебуваючи на перехресті торго-

вих шляхів різних країн, Одеса часто страждала від 

інфекційних хвороб, і намагалася удосконалити каран-

тинну систему. Слово «карантин», до речі, теж прийшло 

до нас із італійської мови, з Венеції: саме там в XIV сто-

літті було введено правило 40-денного («сорок» по-іта-

лійськи quaranta) відтермінування входу в порт кораблів, 

які прибули з інших країн, щоб уникнути поширення 

можливої інфекції. 

Важливо зазначити, що XIX ст. цікаве тим, що багато 

італійських запозичень або розширили своє значення, 

або взагалі його втратили. Наприклад, відповідно до 

словника Л. Крисіна, слово «помада» утворилося від 

італійського «pommata», яке, в свою чергу, прийшло з 

французької та означало «яблуко» [5]. Дійсно перші по-

мади виготовлялися на основі яблук. 

Упродовж XX ст. і на початку XXI ст. в українську 

мову надійшло безліч італійських слів і виразів, що 

пов‟язано з розширенням контактів між двома країнами, 

з популярністю італійської кухні і музики серед україн-

ців («капучино», «піца», «лазанія», «бариста» і т. ін.). 

Примітно, що більшість сучасних слів запозичені безпо-

середньо з італійської мови, без посередників, хоча, як 

правило, слова з італійської мови надходили в україн-

ську мову через французьку. 

Пропонуємо перелік італьянізмів, які є широковжи-

ваними в українській мові: фіаско, газета, карнавал, 

карусель, паспорт, бутафорія, кортеж, джинси, гра-

фіті, папараці, мафія, матрац, опера, касир, піаніст, 

пошта, кавалер, баритон, бас, ескорт, соло та ін. 

Проте, слід наголосити, що в ХХІ столітті основною 

сферою італійських запозичень стала гастрономічна (на-

зви напоїв, страв, продуктів, магазинів, ресторанів і т. ін.). 

Наведемо деякі приклади: брускетта, бризоль, вер-

мішель, помідор, фокача, чіабатта, різотто, тірамісу, 

макарони, спагетті, цедра, пармезан, салямі, паста, 

равіолі, торт, панна кота, моцарела, сарделька, мар-

тіні, амаретто та ін. [2, с.56-58]. 

У всьому світі виконуються твори італійських поетів 

і композиторів. У класичній музиці вся термінологія 

подається італійською мовою, знання якої є обов‟язковою 

умовою для оперних співаків і музикантів. Розглянемо 

деякі з найбільш популярних італьянізмів у музичному 

мистецтві різних часів: алегро, альт, арія, бас, баритон, 

браво, буфонада, віртуоз, капела, концерт, лібрето, 

мандоліна, маестро, опера, примадонна, серенада, соль-

феджіо, соната, темп, тенор, тріо, унісон, фортепіано 

та ін. Таким чином, Італія, певною мірою, вважається 

колискою музичного мистецтва, а італійська музика і 

нотна грамота мала колосальний вплив на розвиток 

світового музичного мистецтва. 

У фразеологічній скарбниці італійської мови можна 

знайти чимало фразеологізмів, прислів‟їв і ідіом, які 

об‟єднують українську та італійську мови. Наприклад, 

вислів «левова частка» зустрічається і в італійській та-

кож: «la parte del leone». 

Chi cerca, – trova! = Хто шукає, той знайде 

Dio li fa e poi li accopia! = Два чоботи – пара! 

Qui casca l‟asino! = Так ось де собака зарита!  

Meglio tardi che mai = Краще пізно, ніж ніколи! 

Non tutti mali vengono per nuocere! = Що не робиться – 

все на краще 

Non e‟ tutto ore che riluce! = Не все то золото, що 

блищить! 

Tutto e‟ bene quel che finiche bene = Все добре, що до-

бре завершується! 

Якщо згадати казку про козу, яка «бігла через місто-

чок, вхопила кленовий листочок», слід зазначити, що в 

п‟ємонтскому діалекті італійської мови від аналогічної 

відповіді «кізоньки» залишився лише фразеологізм 

«mange la foja» – «їсти листя». Тут це значить просто 

«бути хитрим». Але ж і українська коза теж хитрувала, 

стверджуючи, що вона «нічого не пила, не їла...». Ве-

льми цікавою в даному контексті є етимологія слова 

«вередувати» (буквально перекладається як «козячі 

манери», «цап‟ячі манери». Який зв‟язок? Італійське 

(і латинське) «капра» – «коза» дало італійське «капри-

ччо» – «козячі витівки», «примхи». у Франції воно 

перетворилося на «каприс» – «примха», «норовливість», 

а у нас – на «вередливість». Як бачимо, характер італій-

ської та української кіз однаковий [4, с.121]. Отже, в 
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фразеології відображається неповторний спосіб образного 

мислення, культури і психіки народу. Для вираження 

одного і того ж поняття різні мови вдаються до різних 

образів. Однак, між італійською та українською мовами 

є велика група дослівних або дуже близьких за семан-

тикою фразеологічних еквівалентів. 

Європеїзми викликали спеціалізацію значення спо-

конвічних номінацій, вибудовування «лексичних опози-

цій спільних та власних, родового і видового», розши-

рення системних зв‟язків, встановлення ієрархічних 

відносин у військовій лексиці тощо. Все це «сприяло 

формуванню нової терміносистеми військового слов-

ника» [1, с.8]. Розглянемо більш детально італьянізми у 

військовій термінології. З італійської мови запозичено 

такі поняття: артилерія, бандит, бомба, галера, солдат, 

казарма, каземат, кавалькада, карабінер, мушкет, кава-

лерія, капітан та ін. 

Архітектура тісно пов‟язана з історією розвитку люд-

ського суспільства. Всі етапи світової цивілізації знахо-

дили відображення в пам‟ятках архітектури. Уважне і 

всебічне вивчення пам‟ятників архітектури здатне спри-

яти усвідомленню картини взаємин соціальних груп в 

кожній із країн, розвитку продуктивних сил і техніки, 

ідеологічних систем і естетичних принципів, що існу-

вали в ті чи інші часи [8, с.45]. Розглянемо деякі архітек-

турні терміни, запозичені українською мовою з італійсь-

кої: балкон, балдахін, бароко, колорит, купол, пергола, 

ротонда, софіти, фонтан, фреска, цитадель та ін. 

У рідному місті Півдня України Миколаїв ми зро-

били спробу знайти італійські назви, і їх виявилося до-

волі багато. Наприклад, улюблена усіма мережа піцерій 

«Челентано», перукарня «Boccoli», кафе-бари «Віваче», 

«Фелічіта», «Роlichano», «Viva Italia», «Mafia», «Limon-

cello». Також це мережа магазинів одягу «Milano» і 

«Bravo», магазин італійських продуктів «LeoNardo», 

«Appetissimo». 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Таким чином, мова виступає в ролі 

творця культурної реальності. Безумовно, деякі процеси 

в мовах універсальні, а відмінності між ними виникають 

із різниці в культурі, і всі ці відмінності знаходять відо-

браження в мові. Значення мовних одиниць, що висту-

пають як складові культурних кодів, з одного боку, вті-

люють в собі певне бачення світу носіїв різних мов, а з 

іншого – задають цей світогляд представникам різних 

лінгвокультурних спільнот. 
Література 

1. Бондарец О.Э. Иноязычные заимствования в речи и в 
языке: лингвосоциологический аспект. Таганрог, 2008. 144 c. 

2. Всѐ об итальянской кухне / сост.: Роберто Дзоно. Донецк: 
ПКФ «БАО», 2000. 224 с. 

3. Карский Е.Ф. К вопросу об употреблении иностранных 
слов в русском языке. Варшава, 1910. 255 с. 

4. Коток В.А. Самые употребительные итальянские фра-
зеологизмы. Москва: АСТ, 2009. 256 с. 

5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. Мос-
ква, 2000. 856 с. 

6. Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаи-
модействие древнейшей поры (к проблеме прародины славян). 
Минск., 1963. 

7. Пантелеоне М. Мафия вчера и сегодня / пер. Я.К. Геор-
гиевская, Ю.А. Фридман. Москва, 1969. 304 с. 

8. Черданцева Т.З. Очерки по лексикологии итальянского 
языка. Москва, 2007. 184 с. 

References 
1. Bondarecz O.E. (2008). Inoyazychnye zaimstvovaniya v rechi 

i v yazyke: lingvosocziologicheskij aspect [Foreign language borrow-
ings in speech and language: linguo-sociological aspect]. Taganrog [in 
Russian]. 

2. Roberto Dzono (cjcn.). (2000). Vsyo ob italyanskoj kukhne 
[Everything about Italian cuisine] Doneczk: PKF «BAO» [in Russian]. 

3. Karskij E.F. (1910). K voprosu ob upotreblenii inostrannykh 
slov v russkom yazyke [On the question of the use of foreign words in 
the Russian language] Varshava [in Poland]. 

4. Kotok V.A. (2009). Samye upotrebitelnye italyanskie frazeolo-
gizmy [The most common Italian phraseological units]. Moscow: AST 
[in Russian]. 

5. Krysin L.P. (2000). Tolkovyj slovar inoyazychnykh slov 
[Explanatory dictionary of foreign words]. Moscow [in Russian]. 

6. Martynov V.V. (1963). Slavyano-germanskoe leksicheskoe 
vzaimodejstvie drevnejshej pory: k probleme prarodiny slavyan 
[Slavic-Germanic lexical interaction of the most ancient times: to the 
problem of the ancestral home of the Slavs]. Minsk [in Belarus]. 

7. Panteleone M. (Eds.). Georgievskaya Ya.K Fridman Yu.A. 
(1969). Mafiya vchera i segodnya [Mafia yesterday and today]. 
Moscow [in Russian]. 

8. Cherdanczeva T.Z. (2007). Ocherki po leksikologii 
italyanskogo yazyka [Essays on the lexicology of the Italian 
language]. Moscow [in Russian]. 

 

 

Drozd O.V., 

PhD, Associate Professor of Pedagogy and Inclusive Education Department 

Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University, olenadrozd0509@ukr.net 

Ukraine, Mykolayiv 

ITALIANISMS IN THE UKRAINIAN LANGUAGE 

The article considers the influence of Italian words on the development and enrichment of the modern Ukrainian literary 

language. Theoretical principles of origin, meaning and adaptation of Italian words in Ukrainian vocabulary are presented. 

The main attention is paid to the analysis of Italian borrowings in musical and gastronomic terminology. The author of the 

article gives examples of phraseology and paremias that integrate Ukrainian and Italian. A special place in this scientific 

research is given to Italian words in the composition of military vocabulary and architecture. The article will be useful for 

connoisseurs of the Ukrainian language, connoisseurs of Italian culture and anyone interested in such cross-cultural research. 

Key words: Italianisms, borrowings, foreign language inclusions, cross-cultural research, etymology, semantics. 

 

  



   
224 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 
History  

UDC 94(560) 

Sariçelik, Kerim, 

Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, ksaricelik@erbakan.edu.tr 

Türkiye, Konya 

BĠRĠNCĠ DÜNYA SAVAġI YILLARINDA 

SURĠYE VĠLAYETĠ HUSUSĠ BÜTÇELERĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   GĠRĠġ. Osmanlı Devleti‟nde vilayetlerin kendi 

bütçelerini oluĢturmak suretiyle yerel hizmetleri verebilme 
hakkına kavuĢmaları oldukça geç bir tarihte 1913 yılında 
mümkün olmuĢtur. Tanzimat döneminde gerçekleĢtirilen 
idari reformlar yerel yönetim geleneğinin oluĢmasında 
önemli bir aĢama olsa da Osmanlı bürokratları ayrılıkçı 
hareketlerin güçlenmesi ve Avrupa Devletlerinin giderek artan 
siyasî baskıları nedeniyle merkeziyetçi politikalar izlemek 
zorunda kalmıĢlardı. TaĢra yönetimleri bu gerekçeyle merkezin 
sıkı denetimi altına alınmıĢ, vilayetlere idari ve mali özerklik 
tanınmamıĢtı. 

Vilayetlerin tüzel kiĢilik hakları olmadığı için herhangi 
bir mal edinemezler, harcamalarını merkezi hükûmetin 
izniyle gerçekleĢtirebilirlerdi. Bu da tabii olarak iĢlerin 
aksamasına, zamanında yapılamamasına neden olmaktaydı. 
Merkezden yönetim, kırtasiyeciliği artırmaktaydı. Merkez 
memurları yoğun iĢlerin içinde bunaldıklarından taĢrayla 
ilgili görevlerini ihmal etmekte, önemsememekteydiler. Öte 
yandan halkın kendini ilgilendiren iĢlerdeki denetimi sınırlı 
olmakta, istekleri çoğu zaman göz ardı edilebilmekteydi. 
Buna karĢın vilayetlere yerinden yönetim hakkı verildiğinde 
yöredeki vatandaĢlar idarede söz sahibi olacağından ihtiyaçlar 
daha yakından tespit edilebilir, hizmetler hızlı bir Ģekilde 
görülebilirdi. Bürokrasinin yılgınlık veren yavaĢlığından 
kurtulan vilayet yönetimleri aynı zamanda akılcı yatırımlar 
yaparak gelirleri verimli Ģekilde kullanabilirlerdi. 

Osmanlı yönetimi tüm bu gerekçeleri dikkate alarak taĢrada 
vatandaĢlarının daha iyi hizmet alabilmeleri amacıyla yeni bir 
vilayet sistemi inĢa etmeye karar vermiĢtir. Vilayetlere yerinden 
yönetim hakkı veren yasa 26 Mart 1913 tarihinde Ġdâre-i 
Umûmîye-i Vilâyet Kanûn-ı Muvakkati adıyla çıkarılmıĢtır1. 
Yasa, vilayetin genel yönetimi yanında bir yenilik olarak 
vilayet hususi idaresi denilen taĢınır taĢınmaz mallara sahip 

                                                         
1 Düstûr. II.Tertib, C.V, s. 186-216; Kanunlarımız, C.I, Bursa 

Vilayet Matbaası, Bursa 1926, s. 108-142.   

bir tüzel kiĢiliği de meydana getirmiĢtir. Vilayet kamu hizmeti 
yapan ayrı bir hukuksal yapı olarak görülmekte ve onun 
organları ve yürütme kararı alma yetkisi kabul edilmekteydi. 
Vilayetin hususi yönetimini temsil eden organlar; vali, 
bütçeyi hazırlamakla görevli meclis-i umumi ve bütçenin 
uygulanmasını denetleyen vilayet encümeni idi. Ġcra kuvveti 
valiye tevdi edilmiĢti. Valinin emri altında muhasebe-i 
hususiye adında bir daire olacaktı (madde: 76,77). Vilayet 
hususi idaresinin görevi kendisine ayrılan gelirlerle mahalli 
hizmetlerin bir kısmını yerine getirmekten ibaretti.  

Vilayet hususi bütçelerinin hazırlanması hususunda nasıl 
bir yol izleneceği yasayla belirlenmiĢti. Buna göre bütçe; 
hükümetçe vilayete bırakılan gelir kalemlerinden oluĢan 
varidat kısmı ile vilayetin yapmakla mükellef olduğu 
hizmetler için ayrılan tahsisatların yer aldığı gider kısmından 
meydana gelmekteydi. Vilayetler sınırları belirlenmiĢ vergi 
kaynaklarından temin edilen gelirlerle, hususi idareye 
bırakılmıĢ diğer gelirlerini, ifa ettikleri hizmetler için 
kullanmıĢlardır. MaaĢ, harcırah gibi cari harcamalar dıĢında 
transfer ve yatırım harcamaları da bütçeden karĢılanmıĢtır. O 
halde vilayet hususi bütçeleri bir vilayetin iktisadî yapısı, 
kurumsallaĢması, sağlık ve eğitim durumu hakkında bazı 
bilgiler edinilmesine olanak veren metinlerdir. 

AraĢtırmada Suriye vilayetinin 1914–1917 yılları arasını 
kapsayan dört bütçesi incelenmiĢtir. Bu bütçelerden son üçü 
Birinci Dünya SavaĢı döneminde hazırlanmıĢtır. Suriye 
vilayeti savaĢ sırasında IV. Osmanlı ordusunun bulunduğu 
ve savaĢın olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği 
vilayetlerden birisidir. Bunun bütçeye yansımaları olmuĢ 
mudur? SavaĢ durumu, gelirlerin toplanmasında ve 
hizmetlerin ifasında ne derece etkili olmuĢtur? Bütün bu 
sorular bir ölçüde bütçelerde cevaplarını bulmaktadır. Diğer 
vilayet bütçeleriyle yapılacak kıyaslamalar da Suriye 
vilayetinin gerçek durumunun ortaya çıkmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Osmanlı Devleti‟nde vilayetlerin yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi 26 Mart 1913 tarihinde 

çıkarılan İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Kanûn-ı Muvakkatı ile mümkün olmuştur. Yasa, vilayetin genel yönetimi 

yanında bir yenilik olarak vilayet hususi idaresi denilen taşınır taşınmaz mallara sahip bir tüzel kişiliği meydana 

getirmiştir. Vilayet kamu hizmeti yapan ayrı bir hukuksal yapı olarak görülmekte ve onun organları ve yürütme 

kararı alma yetkisi kabul edilmekteydi. Hususi idarenin bir organı olarak meclis-i umumiler artık yıllık vilayet 

bütçelerini yapabileceklerdi. Bütçe gereğince toplanacak gelirlerle vilayet masrafları karşılanacaktı. 

Araştırmada Suriye vilayetinin 1914–1917 yıllarını kapsayan dört bütçesi incelenmiştir. Bu bütçelerden 1914 

dışındakiler Birinci Dünya Savaşı yıllarında hazırlanmıştır. Suriye vilayeti savaş sırasında IV. Osmanlı 

ordusunun faaliyette bulunduğu bir bölgedir. Haliyle savaşın olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği 

vilayetlerden birisidir. Bunun bütçelere yansıması elbette olmuştur. Savaşın neden olduğu sosyo-ekonomik 

yıkıntı, gelirlerin toplanmasında ve hizmetlerin ifasında bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Araştırma bu 

konu üzerine odaklanmayı amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Suriye vilayeti, Birinci Dünya Savaşı, vilayet bütçeleri. 
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I. Suriye Vilayetinin Ġdari Yapısı. Suriye, kabaca 
Anadolu, Irak, Arabistan yarımadası, Mısır ve Akdeniz‟in 
çevrelediği bölgeyi tanımlayan coğrafi bir isimdir. Bölge 
1516 yılında Osmanlı Devleti‟ne katılmıĢ ve bu topraklar 
üzerinde mülki düzenleme yapılarak ġam ve Halep eyaletleri 
kurulmuĢtur. Daha sonra Trablus ve Sayda da birer eyalet 
olarak teĢkilatlandırılmıĢtır. Tanzimat döneminde modern 
merkezi devleti inĢa etme sürecinde klasik eyalet sistemi 
kaldırılarak 1864 tarihli vilayet nizamnamesi yürürlüğe 
girince ġam ve etrafındaki bir kısım arazi üzerinde Suriye 
vilayeti teĢekkül ettirilmiĢtir. 1867 yılında uygulamaya giren 
yeni teĢkilata göre vilayetin sekiz sancağı ve 24 kazası 
bulunmaktadır. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir: 

2
 

ġam sancağı: Baalbek ve Sabya kazaları 
Kudüs sancağı: Gazze, Halilülrahman, Yafa kazaları 
Beyrut sancağı: Sayda ve Sur kazaları 
TrablusĢam sancağı: Lazkiye, Safita, Cebeliye, Akkar, 

Merkab kazaları  
Akka sancağı: Hayfa, Nasıra, Taberiye, Safed kazaları 
Hama sancağı: Humus, Hısnelekrad ve Maretülnuman 

kazaları 
Havran sancağı: Aclun ve Cebelidurûz kazaları  
Belka sancağına da Nablus, Salt, Kerek kazaları.  
Kudüs sancağı 1872 yılında ve Beyrut sancağı 1888 

yılında vilayetten ayrılmıĢtır. XX. yüzyılın baĢında ġam merkez 
sancağı ile birlikte Kerek, Hama ve Havran sancaklarına 21 
kaza, 35 nahiye, 1.131 köy ve 142 mezra bağlı bulunmaktadır. 
Vilayetin yüzölçümü 100 bin km² civarındadır

3
. Suriye 

vilayetinin nüfusu 1914 yılı istatistiğine göre 791.582 
Müslüman ve 126.827 gayrimüslim olmak üzere toplam 
918.409 olarak gösterilmektedir

4
.  

II. Suriye Vilayeti Hususi Bütçeleri. Vilayet yasasına 
bağlı olarak 1913 yılı Nisanından itibaren Suriye vilayetinde 
hususi idarenin oluĢturulması çalıĢmalarına baĢlandı. Yasaya 
göre bütçe yapımı için meclis-i umumi üyelerinin içtimaa 
davet edilmeleri gerekmekteydi. Meclis-i umumiler 1864 ve 
1871 vilayet nizamnameleri ile oluĢturulmuĢ kurullardı. 
1913 tarihli yasa bu meclisleri icrai bir organ hâline 
getirmiĢti. Suriye vilayeti mevcut meclis-i umumi üyelerinin 
görev sürelerini doldurduklarını ileri sürerek meclis-i umumiyi 
toplamamıĢ ve sancaklarda seçim çalıĢmalarına baĢlamıĢtı

5
. 

Fakat Ocak ayının sonuna gelindiği halde seçimler 
bitirilemeyince Dâhiliye Nezareti 1913 yılı bütçesinin 
gecikeceği gerekçesiyle müdahale etmiĢ ve meclis-i umuminin 
bir an önce toplanmasını kesin olarak vilayetten istemiĢtir

6
. 

Nihayetinde meclis-i umuminin 1914 yılı ġubatında toplandığı 
ve ilk bütçeyi hazırladığı görülmektedir

7
. Suriye Vilayetinin 

1914 yılında toplanan meclis-i umumisine katılan 38 üyenin 
seçildikleri yerler ve üye sayısı Ģu Ģekildedir: ġam (8), 
Zebdani (1), Duma (1), Baalbek (1), Bekaa (1), Nebel (2), 
Vadiülacem (1), Hasbiya (1), RaĢiya (1), Hama (3), Humus 
(3), Umraniye (1), Selime (1), Havran (1), Aclun (2), Ezra 
(1), Eski ġam (1), Süveyde (1), Kerek (1), Salt (2), Maan 
(1), Tafile (1), Kuneytra (1) ve Mismiye (1)

8
. 

                                                         
2 Salnâme-i Vilâyet-i Suriye, H. 1285, s. 35-69. 
3Subhi, Osmanlı Vilâyetleri, Ġstanbul (tarihsiz), s. 227.  
4 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830–1914),  Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, Ġstanbul 2003, s. 216-217. 
5 BOA, DH. UMVM 64/1 (13 Nisan 1329) . 
6 BOA, DH. UMVM 61/15 (11 Kanun-ı Sani 1329). 
7 BOA, BEO 4275/320622 (27 Mart 1330). 
8 Dâhiliye Nezareti, Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Mecmuası, C. II, 

s. 318-319. 

Vilayet hususi idarelerinin adi ve fevkalade bütçe 
adlarıyla iki bütçe hazırlamaları gerekiyordu. Vilayet gelir 
ve gider tahminlerinin reel olarak yansıdığı esas bütçe, adi 
bütçeydi. Fevkalade bütçe adi bütçeyi tamamlayıcı bir yapı 
arz ederdi. Fevkalade bütçe gelirleri çoğu zaman sağlam 
olmayan hayali kalemlerden oluĢurdu. Adi bütçenin varidat 
fazlası, önceki senelerden kalan ve tahsil edilme ihtimali 
bulunan gelirler, borçlanmalarla elde edilecek hasılat, genel 
bütçeden verilecek yardımlar gibi pratikte pek de mümkün 
olmayan bazı kalemleri içerirdi. Suriye vilayetinin 1917 
bütçesi dıĢındaki hususi bütçeleri adi bütçe olarak 
hazırlanmıĢtı. 1917 bütçesinde adi bütçeyle beraber 
fevkalade bütçe de yapılmıĢtır.  

II. 1. Bütçe Gelirleri. Vilayet hususi idaresinin gelirleri, 
adi bütçelerde; Tekâlif-i Umumiye Küsurat-ı Munzaması, 
Küsurat-ı Munzamadan Mağda Varidat-ı Hususiye ile İanât 
baĢlıkları altına üç kısımda gösterilirdi. Ġlk kısımda yer alan 
munzam vergiler, devletin tahsil etmekte olduğu genel 
vergilere yüzdelik ek konulması suretiyle vilayetlere gelir 
temin edilmesini ifade ederdi. Munzam vergiler, maliye 
hazinesince genel vergiler ile birlikte tahakkuk ettirilerek 
toplanır ve vilayete ait kısmı vilayet hususi idaresi namına 
ilgili hesaba yatırılırdı. Vilayet için bu gelir demeti bir bakıma 
öngörülebilir gelirlerdi. Çünkü önceki seneler gerçekleĢmeleri, 
gelirlerin tahmini miktarlarının belirlenmesinde kıstas 
olabilmekteydi. Munzam vergilerden ilki tarım ürünlerinden 
alınan aĢarla birlikte %1 oranında maarif ve %0,5 nispetinde 
menafi sandıkları için tahsil edilen hisse-i ianeydi. Vilayet 
yasası önceki dönemlerde de önemli bir gelir kaynağı olan 
maarif ve menafi hisselerini vilayet bütçelerinin gelir 
kalemlerinden saymıĢtı. Fakat maarif hisseleri bütünüyle 
vilayet geliri kabul edilirken menafi hisselerinin aslı ziraat 
bankasına verilmekte, vilayetlere sadece bankanın vereceği 
hisse-i temettü bırakılmaktaydı. Vilayet bütçelerinin gelir 
kısmında her iki hisse ile hisse-i temettü bulunur, menafi 
hissesi gider kısmında da gösterilmek suretiyle bu maddenin 
vilayet bütçesinin esas gelirlerinden olmadığına iĢaret 
edilmiĢ olurdu. Bundan ayrı olarak 29 Aralık 1913 tarihinde 
çıkarılan bir yasayla bilavasıta tekâliften bazılarına vilayet 
hissesi olarak zam yapılmasına karar verilmiĢti. Buna göre 
müsakkafat, temettü vergileri ile ağnam, deve, camus ve 
canavar vergisi asıllarına %5, ferağ ve intikal harçları ile 
bedel-i askeri vergisinin aslına da %10 nispetinde zam 
yapılmıĢ ve bu gelirler vilayetlere bırakılmıĢtır

9
. Ayrıca yol 

vergisi mükelleflerinden emlak ve temettü vergilerine tabi 
olanlar ile Harp Vergisi Kanunu‟nun 3. ve 8. maddeleri 
mucibince kesinti yapılanlardan alınan vergiye %5 
nispetinde zam yapılarak hâsıl olacak gelirlerin vilayetlere 
aktarılması uygun görülmüĢtür

10
. 

Genel vergilerin bir kısmının, munzam vergiler 
koymaksızın vilayet idarelerine tahsis edildiği de görülmektedir 
ki, tarik bedelat-ı nakdîsi bunlardan biridir. Zephiye vergisi 
de mahalli idarelerin gelirleri içine eklenmiĢ, vilayet hususi 
idareleri ve belediyeler arasında paylaĢtırılmıĢtır. Hükümet, 
bunun yanında ziraat bankasının yıllık kârından ziraat ve 
hayvancılığın geliĢtirilmesi için vilayetlere bir pay 
ayrılmasını sağlamıĢtır. Ayrıca vilayetlerce tesis olunacak 
köprü, iskele ve taĢımacılıkta kullanılacak kayıklardan 
alınacak ücretler veya buraların ihaleyle iĢlettirilmesinden 
doğacak gelirler vilayetlere bırakılmıĢtır. Vilayet içinde faaliyet 
gösterecek nakliye Ģirketlerinden sağlanacak gelirler yine 

                                                         
9 BOA, A. DVNS. NZAM. d. 24, s. 232-233. 
10 Takvîm-i Vekâyi, no: 1760 (5 Mart 1330). 
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vilayet hususi idarelerinin gelirleri olacaktır. Vilayetlerin 
tüzel kiĢiliği ile beraber edindikleri ve edinecekleri bütün 
emlakin hasılatı, masrafları hususi idarelere ait olan 
müesseselerin yıllık kârları, vilayetteki temel eğitim 
kurumlarının gelirleri ve diğer müteferrik gelirler vilayet 
hususi idarelerine bırakılmıĢtır. Bütün bu gelirler adi 
bütçelerin gelirler bölümünün ikinci kısmını oluĢturmuĢtur. 

Gelir bütçelerinin son kısmına hibe ve vasiyet suretiyle 
vilayete yapılacak muhtemel yardımlar ile vilayet adi 
bütçesinin açığına karĢılık hazinenin vermeyi vaat ettiği 
meblağlar yazılırdı. Hususi idareye ait bir hizmetin ifası için 
bağıĢlanan paralar, bu fasla irat kaydedilmiĢtir. 

Suriye vilayeti bütçeleri için önemli bir gelir kaynağı 
olan aĢar hisse-i maarifi, tarımsal üretimden elde edilen bir 
gelirdir. Bu gelirin 1915 ve 1916 yıllarında düĢüĢ göstermesi 
bu dönemde vilayette yoğun olarak yaĢanan çekirge istilalarıyla 
da ilgilidir

11
. Nitekim Suriye ve Filistin bölgesinde tarım 

alanlarına yayılan çekirge sürüleri mahsulatı yok ederek 
üreticileri zor durumda bırakmıĢlardı

12
. Devlet zor durumda 

kalan çiftçilere tohumluk tedariki için gerekli yardımları 
yapmıĢtır

13
. Ayrıca çekirge ile mücadele için Almanya‟dan 

Mösyö Boher adında bir uzmanın getirilmesine karar 
verilmiĢtir

14
.  

Bütçe gelirlerinden en büyük yekûnu tutan yol vergisi 
idi. Bu vergi 12 Mart 1914 tarihli Tarik Mükellefiyet-i 
Nakdîsi Hakkında Kanun ile yeniden tanımlanmıĢtı. Yasaya 
göre bedensel engeli bulunanlar ve askerler dıĢında 18-60 
yaĢları arasında bulunan bütün erkekler vergiden yükümlü 
tutulmuĢtu. Ġsteyenler dört günlük çalıĢma bedelini eskiden 
olduğu gibi vergi olarak ödeyebileceklerdi. Ayrıca verginin 
asgari 12, azami 40 kuruĢ olmak üzere vilayet meclis-i 
umumileri tarafından belirlenmesi karara bağlamıĢtı. Suriye 
vilayeti bu vergiyi 1916 ve 1917 yıllarında 20 kuruĢ 
üzerinden almıĢtı.  

II. 2. Bütçe Giderleri. Vilayetlerin yapmakla mükellef 
olduğu hususi hizmetler için gerekli tahsisat meclis-i umumi 
tarafından belirlenir ve bütçelerde ilgili kısımlara konulurdu. 
Gider kısmında ilk olarak meclis-i umuminin ve hususi idare 
muhasebe kaleminin muhtemel masrafları kaydedilirdi. Bu 
kısımda meclis-i umumi üyelerinin yevmiyeleri, encümen-i 
vilayet üyelerinin maaĢları, muhasebe-i hususiye ve 
encümen-i vilayet kalemi memur ve müstahdemlerinin 
maaĢları yer alırdı. Ayrıca harcırah, tamirat, mefruĢat, ısınma 
ve aydınlatma, kırtasiye ve evrak basımı, kira, muhaberat ve 
müteferrik masraflar ayrı ayrı belirtilirdi.  

Turuk ve Maabir-i Vilayet adını taĢıyan ikinci kısımda 
memurin-i fenniye olarak nitelenen mühendis ve 
kondüktörlerin maaĢları, daimi statüde hizmet gören 
tamircilerin ve idari birimde çalıĢan muhasebeci, kâtipler ve 
odacıların maaĢları kaydedilirdi. Ayrıca vilayet yol ve 
köprülerinin keĢif raporlarının çıkarılması, inĢası ve tamiratı 
masrafları ile birlikte harcırahlar, ambar kirası, silindir 
masrafı, alet ve edevatın nakliye ve tamiri masrafı, idarenin 
aydınlatma, ısınma, kırtasiye gibi müteferrik giderleri bu 
kısımda ayrı ayrı gösterilirdi.  

Üçüncü kısımda Umûr-ı Maarif baĢlığı altında maarif 
müfettiĢleri maaĢları ve devriye masrafları, vilayette bulunan 

                                                         
11 Sevilay Özer, Anadolu‟da Görülen Çekirge İstilaları ve Halk 

Üzerindeki Etkisi (1914–1945), TTK Yayınları, Ankara 2016, s. 24. 
12 Suriye ve Filistin‟de çekirge felaketi nedeniyle mahsulatı hasara 

uğrayan çitçilerin ziraat bankası borçları ertelenmiĢti. BOA, DH. Ġ. 
UM. EK 8/89 (20 Haziran 1330);   
13 BOA, DH. Ġ. UM 59/1 (22 TeĢrin-i Sani 1331). 
14 BOA, HR. ĠD 1839/30 (15 Kanun-ı Evvel 1331) 

idadi, iptidai, darülmuallimin, darülmuallimat mektepleri ile 
maarif idaresinin maaĢ ve idare masrafları, mekteplerin kira, 
inĢa ve tamir giderleri sıralanırdı. Hususi idarelerin sultani 
mekteplerin idaresi ve masraflarıyla ilgisi bulunmasa da bu 
mektepte okuyan fakir öğrencilere burs vermek amacıyla 
bütçelerin maarif harcamaları kısmına bir miktar tahsisat 
koydukları olurdu. Bütçeden ayrıca vilayetteki hususi 
ekteplere yardım amacıyla tahsisat ayırıldığı da olurdu. 

Bütçelerde çiftçilik mektepleri, numune tarlası, alât-ı 
ziraiye depoları, damızlık hayvan depoları ve sanayi 
mektebinin personel maaĢları, daimi masrafları ve 
müteferrik masrafları umûr-ı ziraiye, baytariye ve sınaiye 
baĢlığı altında gösterilirdi. Vilayetlerde faaliyet gösteren 
hastane ve sağlık kuruluĢları ile darüleytam gibi hayır 
kurumlarının maaĢ ve daimi masrafları ise bütçelerde Umûr-
ı Hayriye ve Sıhhiye baĢlığı ile yer alırdı.  

Bütçele giderlerinin masarif-i muhtelife adındaki son 
kısmında bütün harcama alanları için söz konusu olan ortak 
vilayet giderleri ve bütçelere konulması gereken kimi 
zorunlu gider kalemleri fasıllar hâlinde sıralanırdı. Vilayet 
matbaası ve gazetesinin giderleri, adi bütçelerin gelir 
kısmında gösterilen ve esasen vilayet gelirlerinden olmayan 
aĢar hisse-i menafisi, vilayet emlak ve akarlarının her türlü 
gideri ve mahkeme masrafları bulunurdu. Ayrıca emanette 
tutulan paraların sahiplerine aktarılması için reddiyat ve 
bütçenin tertip ve tanzimi sırasında öngörülmemiĢ ve 
bütçede bir tertibi bulunmayan hususi idare hizmetlerine ait 
muhtemel masraflar için de masarif-i gayr-i melhûze 
adlarındaki fasıllar yer alırdı.  

Vilayet gider bütçelerinin ilk kısmını meclis-i umumi ile 
hususi idarenin muhasebe servisine ayrılmıĢ tahsisat 
oluĢtururdu. Meclis üyeleri katıldıkları her içtimaa günü için 
50 kuruĢ ücret ve aylık 1.500 kuruĢ itibariyle harcırah 
alırlardı. Meclisin senede 40 gün olan çalıĢma süresi içinde 
tatil günleri de bulunmaktaydı. Meclis-i umumi içinden 
seçilen encümen üyelerine 1.500 kuruĢu aĢmamak kaydıyla 
maaĢ verilirdi. Ayrıca muhasebe-i hususiyede çalıĢan 
personelin maaĢları ve birimlerin diğer iĢletme giderleri 
Suriye vilayeti için yaklaĢık 500.000 kuruĢluk bir masraf 
meydana getirmekteydi.  

Vilayetin yol ve köprülerini iĢler vaziyette tutmak ve 
yenilerini inĢa etmek amacıyla bütçelerden yüklü tahsisatlar 
ayırmak gerekmiĢti. Birinci Dünya SavaĢında cephe hattı 
hâline gelen vilayette bu iĢlerin stratejik bir anlamı da 
bulunmaktaydı. Bu nedenle yol ve köprülerin tamir ve 
inĢasında geniĢ ölçüde ordu birliklerinden yararlanılmıĢtı. 
Nitekim IV. Ordu kumandanı Cemal PaĢa hatıratında ġam-
Kuneytra Ģosesinin yapımı için alet-edevat yanında amale 
taburlarını görevlendirdiğinden bahsetmektedir

15
. Benzer 

Ģekilde ordu birliklerince Rayak‟tan ġam‟a uğramaksızın 
Banât-i Yakub‟a kestirme bir yol yapılmıĢtır

16
. Bunun yanında 

askeri gerekçelerle Suriye içindeki bazı demiryolu hatlarının 
savaĢ için gerekli olmadığı düĢünülerek söküldüğü, ray ve 
traverslerinin hicaz demiryolundan Mısır‟a doğru açılmak 
istenen hatta kullanıldığı görülmektedir

17
. Suriye vilayeti 

demiryolu hattı bu Ģekilde iptal edilen mevkilerde 1916–
1917 yıllarında Ģose yapılması için bütçelerinden önemli 
miktarda para aktarmak zorunda kalmıĢtır

18
.  

                                                         
15 Cemal PaĢa, Hatıralar, ÇağdaĢ Yayınları, Ġstanbul 1977, s. 387. 
16 Ali Fuad Erden, Birinci Dünya Harbi‟nde Suriye Hatıraları, 
Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul 2003, s. 113. 
17 Erden, aynı eser, s. 102. 
18 BOA, DH. UMVM 155/17 (15 Temmuz 1334). 
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Tablo 1 

Suriye Bütçeleri Gelir Kalemleri
19

 

SURĠYE VĠLAYETĠ ADĠ HUSUSĠ BÜTÇELERĠ VARĠDAT KALEMLERĠ 

Nev-i Varidat 1914 1915 1916 1917 

Birinci Kısım: Tekâlif-i Umumiye Küsurat Munzaması 

AĢarın Hisse-i Ġanesi     

1. Hisse-i menafi muadili hazineden alınacak tahsisât  

4.248.902 

1.409.884 847.700 1.200.000 

2. Hisse-i maarif muadili hazineden alınacak tahsisât 2.819.784 1.695.400 2.400.000 

Musakkafat vergisi maarif hissesi 226.795 180.731 161.900 200.000 

Temettü vergisine munzam vilayet hissesi 

 

1.109.306 

45.813 30.700 43.000 

Ağnam, deve, camus ve canavar rüsumuna munzam 
vilayet hissesi 

421.721 390.000 350.000 

Ferağ ve intikal harçlarına munzam vilayet hissesi 80.591 45.000 65.000 

Bedel-i nakdi-i askeriye munzam vilayet hissesi 80.500 1.583.000 - 

Turuk-ı vilayet hissesi     

1. Müsakkafat vergisine munzam turuk-ı vilayet 

hissesi 
- 150.465 135.000 170.000 

2. Temettü vergisine munzam turuk-ı vilayet hissesi - 45.813 40.000 20.000 

3. Harp vergisi kanununun 3. ve 8. maddelerinde 

muharrer tevkifata zam olunan turuk-ı vilayet hissesi 
- 20.818 35.000 30.000 

Birinci Kısmın Yekûnu 5.584.803 5.256.120 4.963.700 4.498.000 

Ġkinci Kısım: Küsurat-ı Munzamadan Mağda Varidat-ı Hususiye 

Tarik bedelât-ı nakdiyesi 3.718.803 1.978.800 1.650.000 1.300.000 

Rüsumat     

1. Zephiye resmi vilayet hissesi - 161.600 142.000 250.000 

2. Müruriye rüsum ve bedelatı - -  - 

Müessesât ve emlak hasılatı     

1. Müessesât-ı ziraiye, sanaiye ve ticariye hasılatı 

 
 

179.208 

32.717 668.500 50.000 

2. Mekatib varidatı 3.488 2.850 4.000 

3. Hastahane hasılatı - - - 

4. Matbaa ve resmi gazete hasılatı 81.348 33.750 50.000 

5. Emlak ve akarât hasılatı 160.535 97.000 386.000 

Vilayete Aid Hisse-i Temettü     

1. Ziraat bankası hisse-i temettü 600.000 358.902 213.696 - 

Hasılat-ı müteferrika - 22.000 2.000 - 

Tedrisat-ı iptidaiye varidatı - - 262.000 262.000 

Ġstirdadât - - - - 

Ġkinci Kısmın Yekûnu 4.498.011 2.779.590 3.071.796 2.305.000 

Üçüncü Kısım: Ġanât 

Ġanât ve teberrüat 15.100 143.120 20.000 40.000 

Bütçe açığı için hazineden muavenet 320.000 - - - 

Üçüncü Kısmın Yekûnu 335.100 143.120 20.000 40.000 

CÜMLE YEKÛN 10.418.124 8.178.830 8.055.496 6.843.000 

1917 Fevkalade bütçe gelirleri (Sinin-i sabıka 

bakayası: 1.409.198; 

Hazineden muavenet: 200.000) 

   1.609.198 

 

                                                         
19

 BOA Ġ. DH 1513/42; Ġ. DUĠT 128/35; Dâhiliye Nezareti, Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Mecmuası, C. II, s. 326-330. 
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Tablo 2 

Suriye Bütçeleri Gider Kalemleri 

SURĠYE VĠLAYETĠ ADĠ HUSUSĠ BÜTÇELERĠ TAHSĠSAT KALEMLERĠ 

Nev-i Tahsisat 1914 1915 1916 1917 

Birinci Kısım: Meclis-i Umumi ve Muhasebe-i Hususiye-i Vilayet 

Meclis-i umumi muhassasatı     

1. Aza yevmiyeleri 
163.060 

76.000 68.000 68.000 

2. Encümen-i vilayet muhassasatı 72.000 72.000 72.000 

Muhasebe-i hususiye-i vilayet ve encümen kalemleri 

maaĢatı 
    

1. Muhasebe-i hususiye müdür ve memurları maaĢatı 

 

199.200 

243.600 291.000 294.600 

2. Encümen-i vilayet kalemi maaĢatı 31.200 33.600 34.200 

3. Ġstasyon memurları maaĢatı - - 19.200 

4. Müstahdemin müteferrika 1.800 1.800 7.800 

Masarif – i Mütenevvia     

1. Harcırah 

 

 

60.200 

19.060 15. 000 15. 000 

2. MefruĢât 6.000 6.000 6.000 

3. Tenvîr ve teshiye 3.200 3.500 3.500 

4. Kırtasiye ve evrak-ı matbua 15.000 12.000 15.000 

5. Masarif-i müteferrika  6.000 6.700 6.700 

6. Ġstatistik memurları masarıfı - - 1.800 

Birinci Kısmın Yekûnu 422.460 473.860 509.600 543.800 

Ġkinci Kısım: Turuk ve Meabir-i Vilayet 

Memurin-i fenniye ve müstahdemiye maaĢatı     

1. Memurin-i fenniye maaĢatı 
 

280.800 

226.200 237.600 157.200 

2. Ketebe ve müstahdemin-i müteferrika 53.400 65.400 66.600 

3. Tamirci amele daimisi 32.400 111.600 68.400 

KeĢfiyat ve tamirat     

1. Tamirat-ı mütemadiye ve esasiye masarıfı  
6.524.359 

1.312.078 1.050.400 306.400 

2. ĠstikĢafât masarıfı 40.000 40. 000 - 

Mesarif – i mütenevvia     

1. Memurin-i daimi-i fenniye ve heyet-i istikĢafiye 

harcırahı 

95.000 

80.000 80.000 30.000 

2. Anbarlar bedel-i icarı - - 2.400 

3. Silindir masarıfı 10.000 - 10.000 

4. Alât ve edevâtın nakliye ve tamiriyesi - 40.000 13.000 

5. MefruĢat tenvir ve teshin vesair masarif-i 

müteferrika 
51.000 11.000 15.000 

Ġkinci Kısmın Yekûnu 6.900.159 1.805.078 1. 636. 000 669.000 

Üçüncü Kısım: Umur-ı Maarif 

Maarif müfettiĢleri     

1. Maarif müfettiĢleri ve ketebe maaĢatı 
40.800 

74.400 81.600 81.600 

2. Müteferrika ve müfettiĢler masarif-i devriyesi 22.400 14.400 14.400 

Tedrisât-ı taliye     

1. Mekteb-i idadi maaĢatı 
110.600 

123.600 229.200 291.650 

2. Mekteb-i idadi masarıfı 3.000 6.000 6.000 

Tedrisât-ı ibtidiye     

1. Mekatib-i ibtidaiye maaĢatı 
2.571.254 

1.775.200 2.168.815 2.818.132 

2. Mekatib-i ibtidaiye masarif-i daimisi 342.050 449.125 496.425 

Darülmuallimin     

1. Darülmuallimin maaĢatı 
431.300 

130.800 145.800 154.200 

2. Darülmuallimin masarif-i daimisi 227.500 261.500 252.780 

Mekatib-i vakfiye ve hususiye tahsisatı 214.180 - - - 

Masarif-i mütenevvia     

1. Mekatib masarif-i tamiriyesi 244.561 212.398 20.000 20.000 

2. Harcırah - 15.000 15.000 15.000 
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3. Mekatib icaratı - 49.852 91.302 141.302 

Üçüncü Kısmın Yekûnu 3.648.695 2.976.200 3.482.742 4.311.489 

Dördüncü Kısım: Umur-ı Ziraiye ve Baytariye ve Sanaiye 

Çiftçilik Mektebi     

1. Müdür, muallimin, müstahdemin maaĢatı - 60.000 157.800 - 

2. Masarif-i daimi - 147.900 474.065 - 

Numune Tarlası     

1. Memur ve müstahdemin maaĢatı - - 8.400 4.800 

2. Masarif-i daimi - - 2.200 - 

3. Alât ve edevât tamirat ve masarif-i müteferrikası - - - - 

Alât-ı ziraiye deposu ve ziraat muallimleri     

1. Memur ve müstahdemin maaĢatı 

462.660 

144.000 99.000 99.000 

2. Masarif-i daimi 22.500 49.050 44.250 

3. Alât ve edevât-ı ziraiye masarıf ve nakliyesi 47.400 9.000 - 

Damızlık Hayvanat Deposu     

1. Memurin ve müstahdemin maaĢatı - 
40.000 40.000 

- 

2. Masarif-i daimi - - 

Sanayi Mektebi     

1. Müdür muallimin ve müstahdemin maaĢatı  
236.564 

167.928 185.808 255.000 

2. Masarif-i daimi-i mütenevvia 372.072 285.058 488.000 

Dördüncü Kısmın Yekûnu 699.224 1.001.800 1.310.381 891.050 

BeĢinci Kısım: Umur-ı Hayriye ve Sıhhiye 

Hastahane     

1. MaaĢat - 
117.000 

68.400 82.800 

2. Masarif-i umumiye - 191.600 516.000 

Darüleytam - 87.600 - - 

BeĢinci Kısmın Yekûnu - 204.600 260.000 598.800 

Altıncı Kısım: Masarif-i Muhtelife 

Matbaa-i Vilayet     

1. Matbaa-i vilayet maaĢatı 
44.400 

63.000 67.200 71600 

2. Matbaa-i vilayet masarif-i umumiyesi 21.721 17.220 - 

Ziraat bankasına ait aĢar hisse-i menafi 1.416.297 1.409.884 827.700 827.700 1.200.000 

Masarif-i tahsiliye     

1. Ziraat bankası aidatı - 75.000 75.000 75.000 

2. Varidat-ı hususiye masarif-i tahsiliyesi 446.800 7.500 7.838 10.000 

Ġdare-i hususiyeye aid emakin ve akarat vergi ve 

tamirat masarıfı 
- 86.200 29.200 122.000 

Masarif-i muhakeme 10.000 5.000 5.000 3.000 

Reddiyât 15.000 10.000 5.000 3.000 

Masarif-i gayrimelhuza 125.000 40.900 41.200 100.000 

Beyrut‟ta müĢtereken tesis olunan Darülmuallimat 

mektebi masarıfına muavenet 
- - - 400.000 

Tahsisat-ı fevkalade zammiyatı - - - 854.589 

Süveyde kasabasına cari suyolları masarıfı 105.000 - - - 

Altıncı Kısmın Yekûnu  2.162.497 1.719205 1.075.350 2.839.189 

CÜMLE YEKÛN 13.833.039 8.170.743 8.294.081 9.853.328 

Fevkalade Bütçe Giderleri (Turuk ve Maabir: 

1.100.645; Umûr-ı Maarif: 678.015; Umûr-ı Ziraiye, 

Baytariye ve Sanaiye: 130.538) 

   1.909.198 

 

Suriye vilayetinde tarım, hayvancılık ve sanayinin 

geliĢtirilmesi için bütçelere tahsisat konulmuĢtur. Belirtmek 

gerekir ki Birinci Dünya SavaĢı getirdiği olumsuzluklara 

karĢı vilayet için bazı imkânlarda ortaya çıkarmıĢtır. Öyle ki 

savaĢ döneminde muhasım devletlerin müesseselerine el 

konulmuĢ ve bunlar değerlendirilme yoluna gidilmiĢtir. 

Örneğin Buka ovasında Fransız Cizvit tarikatı tarafından 

iĢletilmekte olan geniĢ çiftlik arazisi üzerinde 1915 yılında 

bir ziraat mektebi tesis edilmiĢtir. Cemal PaĢa kendi 

giriĢimleriyle oluĢturulan Tanayil Ziraat Mektebi‟nin bir 

Alman müdürün idaresine verildiğini ve okulun kısa 

zamanda cazip bir hâle gelerek tanınmıĢ ailelerin çocuklarını 
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okula kaydettirmek için ricacı olmaya baĢladıklarından 

bahsetmektedir
20
. Öte yandan savaĢ döneminde vilayette 

bulunan Sanayi Mektebi de geliĢme imkânı bulmuĢtur. Okul 

envanterinde bulunan demir döküm, doğrama, bıçkı 

makinaları askerî ihtiyaçların temini hususunda katkı 

sağlamıĢtır
21
. Bu nedenle okulun tahsisatı bütçelerde 

artırılmıĢtır. Bunun yanında vilayette 1915 yılı içinde bir de 

damızlık hayvan deposu açılmıĢ, burada hayvan ıslahı 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır
22

. Burada istihdam edilen 

veterinerler hem bu iĢlerle uğraĢmıĢlar hem de vilayette baĢ 

gösteren özellikle sığır vebası hastalığına karĢı mücadeleye 

giriĢmiĢlerdir
23

.  

Birinci Dünya SavaĢı birçok alanda olduğu gibi sağlık 

alanında da vilayeti etkilemiĢti. Vilayette bulunan ġam tıp 

mektebi en önemli sağlık kuruluĢlarından birisiydi. 

Seferberlikle beraber mektebin hocaları silahaltına alınmıĢ 

ve okul önce faaliyetlerini durdurmuĢ ardından Beyrut‟a 

taĢınmıĢtı
24
. ġam‟da mevcut hastane hem sivillere hem de 

askerlere hizmet vermiĢtir. Bütçelerden anlaĢıldığına göre 

hastane savaĢ döneminde parasız hizmet vermiĢtir. 1915, 

1916 ve 1917 bütçelerinde hastane geliri olarak herhangi bir 

meblağa rastlanmamaktadır. Hastaneye ayrılan tahsisat 

devamlı suretle artırılmıĢtır. SavaĢ döneminde kimsesiz ve 

Ģehit çocuklarının barındırılması amacıyla açılan Darüleytam 

1915 yılında hizmet vermiĢ ve ardından Ġstanbul‟a 

taĢınmıĢtır
25

.  

SONUÇ. Suriye vilayeti, 1913 yılı Martında çıkarılan 

vilayet yasasına bağlı olarak aynı yıl içinde hususi idareyi 

kurma çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bir taraftan da vilayet 

meclis-i umumi üyelerinin seçimi yapılmıĢ, 1914 yılı ġubat 

ayı itibariyle 38 üye ile toplanan meclis-i umumi ilk hususi 

bütçeyi oluĢturmuĢtur. Sonraki yıllarda da vilayet hususi 

bütçeleri, vilayet gelir ve giderlerinin reel olarak yansıdığı 

adi bütçeler olarak yapılmaya devam etmiĢtir. 1917 bütçesi 

hem adi bütçe hem de fevkalade bütçe Ģeklinde meydana 

getirilmiĢtir.  

AraĢtırmada söz konusu edilen 1914–1917 yılları 

arasındaki dört bütçe incelendiğinde ilginç bazı sonuçlara 

ulaĢılmaktadır. Vilayetin bütçeye konu olan gelirleri, Birinci 

Dünya SavaĢı yıllarında azalma eğilimindedir. Enflasyon 

olgusu da hesaba katıldığında savaĢın vilayet bütçeleri için 

yıkıcı bir sonuç doğurduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla 

birlikte IV. Ordunun bölgede bulunmasının ve ordu 

kumandanı Cemal PaĢa‟nın gayretlerinin vilayet için bazı 

kazanımları da bulunduğu vurgulanmalıdır. Vilayette yol ve 

köprülerin bakımı ve inĢasında ordu birlikleri kullanılmıĢtır. 

Cemal PaĢa‟nın ön ayak olmasıyla yeni okullar tesis edilmiĢ 

ve Buka ovasının verimli bir köyünde uygulamalı ziraat 

mektebi açılmıĢtır. Vilayette bulunan Sanayi Mektebi iĢler 

hâle getirilmiĢ, kimsesiz ve Ģehit çocukları için de 

Darüleytam tesis edilmiĢtir.  

Öte yandan Almanya ile yapılan ittifakın olumlu bir 

sonucu olarak birçok Alman uzman vilayetteki projelerde 

istihdam edilebilmiĢtir. Ziraat mektebine müdür olarak 

atanan bir Alman vatandaĢı yanında çekirge ile mücadele 

amacıyla Mr. Boher ve yardımcıları vilayete getirilmiĢtir. 

Cemal PaĢa‟nın giriĢimleriyle ġam-Hicaz hattının kurucu 

mühendisi Meissner PaĢa çölden Mısır‟a demiryolu 

inĢasında görevlendirilmiĢ, Avusturyalı mühendis Uskarfon 

Voyneke hizmete alınarak bazı yolların yapımında 

çalıĢmıĢtır. Ayrıca eski eser uzmanı Profesör Veygand ve 

Roma Akademisi üyelerinden Profesör Cürher‟den 

yararlanma yoluna gidilmiĢtir
26

.  
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SYRIAN PROVINCIAL BUDGETS IN THE FIRST WORLD WAR 

The arrangement of provinces in the Ottoman Empire within the framework of the principle of decentralization was made 

possible with the “Temporary Law for the General Administration of the Provinces” (İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Kanûn-ı 

Muvakkatı) on 26 March 1913. As an innovation, in addition to the general administration of the province, the law has created 

a legal entity which is called as «provincial special administration» that owns movable and immovable properties. The 

governorship was considered as a separate legal structure performing public service and its organs and its executive decision-

making authority were accepted. As an organ of the provincial special administration, general assemblies (Meclis-i Umûmiler) 

of the province could now make their annual provincial budgets. The provincial expenses would be covered by the revenues to 

be collected according to the budget.The province of Syria was a region where the Fourth Ottoman army operated during the 

war. As a result, it is one of the provinces where the negative effects of the war are felt the most. Of course, this has been 

reflected in the budgets. The socio-economic ruin caused by the war brought some difficulties in collecting revenues and 

performing services. The research aimed to focus on this issue. 

Key words: Syrian province, First World War, province budgets. 

  



   
232 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

УДК 94(477) «1988–1991» 

Аллеров В.Ю., 

військовослужбовець, Національна гвардія України, allerov@ukr.net 

Україна, м. Київ 

ІДЕЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ОПОЗИЦІЙНИХ 

ДО КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ (1988–1991 РР.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. У 1985 р. СРСР започатку-

вав новий політичний курс – перебудова, гласність, 

демократизація стали його визначальними рисами. На 

тлі політики перебудови у країні послаблено тиск кара-

льно-репресивної системи на національно свідому еліту, 

що вилилося у створення низки опозиційних до Компар-

тії України (КПУ) політичних сил, які не тільки пропа-

гували ідеї відродження Української держави, але й вис-

тупали за створення національних Збройних Сил, 

повернення українських військовослужбовців на терито-

рію Української РСР для відбування військової служби. 

Мета статті – охарактеризувати програмні поло-

ження найвпливовіших українських опозиційних до 

КПУ громадсько-політичних структур, які стосуються 

проблеми створення національних Збройних Сил, про-

ходження військової служби громадянами Української 

РСР в межах республіки та загалом проблем військового 

будівництва. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 1980-х рр. 

в Українській РСР політика гласності та демократизації 

набула реальних обрисів, що пов‟язуємо із створенням 

неформальних товариств, а згодом – політичних партій. 

Зокрема, 7 липня 1988 р. постала Українська Гельсінська 

Спілка (УГС), членами якої стали моральні авторитети з 

багатолітнім стажем національно-визвольної боротьби 

[1, c.2]. УГС, за словами Л. Лук‟яненка, упродовж 1988–

1989 рр. була не тільки правозахисною організацією, але 

й, де факто, політичною партією. «Самим фактом свого 

існування і боротьби вона висувалася як опозиційна пар-

тія і таким чином перетворювала українське політичне 

тло на двопартійне, плюралістичне. У цьому полягає її 

велика заслуга…», – відзначав багатолітній політичний 

в‟язень [2, c.10]. Член УГС Г. Куценко відзначав, що 

«військо в такому вигляді, як його створив комуністич-

ний апарат – страшна загроза для громадян СРСР і небе-

зпека для всього людства… Використовуючи закон про 

обов‟язкову військову службу апарат залучає молодих 

людей до власних злочинів (Новочеркаськ, Чехословач-

чина, Афганістан, Тбілісі…), запевняючи, що все ро-

биться на благо народу…» [3, c.3]. Для того, щоб КПРС 

«більше не могла безконтрольно використовувати вій-

сько у своїх вузькопартійних цілях», члени УГС пропо-

нували звільнити військовослужбовців від обов‟язкового 

членства в партії, від впливу партійних організацій, ска-

сувати політичні відділи, а також «жандармську роль 

особливих відділів» [3, c.3]. 

Трансформація УГС в Українську республіканську 

партію (УРП) привела до зміни військової парадигми. 

Ставлення УРП до «військового питання» визначалося 

основною метою діяльності партії – створення Україн-

ської незалежної соборної держави як неодмінної умови 

для політичного, економічного й культурного відро-

дження, консолідації та самопоступу народу України, 

піднесення його добробуту, утвердження демократич-

ного ладу і розвитку громадянського суспільства, виве-

дення України з міжнародної ізоляції [4, c.3]. У розділі 

програми «Щодо війська та оброни» республіканці ви-

ступали за відновлення Збройних Сил України як одного 

з головних гарантій незалежності її народу (п.12.1). 

Члени партії відстоювали ідею підпорядкованості 

Збройних Сил виключно українській владі (п.12.2). УРП 

планувала домагатися ухвалення законодавчих актів, які 

б гарантували неможливість застосування урядом 

Збройних Сил проти власного народу, а також втручання 

армії в ідеологічну боротьбу різних політичних сил 

(п.12.3) [4, c.3].  

У Зверненні «До військовослужбовців на території 

України» УРП констатувала: «Ми, республіканці, за те, 

щоб Україна мала власні Збройні Сили. Збройні Сили 

України будуть професійними та добровільними. Слу-

жба в такій армії буде почесною та високооплачуваною. 

Українська республіканська партія не сумнівається, що 

багато хто з Вас, українців чи не українців, захоче про-

довжити службу в рядах українського війська. Ми радо 

вітатимемо Вас, як захисників вільної і незалежної 

України» [5, c.3]. УРП вірило, що «військовослужбовці, 

які нині мешкають та несуть нелегку службу на терені 

України, не піднімуть меча на народ, що мирними кон-

У статті проаналізовано програмні положення впливових українських громадсько-політичних 

організацій (Українська Гельсінська Спілка, Українська республіканська партія, Спілка незалежної 

української молоді, Українська Народно-Демократична Ліга, Народний Рух України, Державна 

самостійність України, Українська народно-демократична партія, Український християнсько-

демократичний фронт, Українська християнсько-демократична партія), які стосуються військово-

політичної сфери, а саме ідей: створення національних Збройних Сил, реформування Радянської Армії, 

відбування строкової військової служби українськими призовниками на території республіки.  

Ключові слова: національні Збройні Сили, політична партія, військовослужбовець, Українська РСР, 

Компартія України, перебудова. 
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ституційними засобами прагне відновити втрачену сво-

боду» [5, c.3]. 

Республіканці зауважували: «Якою бути Україні, ви-

значатиме її народ, усі її громадяни, у тому числі війсь-

ковослужбовці. У відновленій незалежній українській 

державі кожен військовослужбовець Радянської Армії 

буде прийнятий у новостворене українське військо. Ми 

впевнені, що у Радянській Армії є багато офіцерів і сол-

датів, які вболівають за долю України. Закликаємо Вас 

стати за свободу України! Збанкрутіла комуністична 

імперія не повинна більше використовувати Вас для 

придушення волі українського народу» [5, c.3]. 

«Військове питання» – одне з пріоритетних у діяль-

ності молодіжного крила УРП – Спілки незалежної 

української молоді (СНУМ) – громадсько-політичної 

організації, яка у своїй діяльності «прагнула політич-

ного, економічного, соціального суверенітету як перехі-

дного етапу до повної державної незалежності» [6, c.3]. 

Програма молодіжної організації передбачала деміліта-

ризації України, ліквідацію обов‟язкового призову мо-

лоді і «утворення української вільнонайманої армії в 

розумних межах оборонних потреб» (п.7) [6, c.3]. 

У «Зверненні установчих зборів Спілки незалежної 

Української молоді до молоді всіх областей України» від 

19 серпня 1989 р. організація закликала до консолідації 

«всіх сил у боротьбі за національне і релігійне відро-

дження України, відновлення символіки українського 

народу, встановлення державного статусу української 

мови, демократизацію суспільства і створення вільно-

найманої української армії…» [7, c.5]. 

24–25 червня 1989 р. у м. Рига (Латвія) відбулася пе-

рша установча конференція Української народно-демок-

ратичної ліга (УНДЛ), на якому було затверджено зага-

льну Декларацію та Статут УНДЛ, обрано тимчасовий 

Координаційний Комітет та затверджено організаційну 

структуру [8, c.11]. Відзначено, що УНДЛ – це полі-

тична організація, що об‟єднувала людей відданих зага-

льнолюдським принципам демократії, гуманізму та 

свободи. Діяльність «партії» спрямовувалася на ненаси-

льницьку зміну існуючого ладу та побудову соціально-

політичної системи на засадах парламентської демокра-

тії. Партія закликала до консолідації розрізнених угру-

повань та організацій для створення єдиного опозицій-

ного фронту [9, c.2]. 

Відстоюючи ідею «політичної, економічної суверен-

ності Української держави», УНДЛ у «програмі міні-

мум» пропагувала пріоритетність республіканських 

законів над союзними та закликав до відбування 

військової служби громадянами України на території 

республіки, введення альтернативної цивільної служби, 

поступового переходу до добровільної професійної армії 

на засадах оборонної достатності [9, c.2]. 

УНДЛ переконувала, що доки «наші хлопці несуть 

службу в інших країнах та республіках-колоніях, доти 

ми не маємо гарантій неповторення у нас трагедії Тбі-

лісі, доти ми не маємо надійного захисту від сваволі на-

віть у себе вдома» [10, c.1]. Члени партії задавали рито-

ричне запитання: якщо у Румунії армія у найдраматич-

ніший момент стала на сторону свого народу, то чи 

стануть на захист мирних демонстрацій військовослужбовці 

Київського гарнізону, адже переважна більшість солдат – 

вихідці навіть не з європейської частини СРСР? [10, c.1]. 

16 червня 1990 р. у Києві відбувся з‟їзд УНДЛ, який 

ознаменувався перетворенням партії в Українську 

народно-демократичну (УНДП) [11, c.1-2]. У цей же 

день обрано Вищу координаційну раду, схвалено про-

граму, Статут, головні політичні принципи. Залишаю-

чись на тій же ідеологічній платформі що й УНДЛ, у 

програмі партії відбулися й певні стратегічні зміни – 

відзначено, що передумовою досягнення незалежності 

України можуть стати громадянські комітети по відро-

дженню Української держави та по скликанню на їх ос-

нові Конгресу громадян України. Звідси наступний крок – 

формування власних Збройних Сил [11, c.1-2]. 

Члени УНДП наголошували, що «наскрізь пронизана 

політорганами, Радянська армія завжди перебувала й 

перебуває під контролем ЦК, Політбюро та першого 

секретаря ЦК КПРС. Разом з органами держбезпеки та 

внутрішніх справ вона є головної опорою радянської 

імперії та комуністичного режиму» [12, c.6]. 

На окрему увагу заслуговує програма Народного руху 

України за перебудову (НРУ), створеного 8 вересня 

1989 р. Програма партії передбачала створення націона-

льних Збройних Сил, що стало підсумком тривалих дис-

кусій серед членів цієї політичної сили. Так, для прик-

ладу Львівська регіональна організації НРУ за перебудову 

підтримувала основні положення проекту НРУ, який був 

опублікований у «Літературній Україні» 16 лютого 

1989 р., проте у військово-політичній сфері, виходячи із 

засад демократії, гуманізму, соціальної справедливості, 

прагнула відстоювати ідею демілітаризації громадського 

життя, перетворення СРСР у Союз суверенних республік 

та проходження військової служби та відбування пока-

рання для громадян республіки на її території [13, c.2]. 

7–8 квітня 1990 р. у Львові відбувся установчий з‟їзд 

політичної партії Державна самостійність України 

(ДСУ). Політична партія визнавала найбільшим кривд-

ником українського народу російський шовінізм з його 

великодержавницькими амбіціями [14, c.3]. За своїм іде-

ологічним наповненням, програма ДСУ була близькою 

до програми ОУН. Члени партії вважали існуючу владу 

в Україні окупаційною, незаконною, а Українську РСР 

«провінцією кривавої деспотично-комуністичної імпе-

рії», через що основна мета діяльності полягала у звіль-

ненні України «від свого найстрашнішого ворога всіх 

часів і народів» [14, c.3]. 

У «Зверненні до українського народу з приводу не-

обхідності створення національних збройних сил» від-

значено, що «одним з важливих кроків на шляху до 

незалежності мають стати Українські національно-

територіальні військові з‟єднання» [15, c.1]. Члени партії 

констатували, що це, по-перше, «покладе край витратам 

на перевезення українських юнаків з України, а потім і в 

Україну». По-друге, українські національно-територіа-

льні частини не будуть використовуватися владою для 

розгрому мітингів і демонстрацій, а також вони стануть 

гарантом незворотніх процесів, які «перетворять УРСР з 

колонії, в демократичну державу» [15, c.1]. 

21–22 квітня 1990 р. у Львові відбувся з‟їзд Українсь-

кого християнсько-демократичного фронту (УХДФ), 

який проголосив утворення Української християнсько-

демократичної партії (УХДП) [16, c.3]. Її прихильники 
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наголошували, що вона «в своїй діяльності не буде оми-

нати жодної з проблем, що постали на Україні – релігій-

них, політичних, національних, економічних, соціаль-

них, правових, екологічних…» [17, c.1], а членство в 

партії «зобов‟язує до почуття підвищеної відповідально-

сті і тривоги за долю України і рідного народу» [17, c.1]. 

Пропагуючи утворення незалежної держави, УХДП ви-

ступала за вивід всіх іноземних військ з території Укра-

їни і утворення національної армії, яка «складалася б 

виключно з громадян України» [18, c.2]. 

1 липня 1990 р. було утворено Українську міжпар-

тійну асамблею (УМА), представники якої (УНДП, 

Української національної партії (УНП), Республікансь-

кої партії України (РПУ), націоналістичної фракції 

СНУМу та ін.) вбачали «позапарламентський шлях до-

державної незалежності України в конгресовій боротьбі», 

для чого пропонували скликати національні установчі 

збори – Національний конгрес [19, c.3]. Для виконання 

своїх директив, було створено Виконавчий комітет, на 

який покладалося, окрім іншого, завдання щодо прове-

дення необхідних заходів для утворення Національних 

Збройних Сил [19, c.3]. 

Проте, на практиці, задекларовані українськими по-

літичними силами положення політичних програм не 

співпадали із намірами ЦК КПУ. Так, 29 липня 1990 р. 

газета «Известия» опублікувала статтю заступника Ге-

нерального штабу Збройних Сил СРСР Г. Кривошеєва, в 

якій він виклав власні міркування щодо можливості 

створення національних Збройних Сил та повернення на 

територію республіки українських військових [20, c.1]. 

Він відзначав: «Чого я негативно ставлюся до ідеї рес-

публіканських армій? Тому, що вважаю: оборону країни 

не можна розтягувати по національних квартирах. Це 

просто не серйозно, якщо не сказати більше. Розташо-

вуючи ракетні частини, ППО, Флот, сухопутні війська, 

ми виходимо зі стратегічних та оперативних міркувань, 

а не з демографічних, чи в окремих випадках, егоїстич-

них настроїв у тому чи тому регіоні» [20, c.1]. 

«Думаю, – продовжував Г. Кривошеєв, – питання 

оборони країни, принципи формування й укомплекту-

вання Збройних Сил СРСР необхідно розв‟язувати на 

Союзному рівні. Їх потрібно обов‟язково обумовлювати 

як в новому Законі про оборону, так і в новому союз-

ному договорі, тоді в майбутньому не виникатиме жод-

них непорозумінь» [20, c.1]. 

Відповідаючи на закиди Г. Кривошеєва, один із ліде-

рів УРП – Л. Лук‟яненко у притаманному йому емо-

ційно-іронічному стилі зауважував: «Звинувачуючи 

українців в егоїзмі, він кидає каменем не в той город: 

саме російський імперіалізм розумів російські націона-

льні інтереси, як постійне розширення своїх державних 

кордонів шляхом систематичних завоювань прилеглих 

країн. Прагнення ж не віддати своє в чужі руки – це не 

егоїзм, а природна турбота про створення необхідних 

умов для забезпечення фізичного існування нації. І на-

впаки: тримати у своїх руках інші народи є нічим іншим, 

як егоїзмом – у даному випадку з боку російського імпе-

ріалізму…» [21, c.7]. 

Л. Лук‟яненко зауважував, що «генерал Кривошеєв 

розуміє СРСР не як сукупність країн з окремими наро-

дами, окремими територіями й історичними долями, а як 

одну країну. Розуміє її так, як генерал Денікін, фельдма-

ршал Кутузов, генералісимус Суворов. Немов би за 

останні пів століття не було розпаду імперій, немов би 

світ не пережив великої доби національно-визвольних 

рухів, у результаті яких Організація Об‟єднаних Націй 

поновилася сотнею нових держав…» [21, c.7]. 

Висновки. Упродовж 1988–1990 рр. опозиційні до 

КПУ політичні структури незважаючи на загрозу репре-

сій, ввели у політичні програми розділи, які стосувалися 

створення національних Збройних Сил, пропагували 

ідею відбування строкової військової служби громадя-

нами Української РСР виключно на території респуб-

ліки. Політичні сили національно-демократичного спек-

тру об‟єднувало бажання реформувати морально 

застарілу та консервативну Радянську Армії у дусі часу, 

відвернути спробу використання Збройних Сил для при-

душення національно-визвольних рухів у радянських 

республіках. 
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Постановка проблеми. Значну роль у повсякден-

ному бутті людини відіграє сімейне життя, усталені тра-

диції, гендерні ролі, психологічний клімат, родинні цін-

ності. Можна сказати, що сім‟я є повсякденною реальністю 

людини. Немаловажне місце в дослідженні сімейного 

повсякдення належить вивченню ролі дитини в родині та 

суспільстві. Інтерес до дитинства як історичної пробле-

ми викликала книга Ф. Арієса «Дитина і сімейне життя 

при Старому порядку». Дослідник доводить, що дитин-

ство – це історично зумовлений концепт, який виникає 

лише на початку Нового часу [1]. На деякий час у світо-

вій історіографії утвердилася думка, що дитинство було 

«відкрито» у Нові часи, але згодом американські медіє-

вісти (зокрема, Б. Ханавалт) спростували такий підхід [2, 

c.175]. 

Вітчизняні дослідники тільки починають відкривати 

для себе дитину і дитинство як об‟єкт історичного дос-

лідження. З‟явились праці, присвячені вивченню дитини 

в Гетьманщині XVIII ст. Серед дослідників можна на-

звати В. Маслійчука та І. Сердюка [3-5]. Що стосується 

досліджуваного нами періоду, великий внесок у дослі-

дження структури та чисельності родини на Волині в 

XVI – першій половині XVII ст. зробила І. Ворончук [6]. 

Т. Зайцева (Гошко) приділяє увагу дослідженню дитинс-

тва, формуванню загальноєвропейських та українських 

правових норм щодо дитини у середньовічну та ранньо-

модерну добу [7]. В цілому проблема дитинства і дитини 

в повсякденному житті у період XVI–XVII ст. залиша-

ється малодослідженою.  

Мета цього дослідження полягає в аналізі повсяк-

денних практик сімейного життя, ставлення до дитини в 

сім‟ї та взагалі розуміння дитинства як концепту окре-

мого вікового стану людини. 

Виклад основного матеріалу. Якщо звернутися до 

зображальних джерел того часу, то можна переконатися, 

що для українського живопису XVII сторіччя характерне 

зображення дітей, як і в попередній іконографічній тра-

диції, як «маленьких дорослих»: пропорції тіла не ви-

тримані з урахуванням віку, не відображені особливості 

дитячої психіки, діти і дорослі змальовані в ієрархічній 

перспективі, коли розміри дітей непропорційно малі у 

порівнянні із дорослими. Всі ці риси простежуються у 

ктиторському портреті Федора та Єви Домашевських з 

дітьми. «Маленьким дорослим» виглядає і син Феодосії 

Палій [8, с.64-65, с.71]. Одначе робити висновок, що 

дитинство не помічали як окремий віковий стан людини, 

лише на цьому ґрунті не можна. 

Законодавчі та повчальні пам`ятки змальовують зо-

всім інше ставлення до дитини. Литовські Статути виді-

ляють окрему групу підданих – «дітей недорослих» обе-

рігають їх майнові права. Слідом за Статутом 1529 р., 

Статут 1566 р. (артикул 1 розділу шостого «о опеках») 

встановлює вік повноліття: «мужчизна мает мети зупол-

ные осмнадцат лет, а девце пятнадцать лет» [9, а.64]. 

Третій Статут (1588 р.) понизив вік повноліття дівчат до 

13 років, але дослідники вважають, що на українських 

землях продовжував діяти Другий Статут [10, с.138]. 

Інший артикул Статуту 1566 р. встановлює особливу 

кримінальну відповідальність для шляхтича «лет зупол-

ных немаючому»: «Естли бы ся потрафило иж шляхтич 

в летах чотырнадцати а не боли обвинен о злодейство, 

або приведен был з лицом тогды таковому про молодост 

лет его не мает быть поличон за злодейство, и не мает 

быти до ката в руки и на муку даван, нижли тую шкоду, 

отец его або матка або кревные з ыменя части его по-

винни з навязкою платити…, а не будет ли мети чим 

платити, ино дати его на выслугу поки бы то заслужил, 

што зашкодил…» [9, а.107]. 

Правда, ставлення до дітей шляхетських і людей про-

стого стану не зовсім однакове: «тым же теж обычаем 

может розумети и о детех людей простых лет недорос-

лых, а ведже и таковый хлопец недорослый естли бы в 

кильках злодействах и при лицы был дознан, таковых 

вряд мает карати водле зданя своего» [9, а.107]. 

Діти в родовитих сім`ях цінувалися як спадкоємці 

родинної власності та продовжувачі родових традицій. 

Одначе, це не означає, що в простих сім`ях байдуже ста-

вилися до дітей. М. Смотрицький у своєму «Євангелії 

учительном» безумовно виступає не тільки виразником 

церковних етичних настанов, але й носієм повсякденної 

Мета дослідження полягає в аналізі повсякденних практик сімейного життя, ставлення до дитини в 

сім‟ї та взагалі розуміння дитинства як концепту окремого вікового стану людини. Методи дослідження: 

загальнонаукові – історичний та логічний, аналізу і синтезу, узагальнення; історико-системний, історико-

генетичний, кількісні методи, метод візуальної антропології. Характерною рисою сімейного повсякдення 

православних України в ранній Новий час було батьківство та прагнення до нього. При аналізі 

демографічних даних з‟ясувалося, що у середньому в родині було 4–6 дітей. Велику роль у становленні 

сімейних стереотипів поведінки грала православна церква, і церковні діячі формували сімейні цінності, 

впливали на родинний клімат та ставлення до дитини. Дитинство виділялося як особливий період у 

житті людини, коли необхідно дбайливо турбуватися про неї. 

Ключові слова: дитинство, сімейне повсякдення, кількість дітей у сім‟ї, смертність. 
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народної свідомості, коли стверджує: «Каждый человек, 

кгды в неулічоную, а тяжкую хворобу впадует, триво-

жить собою и фрасується, и полен есть страха и трепета. 

Леч кгды человек таковою хворобою знатый мает роди-

чов, которые на тую тяжкую и неулічоною милого ди-

тяти своего хворобу смотрят, а хто бы им в том помог и 

утешил, их не мают, барзій оно, ніж хорый их сын або 

дочка боля: и барзій их внутрности и серце торганині 

терпять и раны» [11, c.98]. З цього прикладу видно, якої 

цінності на початку XVII ст. набула дитина для батьків, 

скільки теплих емоцій вкладалося у ставлення до неї. 

Підтверджує цю думку і Дмитро Туптало (Ростовський). 

У своєму творі «Руно орошенное», присвяченому чуде-

сам, що здійснилися в Іллінському монастирі Чернігова, 

він стверджує, що усім відомо, що коли хворіє дитина 

тілом, батьки хворіють серцем. Показово, що хвороба 

дитини викликає відгук не тільки в її безпосередніх ро-

дичів, але й у сусідів. Так, сусіди чернігівського бурміс-

тра Павла Клевця, співчуваючи його хворій донці Те-

тяні, радять звернутися до чудотворної Богородичної 

ікони в Іллінському монастирі [12, c.222]. 

Дуже болісно переживалася смерть дитини. Тут про-

являвся феномен так званої «твоєї смерті», коли особис-

тість дуже болісно сприймає відхід з життя близької 

людини, вмирання якої уявляється їй більш страшною 

втратою, ніж власна смерть [13, c.119]. Про таке пере-

живання смерті родичів свідчить поширення погребаль-

них портретів, причому не тільки в елітарних колах. 

Православні міщани й дрібні шляхтичі, які жили по не-

великих містечках та селах, користувалися послугами 

малярів-іконописців у тому разі, якщо їх спонукало ве-

лике горе – помре улюблена дитина, молода жінка. Тоді 

на згадку малювали ікону-епітафію [14, c.72.]. Такою 

була двостороння ікона, яку заказали Матвій та Феодо-

сія на пам‟ять про чотирьох своїх померлих дітей – Ігна-

тія, Феодосії, Анни та Агафії. На згадку про свою доньку 

Федю, яка померла 1668 р. у чотирирічному віці, заказав 

ікону-епітафію Симон Стефаник [15, c.65-71]. Схожість 

портрету та оригіналу була дуже невеликою, але тим 

більш зворушливими були ці переживання. 

Звичайно, що дитяча смертність була високою. 

Н.Л. Пушкарьова стверджує, що у Московській Русі при 

частих, майже щорічних пологах, далеко не всі діти 

виживали. Звичайно до дорослих літ доживали 1–2 або 

2–4 дитини [16, c.311]. Аналізуючи численний склад 

українських сімей, можна погодитися з такими цифрами. 

Так, сотник Київського полку Сава Туптало разом із 

дружиною Марією мав 4 дочок та сина Данила Туптале-

нка, в майбутньому відомого православного дидактика 

Дмитра Туптала [17, c.113]. В. Доманицький стверджує, 

що у вдови Наливайка було 3 сини: найстарший Дем‟ян, 

середній Северин, ім‟я найменшого невідомо; була ще 

донька Олена [18, c.24]. 

Дещо перебільшеними здаються свідчення П. Алеп-

ського, який нараховував у козацьких родинах по десять 

і більше дітей. Також мандрівника впевнили, що в цій 

країні немає жодної безплідної жінки [19, c.65]. Навряд 

чи в селянській родині могло вижити стільки дітей. До 

того ж, іноземним мандрівникам властива звичка пере-

більшувати чудеса далеких країн у себе на батьківщині. 

На нашу думку, у середньому кількість дітей у тогочас-

ній сім`ї не перебільшувала 5–6 чоловік. 

З‟ясувати демографічну статистику раннього Нового 

часу досить проблематично через брак метричних дже-

рел. Використовуючи оригінальну методику, кількість 

дітей у волинських сім‟ях підрахувала І. Ворончук. Що 

стосується Лівобережної України, певні демографічні 

відомості можна знайти в деяких «Переписних книгах» 

(у «Переписні книги» заносилося усе чоловіче населення 

незалежно від віку). За проведеними нами підрахунками 

була з‟ясована кількість хлопчиків у родинах Батурин-

щини (таб. 1, 2): 

Таблиця 1 

Кількість синів у сім’ях міщан Батурина за «Переписною книгою 1666 р.» 

 
1 син 2 сини 3 сини 4 сини 5 синів 6 синів 

Діти не 
згадуються 

Бездітні 

Кількість міщанських сімей 132 49 13 6 - 1 38 118 

 

Тобто, 55,2% сімей з дітьми мали одного сина, 20,5% – 

двох, 5,4% – трьох, 2,5% – чотирьох, 0,4% – шістьох, 

15,9% – вочевидь мали тільки дочок. Окрім того, згаду-

ються 6 удів, три з яких мали одного сина, одна – трьох 

синів, одна – бездітна, одна мала зятя, а також «Найдьо-

нівська жена», яка мала одного сина [20, с.5-26]. 

Розглянемо склад чоловічого населення в селі Мит-

ченки Батуринського повіту. 

Таблиця 2 

Кількість синів у сім’ях селян та бобилів с. Митченки Батуринського повіту  

за «Переписною книгою 1666 р.» 

 
1 син 2 сини 3 сини 4 сини 5 синів 6 синів 

Діти не 
згадуються 

Бездітні 

Кількість селянських  
та бобильських сімей 

92 27 6 3 1 - 39 42 

 

У відсотковому складі 54,8% сімей з дітьми мали 

1 сина, 16,0% мали двох синів, 3,6% – трьох, 1,8% – чо-

тирьох, 0,6% – п‟ятьох, не вказані як бездітні 23,2% сі-

мей. Також згадуються вдовиці, дві з яких мали по од-

ному сину, одна – двох синів, одна – трьох, ще одна не 

мала синів [20, с.29-43]. Кількість синів, звісно, не дорі-

внює загальній кількості дітей у родині, одначе, навіть 

дослідження чоловічої частини населення демонструє 

картину, відмінну від тієї, яку змалював П. Алепський. 

Вражає і кількість бездітних сімей (безплідними вони 

були, чи усі діти померли в ранньому віці, чи не доросли 

до зрілості, ми можемо лише припускати). 

І. Ворончук стверджує, що хоч скласти статистику 

дитячої смертності неможливо, вона було дуже високою 
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серед усіх верств суспільства [6, c.108, 109]. М.Ф. Вла-

димирський-Буданов припускає, що в середньому сім‟я 

на Правобережжі у середині XVІ ст. складалася усього з 

п‟яти осіб [21, с.33]. І. Ворончук, дослідивши великий 

актовий матеріал, стверджує, що в середньому на шля-

хетську родину Волині припадає 5,78 дітей [6, c.133]. До 

того ж, вона доходить до висновку, що коефіцієнт се-

лянської сім‟ї становив 8 осіб (батьки та двоє дітей), 

міщанської – 6,3 особи [6, c.233, 323]. 

Також ми можемо порівняти отримані дані про кіль-

кість хлопчиків у сім‟ях Батуринщини із даними 

І. Ворончук про кількість дітей у шляхетських родинах 

Волині. За її підрахунками одну дитину мали 1,78% сі-

мей, дві – 13%, три – 17,07%, чотири – 20,65%, п‟ять – 

17,07%, шість – 14,14%, сім – 7%, вісім – 3,57%, дев‟ять – 

2,6%, 10–17 дітей мали 3,4% родин [6, c.135]. Тобто, 

більше половини сімей мали по 4–6 дітей у сім‟ї, більше 

третини – 1–3 дитини, і лише 16,57% сімей мали більше 

шести дітей у сім‟ї. 

Жіноча смертність від пологів була високою. При ни-

зькому рівні акушерської допомоги та великій кількості 

та частоті пологів, це було велике випробовування для 

кожної жінки. Євдокія Журавко, дружина новгород-

сіверського сотника Лук‟яна Журавко, померла 1697 ро-

ку при пологах. На її поховальному портреті написана 

епітафія Дмитра Туптала, в якій є такі рядки: «Чад ради 

умертвися да воскреснет в небе: снисходят страстей 

ради от вечного ада…» [22, c.108]. Церковна ідеологія 

підносила смерть від пологів: земні страждання позбав-

лять породіллю від пекельних мук. На портреті також 

зображені троє дітей Євдокії. І. Нетудихаткін стверджує, 

що серед її дітей відомий лише син Григорій, намальо-

ваний поряд із матір‟ю. Він одягнений за тогочасною 

традицією як дорослий чоловік. Інші діти – хлопчик та 

дівчинка – одягнені у напівпрозорі довгі сорочки, тому 

дослідник припускає, що це – померлі діти [22, c.105]. 

Окрім одягу, відрізняються й пропорції тіла дітей. У 

Григорія – пропорції тіла, як і на інших тогочасних зо-

браженнях дітей, наближені до дорослих. У його помер-

лих брата та сестри – пропорції більш дитячі. Ці діти 

схожі на поширених у XVII ст. в західноєвропейському 

живописі «путті», «карапузів», які зображували ангелів 

[1, c.54]. Церковні дидактики, щоб полегшити біль бать-

ків, які втратили дітей, пояснювали, що померлі юні 

душі скоріше переходять до Отця небесного у краще 

життя, а їх близькі мають не сумувати, а радіти [22, 

c.107]. Тому, мабуть, померлі діти були зображені анге-

лоподібними. 

Окрему проблему становить ставлення до дитини в 

залежності від її статі. Ікони-епітафії свідчать, що люби-

ли і дочок, і синів. При тому, що з практичних міркувань 

перевага мала б надаватися синам, які, одружившись, 

залишалися в батьківському домі, Н.Л. Пушкарьова пе-

реконливо показала, що до дочок ставилися не менш 

ніжно та любляче, ніж до синів. Неабиякий вплив тут 

мала і проблема відношення між статями: «Матери боле 

любят сыны, яко же могут помагати им, а отци – дщерь, 

зане потребуют помощи от отец» [22, c.308]. 

Прикладом любові батька до дочки є заповіт 

М. Радогоського. Так, пан Микола Сенюта Радогоський 

у 1602 р. заповів свій дідичний маєток Радогощі своїй 

дочці Ганні, хоча в нього були і сини. Мабуть, ця дочка 

була його улюбленицею: «будучи при доброй памяти 

постерегаю того аби по смерті моей діти моі синове и 

дочки ниякоє трудности межи собою не мели, а наибо-

льшее постерегаючи дочки моей Ганнці…» [23, а.396]. 

Хоча за правовими нормами того часу батьківський 

маєток розподілявся між синами, пан Радогоський 

цілком заповідає його Ганці: «то дочци моей Ганні 

віщаю і записую на властной вітчизной маєтності своєй 

Радогощі» [23, а.396 зв.].  

Висновки. Характерною рисою сімейного повсяк-

дення православних України в ранній Новий час було 

батьківство та прагнення до нього. При аналізі демогра-

фічних даних з‟ясувалося, що у середньому в родині 

було 4–6 дітей, високою була дитяча та жіноча (від по-

логів) смертність, досить велика кількість родин узагалі 

не мала дітей. При цьому в сім‟ях спостерігається тепле і 

любляче ставлення до дітей, дитина бачиться як «недо-

росла» людина і в сім‟ї, і в суспільстві, про що свідчать і 

законодавчі акти, і суспільні й сімейні практики, і діяль-

ність та твори православних ієрархів. Різні типи джерел: 

і художні, і писемні – демонструють дуже ніжне й рівне 

незалежно від їх статі ставлення до дітей, їх цінність для 

родини. Велику роль у становленні сімейних стереотипів 

поведінки грала православна церква, і церковні діячі 

формували сімейні цінності, впливали на родинний клі-

мат та ставлення до дитини. У цілому родинний клімат 

можна охарактеризувати як сприятливий для дітей, які 

вважалися богом даною цінністю для родини. Безумо-

вно, дитинство виділялося як особливий період у житті 

людини, коли необхідно дбало турбуватися про неї. 
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THE CHILD AND THE ATTITUDE TOWARDS HIM IN THE EVERYDAY LIFE OF ORTHODOX 

CHRISTIANS IN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE XVI–XVII CENTURIES 

The purpose of the study is to analyze the everyday practices of family life, the attitude to the child in the family and in 

general the understanding of childhood as a concept of a separate age state of a person. Research methods: general scientific – 

historical and logical, analysis and synthesis, generalization; historical-systemic, historical-genetic, quantitative methods, 

method of visual anthropology. A characteristic feature of the family life of Orthodox Christians in Ukraine in the early 

modern era was parenthood and the striving for it. The Orthodox Church played an important role in the formation of family 

stereotypes of behavior, and church leaders formulated family values, influenced the family climate and attitudes toward the 

child. Childhood stood out as a special period in a person‟s life when it is necessary to take special care of him. 
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Постановка проблеми. Висвітлення історії розвитку 

ветеринарної медицини як науки в Україні перебуває у 

полі уваги низки вітчизняних дослідників. Серед уже 

чисельних праць варто відмітити фундаментальне дослі-

дження колективу авторів, зокрема, П.І. Вербицького, 

П.П. Достоєвського, С.К. Рудика [1], а також публікації 

В.Ф. Галата [2], Д. Гришка [3], Г.В. Козловської [4], 

В.Т. Міщишина і О.Ф. Петренко [5;6]. Торкалися пи-

тання розвитку ветеринарної медицини як науки також 

І.С. Бородай [7], В.А. Вергунов [8] у контексті своїх 

досліджень.  

Процес розвитку ветеринарної медицини в Україні 

першої половини ХХ століття ще потребує свого пода-

льшого вивчення. Тому це зумовлює актуальність такого 

дослідження. Метою його є аналіз процесу становлення 

ветеринарної медицини як науки у часи Української 

національної революції 1917–1921 рр. і подальшого 

історичного етапу, вже в умовах існування радянської 

влади. Відтак, структурно дана стаття поділяється на дві 

частини. 

Виклад основного матеріалу. Важливим чинником 

стало створення у березні 1917 року Української Цен-

тральної Ради, яка взяла курс на формування української 

державності. Здійснення цього головного завдання від-

бувалося в умовах збройної боротьби проти Росії. У 

період національно-визвольних змагань нова українська 

влада приділяла увагу також налагодженню української 

освіти і науки, зокрема, ветеринарної медицини. Незва-

жаючи на складні політичні обставини, вдалося здійснити 

те, що тривалий час не могла зробити колишня царська 

влада. Так, ще 1910 року відділ ветеринарії Волинського 

губернського земства піднімав питання про створення 

власної бактеріологічної лабораторії у Житомирі який 

тоді був губернським центром [9, с.39]. 1911 року про це 

йшлося і на губернській нараді ветеринарних лікарів, а 

також у доповіді Волинському губернському земству 

1913 року.  

Врешті це було зроблено тільки 12 червня 1917 року. 

Очолив тоді у Житомирі Київську окружну ветеринарно-

бактеріологічну лабораторію надвірний радник Василь 

Степанович Полєтаєв [9, с.41]. Це був час проведення 

політики Української Центральної Ради, яка почала за-

кладати основи становлення української державності і 

науки. Організація ветеринарної служби в Українській 

Народній Республіці перебувала у віданні спеціального 

ветеринарного департаменту при міністерстві земельних 

справ. Цей Департамент скотарства і ветеринарії УНР 

очолив Іродіон Шеретинський. 

У жовтні 1917 року за ініціативи ветеринарних ліка-

рів м. Києва було засновано Українське товариство ве-

теринарних лікарів, яке розробило статут і мало повно-

важення щодо розв‟язання усіх фахових питань з вете-

ринарії в Україні [10, с.106]. Метою товариства стало 

об‟єднання усіх фахових ветеринарів для подальшого 

розвитку ветеринарної справи.  

За організаційної участі цього товариства з 30 лис-

топада по 4 грудня 1917 року у Києві було проходив 

перший Всеукраїнський ветеринарний з‟їзд. Члени цього 

товариства виступили 1918 року з ініціативою відкриття 

у Києві ветеринарного інституту. Це товариство з квітня 

1918 року розпочало видання журналу «Вістник вете-

ринарної медицини», а також розробило проект ство-

рення Державного інституту експериментальної ветери-

нарії у Києві [10, с.107].  

Ще на початку 1918 року в Одесі уже було засновано 

сільськогосподарський інститут, який очолив професор 

Ігнатій Якович Точидловський. Він був випускником 

фізико-метематичного факультету Новоросійського уні-

верситету в Одесі. По закінченні цього навчального зак-

ладу за поданням Олександра Вікентійовича Клосовсь-

кого почав працювати у рідному виші на фізичному 

факультеті. І це клопотання видатного нашого земляка, 

уродженця Житомира, відомого ученого-метеоролога є 

невипадковим, адже І.Я. Точидловський був його учнем 

і продовжувачем метеорологічних досліджень. З 

1917 року – він уже на посаді екстраординарного профе-

сора кафедри фізики і фізичної географії Новоросійсь-

кого університету. Розуміючи і підтримуючи політику 

української влади щодо творення своєї системи вищої 

освіти, узяв активну участь у створенні Одеського сіль-

ськогосподарського інститут і керував ним до 1922 року. 

До речі, учений паралельно ще з 1917 року і упродовж 

наступного чверть століття керував і Одеською геофізи-

чною обсерваторією [11, с.259 ].  

Біля витоків цього навчального закладу і його пода-

льшого розвитку стояли професор-фізіолог і ґрунтозна-

вець О.Г. Набоких, один з перших дослідників лесових 

ґрунтів України. Його діяльність також тісно пов‟язана з 

нашим краєм, адже у 1906–1911 рр. учений проводив на 

власні кошти, а також за підтримки Товариства натура-

лістів і губернських земств широкомасштабні рекогнос-

цирувальні дослідження ґрунтів у Радомисльському по-

віті Київської губернії, а також Заславському, Жито-

мирському, Кременецькому, Рівненському і Старокостя-

нтинівському повітах Волинської губернії. Олександр 

Гнатович Набоких розробив «Проект навчальних планів 

В статті розкривається процес розвитку ветеринарної медицини в Україні, формування наукових центрів і 

наукових шкіл протягом ХХ століття 

Ключові слова: ветеринарна медицина, наукова школа, біохімія, гістологія. 
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Одеського Вищого Сільськогосподарського Інституту» і 

правила прийому у цей навчальний заклад. Одним із 

засновників вище згаданого інституту був і учений-

селекціонер, професор-ботанік Андрій Опанасович Са-

пєгін, організатор Одеської селекційної станції (нині це 

селекційно-генетичний інститут). 

Значною мірою до заснування Одеського сільського-

сподарського інституту долучився учений-ботанік Дми-

тро Костянтинович Третьяков, відомий тим, що у 

зоологічному музеї Одеського університету очолював 

зоотомічний кабінет. З його ініціативи 1920 року було 

засновано Одеський природничо-історичний музей. 

Серед співзасновників Одеського сільськогосподарсь-

кого інституту також були професор О.А. Кіпен, фахі-

вець у галузі виноградарства та вчений-фізіолог 

Г.А. Боровиков. Тут почали викладати учені, які пізніше 

стали засновниками окремого ветеринарного факультету. 

У листопаді 1918 року було утворено Українську 

Академію наук, у складі якої почали працювати учені в 

галузі ветеринарної медицини. Того ж року вийшов 

перший українськомовний підручник з ветеринарії, який 

упорядкував письменник Василь Костьович Королів 

(Старий), адже він був випускником Харківського вете-

ринарного інституту і практикуючим лікарем-ветеринаром. 

Науковці підтримували тісну співпрацю з ветеринар-

ними лікарями і відповідними чиновниками, у віданні 

яких була ця галузь. Так, 20 листопада 1918 року у Києві 

проходила нарада, у якій узяли участь начальник вете-

ринарної управи Л. Сенченко, ветеринарний інспектор 

Київської губернії А. Ковпегов і ветеринарний інспектор 

м. Києва. На організованих 5-місячних курсах з підго-

товки ветеринарів, які проходили в Києві, викладали 

відомі вчені М.Д. Агалі, С.М. Вишелеський, О.В. Дедю-

лін, Д.Ф. Конєв та ін.  

Але відновлення воєнних дій Радянської Росії проти 

Української Народної республіки у грудні 1918 року 

значно утруднили проведення культурно-освітньої полі-

тики, зокрема, у галузях сільського господарства і вете-

ринарної медицини. 1920 року значна частина українсь-

кої наукової і творчої інтелігенції, не сприйнявши 

політики більшовиків, емігрувала за кордон, переважно 

у Чехословаччину. Там, у Празі, було засновано Україн-

ський вільний університет, а в сусідньому місті Подеб-

ради – Українську Господарчу академію (тут продовжив 

свою наукову діяльність як професор цього вишу Іро-

діон Шеретинський, колишній директор Департаменту 

скотарства і ветеринарії УНР). Незважаючи на короткий 

період існування української державності, вітчизняним 

ученим вдалося закласти основи ветеринарної медицини 

в УНР і зробити важливі практичні кроки.  

А на підрадянській Україні при Київському політех-

нічному університеті на початку 1920 року відкрився 

ветеринарний факультет, але діяв він недовго: у червні 

1921 року наказом Укрголовпрофосвіти на базі цього 

факультету було створено окремий Київський ветерина-

рно-зоотехнічний інститут. З 1921 року у Харкові почав 

виходити журнал «Український ветеринарний вістник», 

редактором якого був професор А.Н. Макаревський. Але 

вже із вересня 1922 року його замінили виданням росій-

ськомовного журналу «Ветеринарное дело». До редак-

ційної колегії на чолі з К.Г. Мартіном входили профе-

сори О.В. Дедюлін, М.О. Мальцев і С.О. Іванов. З 

1922 року почав діяти Київський сільськогосподарський 

інститут, у структурі якого працювала над проблемами 

ветеринарної медицини група науковців на чолі з профе-

сором К.І. Павловським. 

З 1923 року у Харкові почав діяти Український дер-

жавний інститут наукової і практичної ветеринарії, 

директором якого став професор О.В. Дедюлін. Як 

відмічають автори монографії «Історія ветеринарної 

медицини України», «провідними темами наукових 

досліджень цієї установи стали розробка заходів 

боротьби із сапом, промислове виробництво мелеїну, 

вивчення енцефаломієліту та інфекційної анемії коней, 

бруцельозу великої рогатої худоби» [1, с.112].  

Одним із провідних учених цього інституту був про-

фесор Микола Дмитрович Агаллі, завідувач лаборато-

рією мікробіології, а затим – завідувач відділу вакцин і 

сироваток, який проводив дослідження з проблем імуні-

зації худоби проти чуми. Його колега Іван Іванович Лу-

кашов (див. відповідну статтю біографічного довідника), 

очолював кафедру епізоотології і розробляв методи діа-

гностики та профілактики захворювань тварин на тубер-

кульоз, паратуберкульоз, атрофічний риніт, інфекційний 

енцефаломієліт коней, ящур. 

Ще одним важливим освітньо-науковим центром у 

той час на території радянської України був Київський 

ветеринарно-зоотехнічний інститут. Серед його органі-

заторів і перших викладачів був Антон Каленикович 

Скороходько, який став завідувачем першої в Україні 

кафедри зоогігієни, а невдовзі – деканом ветеринарного 

факультету і виконуючим обов‟язки директора інсти-

туту. Учений розробив першу в Україні навчальну про-

граму і підручник з курсу гігієни сільськогосподарських 

тварин [8, с.12].  

При Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті 

1927 року викладачі цього навчального закладу органі-

зували Наукове ветеринарне товариство, до якого входили 

професори М.П. Делоне, С.П. Дуброва, С.О. Іванов, 

Д.О. Калкатін, С.М. Крашенніков, П.О. Кучеренко, 

М.П. Нещадименко, В.К. Ліндеман, Ф.З. Омельченко, 

О.І. Сковорода-Зачиняєв, А.К. Скороходько, А.Г. Терни-

ченко, В.П. Устьянцев, В.Ю. Чаговець, Х.Ю. Юрків та 

ін. 1930 року Київський ветеринарно-зоотехнічний ін-

ститут перейшов у підпорядкування Наркомзему УРСР з 

одночасною його реорганізацією на два окремих інсти-

тути – ветеринарний і зоотехнічний.  

Один із організаторів Київського ветеринарного інс-

титуту професор В.П. Устьянцев, який очолював кафе-

дру біохімії, займався дослідженням проблем загального 

і мінерального обміну речовин у сільськогосподарських 

тварин [12; 10]. Його колега професор Іван Омелянович 

Поваженко (див. відповідну статтю біографічного довід-

ника) зробив значний внесок у розвиток ветеринарної 

хірургії, виклавши результати своїх досліджень у у та-

ких наукових працях як «Про оперативне лікування ко-

питного хряща», «Основні питання ветеринарно-воєнно-

польової хірургії», «Профілактика та лікування травма-

тичних захворювань свійських тварин», «Післяопера-

ційні набряки, їх патогенез і профілактика», а також ста-

вши співавтором підручника «Спеціальна хірургія 

свійських тварин» і одноосібним автором підручника 
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«Загальна ветеринарна хірургія». І.О. Поваженко 1937 ро-

ку став засновником наукової школи ветеринарних 

хірургів. Основними напрямами його діяльності були: 

провідникова і спинномозкова анестезія, патологія кін-

цівок і кишково-шлункового тракту у тварин, патологія 

лімфовідтоку та ін. [12, с.48]. 

У 1930-ті роки провідними українськими вченими 

були професори М.П. Вашетко, Ф.М. Пономаренко, 

С.П. Ярослав, доценти В.Й. Борисевич, К.Ф. Дмитрієв, 

О.С. Коротич, які займалися вивченням щойно відкри-

того на той час захворювання стахіботріотоксикозу. 

Продовжувачами наукових проблем зоогігієни стали 

учні А.К. Скороходька – А.С. Басов, О.Л. Бедрата, 

М.С. Борщ, К.С. Єрмолаєва, Н.О. Караванська, К.О. Ле-

вицький, Г.Ф. Одошкіна, А.А. Шилов, які займалися роз-

робкою питань фізіології, теплорегуляції і теплообміну у 

сільськогосподарських тварин, вивченням особливостей 

газообміну і теплопродуктивності у високопродуктивних 

корів, обґрунтуванням фізіолого-гігієнічних норм виро-

щування молодняка.  

В Одеському сільськогосподарському інституті осно-

ви ветеринарної медицини закладав професор Л.А. Єгу-

нов, який з 1928 по 1932 рік очолював лабораторію тва-

ринництва. Тут одержували знання майбутні ветери-

нари і зоотехніки. 1932 року цю лабораторію було реор-

ганізовано у кафедру фізіології сільськогосподарських 

тварин, яку протягом подальших 28 років очолював 

професор Р.О. Фальтельберг. На цій кафедрі працювали 

авторитетні вчені А.Ф. Кузьмін, В.М. Медведєв, С.І. Очан, 

В.А. Царьков, А.А. Шапіро, М.Н. Щербаков. 

1948 року з ініціативи професора Сергія Васильовича 

Баженова у Київському ветеринарному інституті було 

засновано наукову школу ветеринарних токсикологів та 

мікотоксикологів. Ученого заслужено вважають фунда-

тором вітчизняної ветеринарної токсикології. С.В. Баже-

нов у своєму навчальному закладі разом з колегами 

вивчав токсикологію небілкових сполук азоту, які поча-

ли широко використовуватися у сільському господар-

стві, тобто азотні добрива (нітрати) і як кормова добавка 

(карбамід) при годівлі жуйних тварин. У рамках цього 

наукового напряму проводилися дослідження токсико-

логічних властивостей карбаміду, вуглеамонійних солей, 

ізобутиліден дисечовини, нітритів і нітрозамінів і нау-

ковці розробляли методи своєчасної діагностики отруєнь 

і запропонували ефективні методи профілактики отруєнь 

і лікування тварин.  

Висновки. Аналіз процесу розвитку ветеринарної 

медицини потребує подальшого дослідження, особливо 

в контексті формування наукових шкіл, висвітлення 

внеску видатних їх представників у науку. 
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Formulation of the problem. The student movement 

in the late 80‟s – early 90‟s became the object of research. 
The state faced the task of reforming higher education, 
which was facilitated by the politicization of students, their 
demands, demilitarization and ideology reduction of the 
educational process. State support for this activity was to 
promote the formation of the nation‟s young intelligence, 
which would increase the social potential of the state. 

Analysis of recent research and publications. The 
national-linguistic status of Ukraine is considered in the 
scientific works of V. Bakan, L. Polevoi [1, p.223]. Among 
the scientists who actively worked against the state policy of 
Russification, it is necessary to single out P. Panchenko, 
M. Pliushch, L. Shevchenko [5, p.278] and others. 
M. Mandryk in the historical aspect considered the 
beginning of student groups in Ukraine in the late 80‟s – 
early 90‟s of the twentieth century [4]. 

The purpose of the article is to reform higher education 
in independent Ukraine and the impact of the student 
government on its implementation. 

The statement of the main material. In the conditions 
of the totalitarian-Soviet system, education and upbringing 
were focused not on acquainting young people with the 
national heritage, development of spiritual and democratic 
interests, but on preparing obedient Soviet people for the 
current political regime who would believe in everything 
that was said from the university department. Although with 
Ukraine transforming into an independent country, education 
became the business of the Ukrainian people. During the 
development of Ukraine, higher education has been 
reformed, approaches, content and adaptation to market 
relations have been improved. Nowadays higher education is 
facing rather difficult tasks related to the final abandonment 
of totalitarian ideology, the transition to market conditions, 
the adaptation to the requirements of a democratic society 
and entry into the world educational space. 

However, in the conditions when the state structure of 
Ukraine embarked on the path of revival and development of 
national education, proposals came from Russian (Moscow) 
departments to expand Russian education in Ukraine and 
establish new higher education institutions for this purpose. 
Following the instructions of the Moscow leadership, the 
chairman of the Republican Society of Russian Culture 
«Rus» V. Yermalayeva addressed the Committee on 
Nationalities under the Cabinet of Ministers of Ukraine with 

a proposal to establish a university in Kyiv called «The 
Russian University of Ukraine». 

The faculties of the university were also established: The 
faculty of history and philosophy, philological, economic, 
engineering, as well as the publishing department, the 
institute of advanced training, the research center. Along 
with this, perhaps Jewish and Polish faculties were offered. 
The proposal had long-term plans: the formation of the 
proposed university would contribute to the expansion of the 
existing Russification of education in Ukraine [8, p.44]. 

In the late 80‟s of the twentieth century. One of the most 
pressing issues that determined the emotional tension in 
public life was the question of the national-linguistic status 
of the republic, in particular in the educational process. 
Scientific, fiction and periodicals were published in Russian, 
which limited the ability of the younger generation to learn 
and develop in their native language. The Soviet government 
purposefully continued to impose Russification, and as a 
result of such a policy, the number of schools with Ukrainian 
as the language of instruction was catastrophically reduced. 
In Ukrainian universities, only about 5% of lectures were 
given in Ukrainian. For the 1988–89 school year there was 
not a single Ukrainian school left in Donetsk, Chernihiv, 
Kharkiv, Luhansk, Odessa, Mykolayiv [1, p.223]. 

Following in the footsteps of politically-minded writers, 
Ukrainian students voted in favor of the preservation and use 
of the Ukrainian language and the revival of the true 
Ukrainian history of Ukraine. 

Thus, protests against state political Russification spread 
in Ukraine, particularly in the field of public education, 
which soon grew into a strong demand for the Ukrainian 
language to be given the status of a state language. In June 
1985, well-known Ukrainian writers O. Honchar, D. Pavly-
chko, I. Drach, and others openly opposed the expulsion of 
the Ukrainian language from the school system [2]. 

The Ukrainian language was pushed out of all spheres of 
public life. Student youth and organizations advocated the 
use of the Ukrainian language in the educational processes of 

universities. In particular, the Ukrainian Youth Association 
(UYA) in December 1989 at the Constituent Congress called 
for the dissolution of Komsomol organizations, to take them 
out of universities for further self-dissolution. The union 
regarded the Komsomol as a state-owned organization, part 
of the state-repressive system of Soviet power, which 
suppressed any manifestations of independent public or 

The article considers the reform of education in independent Ukraine. The contribution of the very first student 

organizations to the development of the educational process in higher education institutions is estimated. The 

influence of normative documents in the educational process is indicated. Examples of cooperation of Ukrainian 

student organizations with world student organizations are given. 

Key words: politicization, demilitarization, ideology reduction, Ukrainian Youth Association(UYA), Ukrainian 

Association of Students (UAS). 
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personal opinion. UYA demanded the autonomy and 
extraterritoriality of universities, refusing of teaching 
Marxist-Leninist philosophy, atheism [7, p.131,132]. 

In Kyiv in October 1989, the Ukrainian Association of 
Students (UAS) in its Program Declaration put forward a 
number of demands aimed at improving the educational 
process in educational institutions. First of all, the Union 
demanded to eliminate the state monopoly on education, to 
achieve extraterritoriality and autonomy of educational 
institutions, the adoption of democratic statutes of 
universities, to ensure the rights of students in addressing all 
pressing issues of the educational process. Requirements to 
adhere to volunteering in military and medical training, to 
give students the right to choose subjects within the existing 
curricula, the right of students to choose teachers, examiners, 
and to create conflict commissions on controversial issues 
have become noticeable. They also sought to ensure the 
rights of Ukrainians and representatives of national 
minorities of Ukraine to receive education in their native 
language, the introduction of courses on the history of 
Ukraine, the history of Ukrainian philosophy, political 
doctrines in Ukraine [7, p.131,132]. 

In the wake of publicity, beginning in 1989, teams of 
scholars or individual teachers began to create manuals and 
textbooks on the history of Ukraine in which attempts were 
made to comprehend the events of national history from new 
positions. And with the proclamation of Independence, the 
work on the introduction and understanding of Ukrainian 
history intensified markedly. Accordingly, the first domestic 
textbooks and textbooks on the history of Ukraine appeared. 
Their authors tried to re-evaluate the events of Ukrainian 
history. But their disadvantage was that Ukraine continued 
to be seen as an appendage of Russian history or the history 
of the USSR. 

The question of creating educational literature that would 
reflect the current state of historical science was acute. A 
significant number of them were from Russian-language 
publications and were not focused on national heritage. 
Since 1989, a mass reprint of educational literature began. In 
a short time, a comprehensive program was developed: 
«Textbook: a new generation.» Based on the works of 
representatives of classical Ukrainian ideology and the 
creative heritage of the Ukrainian diaspora, a new concept of 
Ukrainian history was formed [9, p.30,31]. 

On January 31, 1990, the Board of the Ministry of 
Higher and Secondary Special Education of the Ukrainian 
SSR adopted a decision «On Urgent Measures to Restructure 
the Work of the Departments of Social Sciences of Higher 
Educational Institutions of the Republic.» This decision was 
meant to introduce a new structure of social sciences 
teaching, including the study of twentieth-century political 
history, philosophy, political economy, the problems of the 
theory of socialism [6]. 

On May 23, 1991, the Law of the Ukrainian SSR «On 
Education» was adopted, which defined the basic principles 
of education, such as equal conditions for each person for 
the full realization of his abilities, talents, comprehensive 
development [10, p.135-136]. 

Normative documents of the state guaranteed employees, 
students, graduate students and doctoral students, all 
employees of the university freedom of opinion, did not give 
preference to any ideology, did not allow to politicize the 
educational process. Radical changes began to take place in 
updating the content and structure of education, and the 

opportunities for universities to revise and restructure 
curricula, especially in the humanities and socio-political 
disciplines, expanded. The first steps have been taken to 
introduce the study of the Ukrainian language and literature, 
history and culture of Ukraine in universities. The 
independent work of students is paid much attention to in the 
educational process. 

Relevant state structures began to turn to teach social 
sciences and humanities in universities. May 15, 1991, A 
joint resolution of the boards of the Ministries of Ukraine: 
higher and secondary special education, public education, 
culture, health care, trade and the Committee on Youth, 
Physical Culture and Sports was adopted. The resolution 
determined the implementation of a new system of teaching 
and studying by students of Ukrainian universities of basic 
disciplines in the following areas: history (World History, 
Political History of the USSR, History of International 
Relations, Political History of the twentieth century, History 
of Social Movements and Political Parties); philosophical 
and economic areas covered political science, basics of 
sociology, history of socio-political doctrines, theories of the 
world process, politics and ideology. On a mandatory basis, 
special courses in Ukrainian studies were introduced in each 
of the areas, including the History of Ukraine, the History of 
Ukrainian Philosophy, the History of Economic Thought, the 
History of Social Movements and Political Parties of 
Ukraine, Problems of Ukrainian Culture and National 
Revival. Thanks to the resolution of the Ministries of 
Ukraine, significant changes began to take place in updating 
the content of education, the opportunities of universities to 
revise curricula and expand the topics of research in the 
humanities and social sciences [5, p.278]. 

It was allowed for the councils of universities (faculties), 
taking into account their profile and specialties, to 
determine, for study on a mandatory basis, at least 4 
normative courses. The form of final attestation of students 
was determined by the general councils of universities, 
taking into account the national, economic, socio-political 
and cultural features of the region, the profile of the 
educational institution and specialty. For example, in 
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State 
Pedagogical University in the 1996–1997 academic years, 
the organization of the educational process, the system of 
current and final control, and state certification of students 
had not yet been worked out. Students in the session could 
take up to 10–12 tests and 6 exams [2]. In accordance with 
the proposals and comments of the inspection commission 
from the Ministry of Education of Ukraine, a comprehensive 
action plan was developed at this University (February 17–
21, 1997) to eliminate the above-mentioned shortcomings. It 
was decided to write dissertations for students who studied 
well and had «4» and «5» marks («good» and «excellent»), 
the vice-rector for research was to intensify the work of the 
institute in preparing textbooks and methodological 
developments for students, scientific collections, 
monographs. The educational part and deans‟ offices are 
tasked with improving the research work of students and 
creating a fund of extra-budgetary funds for student 
scientific conferences and competitions. The Rector‟s Office 
and Dean‟s Office were to reduce the number of semester 
control works (6 tests and 5 exams per semester). The 
application of these new forms and methods of teaching 
further contributed to improving student performance and 
quality of knowledge. 



   
246 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

It is the study of the History of Ukraine, the History of 
Public and student associations that operated at different 
stages of the history of the Ukrainian people, stimulated the 
development of student government in the new historical 
conditions. 

An important stimulus for reforming education was the 
establishment of cooperation between the student 
government of Ukraine and international organizations and 
educational institutions of European countries. According to 
the Law on Education, institutions subordinated to the 
Ministry of Education have the right to independently 
conclude cooperation agreements and establish direct 
relations with foreign universities, international organizations, 
foundations and programs. 

The Lviv Student Fraternity has established cooperation 
with the Ukrainian Canadian Students Union. Representatives 
of students of Lviv universities in June 1992 became 
participants in a youth forum in Sweden. In December 1993, 
they participated in the work of the All-European Youth 
Congress in Munich [4]. 

In 1993, a program of trans-European cooperation in the 
field of higher education was implemented in Ukraine (the 
Tempus program, at that time it was the most important on 
the way to the integration of higher education in Ukraine 
into the European educational space). Under the program, 
more than 600 students, graduate students, teachers and 
researchers took part in internships for study trips abroad 
until 1997. Along with the development of new curricula, 
the creation of computer centers, textbook preparation, 
organization of centers for learning foreign languages, the 
introduction of modern technologies and methods studied 
the experience of organizing student government, student 
participation in educational institutions. 

On May 28, 1997, the Ministry of Education of Ukraine 
adopted the Resolution «On the effectiveness of cooperation 
with international organizations, foundations, programs.» 
After analyzing the first experience of international 
cooperation of Ukrainian universities, the Ministry of 
Education noted a satisfactory state of development of 
cooperation with international organizations, foundations, 
programs in the field of education. The memorandum on the 
effectiveness of cooperation noted that Ukrainian univer-
sities received about 50 foreign institutions, organizations 
and foundations in the field of education, which came in the 
following forms: scholarships for training, internships, 

research and development of recommendations for refor-
ming the education sector and its separate directions [11, 
p.88, 89]. 

The established system of self-government contributed to 
the reform of higher education in Ukraine, intellectual 
education of students, formed legal awareness and personal 
growth of young people. At the beginning of the formation 
of independent Ukraine, the possibility of self-government 
was not fully used. This was due, firstly, to the lack of 
activity of a significant part of students, and secondly, the 
lack of appropriate moral incentives for active self-
government. 

Conclusion. Thus, the priority of higher education in the 
early 1990s was its transfer to the national soil, in particular, 
the introduction of the state language, programs of national 
culture in the educational process, providing relevant 
literature, creating conditions for the development of youth 
skills, capacity building its self-education, wide application 
of new pedagogical and information technologies, etc. 
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ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ 
У статті розглянуто реформування освіти незалежної України. Оцінено внесок перших студентських організацій 

на розвиток навчального процесу у закладах вищої освіти. Зазначено вплив нормативних документів у навчальному 
процесі. Наведено приклади співробітництва українських студентських організацій зі світовими організаціями 
студентів. 
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Постанова проблеми. На підставі аналізу догові-

рної бази України з НАТО), законодавства Української 
держави, сьогодні важливо визначити прорахунку керів-
ництва нашої держави у процесі налагодження відносин 
з НАТО, вказати на необхідність їх гармонізації та акту-
алізувати ідею якомога швидшого набуття членства в 
НАТО, зважаючи на агресію Російської Федерації. 

Правові основи співпраці України з НАТО фрагмен-
тарно розглянуті українськими істориками, політоло-
гами, правниками, військовими, зокрема О. Бодруком 
[1], В. Ліканом [2], А. Лазарєвою [3], О. Маначинським і 
В. Богдановичем [4], Ю. Недзельським [5], С. Пиро-
жковим і В. Чумаком [6], В. Радецьким [7], С. Речичем 
[8], В. Тертичним [9], І. Храбаном [10], В. Шкідченком 
[11] та ін. ученими, громадсько-політичними діячами та 
військовими. Основна мета статті – базові нормативно-
правові документи, які регулюють двосторонні відно-
сини (Україна – НАТО). 

Виклад основного матеріалу. «Відносини між 
Україною і НАТО почали розвиватися ще на початку 90-х 
років XX ст. і відтоді стали одним з найбільш значущих 
партнерств НАТО», – відзначали очільники Альянсу 
[12]. Відзначимо, що чи не найважливішою подією 1990-
х років у відносинах Україна – НАТО стало підписання 
9 липня 1997 р. «Хартії про особливе партнерство між 
Україною та НАТО» в рамках саміту НАТО в Мадриді 
[13]. Хартія регламентувала політичні зобов‟язання сто-
рін на найвищому рівні розвивати «особливе та ефекти-
вне» партнерство, яке сприятиме забезпеченню більшої 
стабільності та спільних демократичних цінностей в 
Центрально-Східній Європі, а також стала основою для 
консультацій між НАТО і Україною в контексті євроат-
лантичної безпеки і стабільності та в таких галузях, як 
попередження конфліктів, врегулювання криз, підтри-
мка миру і гуманітарні операції [14].  

У руслі досліджуваних проблем привертає увагу 
Державна програма співробітництва України з НАТО на 
період до 2001 р., яка створила внутрішні умови для 
виконання основних завдань, визначених Хартією 
(1997 р.), та надала суттєвого імпульсу співробітництву з 
Альянсом у політичній і оборонній сферах, в економіч-
ній, науковій, екологічній та інших невійськових галу-

зях. У 2000 р. Президентом України затверджено онов-
лену Державну програму реформування та розвитку 
Збройних Сил України на період до 2005 р., головною 
метою якої стало створення в державі сучасних Зброй-
них Сил з характерними ознаками євроатлантичної мо-
делі. Перелічені чинники зумовили необхідність прийн-
яття нового документа, який би привів співробітництво 
України з Альянсом у відповідність з реаліями сього-
дення [15]. Згодом, 27 січня 2001 р. Указом Президента 
України затверджено Державну програму співробітниц-
тва України з НАТО на 2001–2004 рр. [16].  

6 грудня 2001 р. на засіданні КУН міністри закор-
донних справ обговорили Державну програму співробіт-
ництва України з НАТО на 2001–2004 рр. та підписали 
Імплементаційну домовленість між Кабінетом Міністрів 
України та Організацією НАТО з питань матеріально-
технічного забезпечення і обслуговування із знищення 
протипіхотних мін [17], якою започатковано проект ути-
лізації в Україні 400 тис. протипіхотних мін [18]. Про-
грама, яка була розрахована на 2001–2004 рр., стала 
логічним продовженням попередньої, повинна була б 
забезпечити максимально повне та якісне виконання 
Хартії.  

Програма розроблена на основі відповідних поло-
жень Конституції України, Основних напрямів зовніш-
ньої політики України, Концепції (основ державної по-
літики) національної безпеки України, Воєнної доктрини 
України та інших нормативно-правових актів. Мета 
Програми: визначити пріоритетні напрями співробітни-
цтва з НАТО на період до 2004 року; поглибити співро-
бітництво України з НАТО в рамках Хартії, РЄАП та 
Програми ПЗМ з тим, щоб вивести його на якісно новий 
рівень відносин особливого партнерства; розширити 
двостороннє співробітництво України з державами-
членами НАТО та державами-партнерами; удосконалити 
механізми співробітництва з НАТО, а також координації 
та контролю за його здійсненням; стати основою для 
формування щорічного Робочого плану імплементації 
Хартії та Індивідуальної програми партнерства (ІПП) та 
інструментом, що забезпечує їх виконання; досягти 
цілей партнерства, визначених Україною в Процесі пла-
нування та оцінки сил (ППОС) у рамках ПЗМ та ін. [19].  

У статті визначено особливості співпраці Української держави з НАТО крізь призму нормативно-правової 

бази двосторонніх відносин. Доведено, що двосторонні відносини вийшли на якісно новий рівень після 

підписання «Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО» (1997 р.), яка активізувала контакти 

між представниками Альянсу та центральними органами влади України. Розглянуто пріоритети Державної 

програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 р., Державної програми 

співробітництва України з НАТО на період до 2001 р., Державної програми співробітництва України з НАТО 

на 2001–2004 рр., Концепції військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період 

до 2010 року та інших нормативно-правових актів, які регулювали двосторонні відносини наприкінці ХХ ст. та 

на сучасному етапі українського державотворення.  

Ключові слова: НАТО, Україна, нормативно-правові механізми, оборонне планування, національна безпека. 
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З метою покращення безпекового та оборонного пла-
нування, Указом Президента України від 27 серпня 
2003 р. введено в дію Концепцію військово-технічного 
співробітництва України з іноземними державами на 
період до 2010 року [20]. У документі відзначено, що 
«військово-технічне співробітництво розглядається як 
один з основних чинників науково-технологічного роз-
витку вітчизняного оборонно-промислового комплексу 
(ОПК), джерело надходження коштів для розроблення 
новітніх технологій, створення й закупівлі озброєння і 
військової техніки для потреб Збройних Сил України, 
інших військових формувань та правоохоронних органів 
України» [20]. 

21 квітня 2005 р. у Вільнюсі відбулося засідання 
КУН на рівні міністрів закордонних справ, за підсум-
ками якого схвалено документ «Поглиблення співпраці 
Україна – НАТО: короткотермінові заходи» [21], яким 
започатковано інтенсифікований діалог щодо прагнень 
України до набуття членства та відповідних реформ [22]. 
На Бухарестському саміті НАТО (2008 р.) Президент 
України В. Ющенко наголосив, що рішення, яке було 
прийнято Північноатлантичною Радою – це «історична 
подія для нашого народу і держави, тому ми високо ці-
нуємо підтримку усіма без винятку членами Альянсу 
наших намірів залучитися до ПДЧ», – наголосив Прези-
дент України [23].  

Президентом України В. Януковичем нівельовано 
здобутки попередників у сфері відносин Україна – 
НАТО, а непродумана зовнішня політика стала каталіза-
тором сучасної російсько-української війни. Генсек 
НАТО Й. Столтенберг справедливо констатував, що 
«Україна не є членом НАТО, але НАТО підтримує її 
суверенітет та територіальну цілісність» [24]. Для зміц-
нення національної безпеки 13 грудня 2018 р. у м. Брю-
ссель укладено Імплементаційну угоду між Кабінетом 
Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та 
постачання в рамках Трастового фонду з розмінування 
та протидії саморобним вибуховим пристроям [25]. Та-
кож забезпечено перехід України на другий рівень уча-
сті у системі кодифікації НАТО, підключення до авто-
матизованої системи обміну даними (NMBS) та обмін 
даними з Агенцією НАТО з підтримки та постачання і 
державами-учасницями системи кодифікації НАТО. 
Водночас набрала чинності Угода між Урядом України 
та Організацією НАТО з підтримки та постачання про 
партнерство з підтримки спільного управління предме-
тами постачання [25, c.145]. 

Імплементаційна угода дозволила розпочати практи-
чну фазу реалізації спеціально створеного для допомоги 
Україні Трастового фонду НАТО із знешкодження вибу-
хонебезпечних предметів та протидії саморобним вибу-
ховим пристроям. Для реалізації проекту залучені Міні-
стерство оборони України, Служба безпеки України, 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, На-
ціональна поліція України, Національна гвардія України, 
Державна спеціальна служба транспорту, Державна при-
кордонна служба України [25]. 

Висновки. У 1990-х–2000-х рр. сформовано основи 
законодавчого та нормативно-правового регулювання 
відносин України та НАТО. Фундамент двосторонніх 
стосунків заклали Державна програма реформування та 
розвитку Збройних Сил України на період до 2005 р., 
Державна програма співробітництва України з НАТО на 

період до 2001 р., Державна програма співробітництва 
України з НАТО на 2001–2004 рр., Концепція військово-
технічного співробітництва України з іноземними дер-
жавами на період до 2010 року та інші нормативно-правові 
акти. В умовах російсько-української війни необхідно 
активізувати двосторонні відносини та інтенсифікувати 
діалог щодо повноправного членства в НАТО. 
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The features of cooperation between Ukraine and NATO through the prism of the normative and regulator basis of 
bilateral relations are defined in the article. It has been proven that bilateral relations have reached a qualitatively new level 
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regulated bilateral relations at the end of the 20th century and the present stage of the Ukrainian state formation are 
considered. 
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Formulation of the problem. The processes of 

reforming the Armed Forces of Ukraine, in particular their 

professionalization and creation of a military reserve, 

directly affect the need to form a new paradigm of 

functioning and development of the domestic system of 

higher military education, which must meet modern needs of 

the Ukrainian army and be based on international standards. 

The main vectors of consistent improvement of higher 

military education are: the practical orientation of training 

and providing future officers with the military and civilian 

profession; introduction into the educational process of 

advanced methods of training the armed forces of NATO 

member states, distance learning technologies; updating the 

material and technical base of higher military educational 

institutions; making changes to the current regulatory 

framework in terms of innovative training of military 

specialists, etc. Therefore, the urgent need for the 

development of continuing military education and 

improvement of professional competencies of officers of the 

security forces of Ukraine, improvement of the content of 

methods of professional training of future officers in the 

direction of effective formation of military competencies is 

perceived as an objective reality. 

Analysis of recent research and publications. Issues of 

analysis of the current state of the higher military education 

system of Ukraine, identification of factors hindering its 

development, ways of transformation and prospects of 

development, formation of a new paradigm of military 

education, influence of internal and external factors on the 

functioning of the domestic higher military education 

system, requirements of modern legal documents, areas of 

development of public administration of higher military 

education in Ukraine, the development of military education 

as a framework for the formation of innovative personality 

of the serviceman are the scientific interests of many civilian 

and military scientists, namely: P. Vorona, O. Panfilova, 

L. Petrova, Y. Prykhodko, S. Poltorak, O. Prokhorov, 

S. Salkutsan, V. Telelym, R. Tymoshenko, O. Ustymenko, 

Y. Chernykh, P. Shchypansky and others. At the same time, 

without diminishing the significance of their scientific 

achievements, there is a need for further systematic research 

on the peculiarities of the formation of military professional 

competencies as a mechanism of the professionalization of 

the Ukrainian army. 

The purpose of the article is to highlight the ways of 

formation in the system of higher military education of 

future officers of military professional competencies as a 

mechanism of professionalization of the Ukrainian army. 

Presenting main material. The realities of modern 

Ukrainian history require the state management system to 

adequately respond to all the transformational changes and 

challenges that have crystallized in recent years in domestic 

military science and practice. The formation of an innovative 

paradigm of functioning and development of the higher 

military education system, which would meet the modern 

needs of the Ukrainian army and be based on international 

standards of professional training, is a prerequisite for 

ensuring the defense of the Ukrainian state, preserving its 

borders, sovereignty and increasing citizens‟ trust and 

respect for all institutions of public power in Ukraine. 

According to S. Poltorak, higher military education «should 

provide training for military specialists with a high level of 

professionalism, competence, intellectual development, 

general and military-professional culture, able to perform 

tasks with high efficiency for the defense of Ukraine, 

development of own creative individuality, persistent 

independent learning of new knowledge during military 

service, making optimal decisions in non-standard 

conditions in all specialties and specializations that 

determine the level of combat capability and combat 

readiness of the Armed Forces» [6, p.312]. 

The system of military education in Ukraine provides 

scientific, general cultural, general military and practical 

training of officers of the Armed Forces and is the basis for 

the formation of professional competence of military 

personnel, which we consider as a certain consistency 

The article considers the direction of development of higher military education in the Armed Forces of Ukraine in 

modern conditions. At present, there is no single view on the problem of forming the military competencies of a 

serviceman. The paper analyzes the scientific views on improving the professional training of servicemen. The main 

tasks that need to be solved to build a system of higher military education according to NATO standards have been 

identified. This provides an opportunity to significantly increase the overall level of training of military specialists. 

Key words: mechanisms, professionalism, competence, system, ways. 
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between the requirements for the position, basic knowledge 

and skills necessary for performance of the set tasks, and 

available professional skills and characteristics, personal 

qualities which promote efficiency in professional activity. 

The orientation of professional training of servicemen on the 

formation of competencies as a sign of professionalism is 

not new, but, in our opinion, true. After all, even high-

quality theoretical training cannot guarantee the success of 

professional activity in the future. 

Higher military education, as the main source of 

providing the army with highly qualified professional 

officers, should take into account the challenges of 

functioning and trends in the development of international 

military science and education in general. As Yu. Chernykh 

and Yu. Prykhodko note, «The modern system of military 

education is built on the basis of continuous degree training 

of officers, taking into account the specifics of their service, 

closely combined with military science» [9, p.43]. 

Investigating the problem of professionalism of 

servicemen, O. Chernyavsky among the priority tasks to 

ensure the professionalism of officers determines the need to 

bring the content of their training to the requirements and 

needs of the modern educational paradigm based on the 

competence approach [10, p.111]. 

Today, higher education institutions must act as an open, 

dynamic system that should provide the ability to analyze 

change, predict the future and increase the competitiveness 

of professionals in the labor market. Higher military 

education, as the main source of providing the Armed Forces 

of Ukraine with highly qualified officers, requires constant 

considerable attention from the state administration. After 

all, the challenges of functioning and development of the 

domestic system of higher military education, including 

irrationality, obsolescence of forms and methods of training, 

cumbersome military training, complete or partial 

inconsistency with the needs of modern Armed Forces of 

Ukraine, a time «gap» between theoretical training and 

combat realities, the decline of popularization of military 

professions among young people, have an indirect impact on 

the need to modernize or even reset the military training 

system as a whole. 

The main task to be solved in the near future is to 

improve the public administration system aimed at military 

education, which, ultimately, should increase the efficiency 

of its work and the quality of the process of training military 

specialists to ensure state goals. The main vectors of 

consistent improvement of the system of higher military 

education should be: the practical orientation of training and 

providing future officers with the military and civilian 

profession; implementation in the national educational 

process of advanced methods of training the armed forces of 

NATO member states; introduction of blended and distance 

learning technologies into the educational process; updating 

the material and technical base of higher military educational 

institutions; making changes to the current regulatory 

framework in terms of innovative training of military 

specialists, etc. 

For the deeper understanding of the phenomenon under 

study, let‟s consider the main approaches of scientists to the 

interpretation of the concept of «competence». 

According to D. Ivanov, professional competence is 

understood as a certain level, degree, qualitative and 

effective indicator of the formation of professional 

knowledge, skills of mastering the subject and the ability to 

implement them in the activity [1]. 

From the point of view of A. Markova, competence is 

not reduced to education; the basis of judgements about 

competency is the assessment and measurement of the end 

result of the activity; is a characteristic of an individual and 

it is manifested in the results of his/her activities; individual 

characteristics of the degree of compliance with the 

requirements of the profession, human mastery of the ability 

to perform certain job functions [3]. 

S. Sysoeva calls professional competence one of the 

leading qualities of a modern specialist, which implies 

qualities that are non-professional or supra-professional in 

nature and are necessary for every specialist today. The 

researcher defines the following: independence, ability to 

make responsible decisions; creative approach to any 

activity; ability to complete the case and constantly learn; 

flexibility of thinking; abstract, systematic and experimental 

thinking; ability to conduct dialogue, sociability; ability to 

cooperate, etc. [7, p.97]. 

Regarding the essence of competencies in the field of 

military training, it is appropriate to mention Yu. Lisni-

chenko, who believes that the professional competence of 

future officers is the unity of their theoretical and practical 

readiness for professional activity on the basis of professional 

characteristics, including skills and methods; ability to set 

professional and military tasks, the presence of personal 

professionally significant qualities, skills to perform 

professional tasks and their specification; ability to the optimal 

choice of methods of educational-professional and creative 

tasks and ways of their performance; ability to program ways 

of military interaction and construction of a logical military-

pedagogical system of professional tasks; anticipation and 

establishment of the relationship between all components of 

the tasks and their implementation, taking into account all the 

factors of competence of future professionals; accounting for 

complex professional tasks that are a factor in the success of 

their military-professional activities, etc. [2, p.433-434]. 

Summarizing all the above, we can determine that 

«professional competence of military personnel» is an 

important systemic component of military activity of any 

specialist, which integrates personal, externally acquired and 

internally developed components of professional and supra-

professional nature. 

The main groups of key professional military 

competencies that should be formed in highly qualified 

officers are identified, in particular: 

1) military-professional (special, technological, computer, 

subjective-objective, legal, economic); 

2) pedagogical and methodological (ethical, empathic, 

socio-cultural); 
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3) moral and ethical (autopsychological, cultural, reflexive); 

4) communicative-adaptive (ability to cooperate, socio-

perceptual, psychological, individual, conflict); 

5) educational (patriotic, situational, qualitative, stress-

resistant, political). 

Currently, scientific-theoretical and practical-effective 

analysis has identified a number of factors that have a 

significant impact on the formation and development of 

military professional competencies of future middle and 

senior servicemen. 

Factors influencing the formation of future officers with 

key professional military competencies can be divided into 

certain groups on the basis of specific characteristics: the 

first group – subjective (value-motivational, level of prior 

training, the pace of learning, skills development, 

satisfaction of requests and needs, the formation of the need 

for self-development throughout life); the second group – 

objective (conditions for self-realization of the cadet, the 

image of the chosen military profession, the development of 

a stable need for self-education and self-improvement, 

education of responsibility for the lives and health of 

subordinates); the third group – general (socio-economic, 

political, regulatory, technological, innovative); fourth group – 

special (focus on the result, creating a positive psychological 

microclimate, subject-subject interaction, proximity to the 

needs of the Armed Forces of Ukraine); the fifth group – 

social; the sixth group – material. 

All defined groups function simultaneously in several 

dimensions: theoretically-conscious (what I know), 

practically-functional (what I already know), reality-applied 

(where I can use in real content). The absence or insufficient 

significance of one of the three dimensions indirectly affects 

the formation and development of professional military 

competencies of cadets. 

Conclusions. Our analysis of the current state of 

functioning of the system of higher military education made 

it possible to conclude that the competence of military 

personnel is an important component of their professional 

activities, a necessary condition for ensuring the 

effectiveness of the tasks. In Ukraine, there is a need to 

improve the training of military personnel by using the 

experience of leading countries, but best foreign practices 

need to be adapted and evaluated for their effectiveness in 

Ukrainian realities, given differences in state personnel 

policy priorities, social values, mental characteristics of the 

Ukrainian military. 
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ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК МЕХАНІЗМУ 
ПРОФЕСІЙОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 

В статті розглядається напрямок розвитку вищої військової освіти у Збройних Силах України в сучасних умовах. 
На даний час немає єдиного погляду на проблему формування військових компетенції військовослужбовця. В роботі 
проведено аналіз наукових поглядів на підвищення професійної підготовленості військовослужбовця. Визначені 
основні завдання, які потрібно вирішити для побудови системи вищої військової освіти за стандартами країн НАТО. 
Це надає можливість значно підвищити загальний рівень підготовленості військових фахівців. 

Ключові слова: механізми, професіоналізм, компетентність, система, шляхи. 
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Постановка проблеми. Впродовж кількох тисячо-

літь діалектика розвитку людства демонструвала неухи-

льне зменшення сегменту праці у загальній структурі 

організації життя людини. Усі відомі еволюційні проце-

си – від неолітичної революції до тотальної комп‟ю-

теризації – стимулювалися бажанням знизити затрати 

часу людини на виконання своїх трудових обов‟язків. 

Прагнення якомога більше відпочивати стало мотивом 

для застосування різноманітних досягнень науково-

технічного прогресу. На тлі відчутного скорочення ро-

бочого часу, коли світова спільнота, нарешті, узаконила 

вимогу 8-годинного робочого дня, повстала проблема 

організації суспільного дозвілля. В першу чергу, це сто-

сувалося індустріальних центрів, адже, села, як осередки 

маргінальної економіки, разом зі збереженням консер-

вативних форм виробничого процесу одночасно зберігали 

й вірність дідівським практикам відпочинку. Останні 

грунтувалися на етнокультурних засадах і не потребу-

вали додаткових матеріальних вкладень ні з боку 

сільської громади, ні з боку її окремих членів. Слід 

зазначити, що дана констатація віддзеркалює українські 

реалії, щонайменше, першої половини ХХ століття. 

Індустріалізація життя, загалом, стала передумовою роз-

витку ринку розважальних послуг, споживання яких, на 

відміну від народних свят та обрядів, передбачало вико-
ристання «зайвих» грошей. Став очевидним міцний зв‟язок 

між формами проведення вільного часу і рівнем (якістю) 

життя окремо взятої людини. Зазначена проблема, на 

жаль, не втрачає своєї гостроти в Україні, а відтак, 

дослідження сучасних дозвіллєвих практик в контексті 

якості життя населення є актуальним і затребуваним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Артику-

льовані у назві нашої статті параметри знаходяться на 

перетині багатьох наукових галузей, тож, не дивно, що 

проблема використання людиною свого вільного часу та 

якість її життя цікавить широке коло дослідників. Кон-

текст вивчення порушеної проблеми, на сьогоднішній 

день, є різноплановим і багатоформатним. Фахівці з 

економічних галузей (Т.М. Борисова, К.А. Наймарк, 

А.І. Грушина) досліджують питання маркетингу неко-

мерційних організацій у сфері дозвілля [2], розвитку 

індустрії дозвілля та розваг у сфері туризму [7], залеж-

ності закладів культурного дозвілля від факторів зовні-

шнього середовища [3]. Сучасна українська соціологія 

(Л.Г. Скокова, Н. Цимбалюк) цікавиться питанням кон-

цептуальних засад вільного часу [11] та проблемою 

структурних обмежень культурно-дозвіллєвих практик 

[9]. Вітчизняна педагогіка (Н.О. Максимовська, Л.В. Век-

люк) вивчають сферу відпочинку студентської молоді 

[5] та методику організації дозвілля різних вікових груп 

населення [6]. Фундаментальну основу розуміння доз-

вілля як показника якості життя населення складають 

праці вітчизняних філософів та культурологів: так, 

О.П. Бойко дослідила розвиток культури дозвілля у сус-

пільстві ризику [1], І.В. Петрова – культурно-дозвіллєві 

практики в системі державного управління [8]. Разом з 

тим, слід зауважити, що у визначенні змістовних харак-

теристик названих понять, на сьогоднішній день, однос-

тайності не існує. Малодослідженим залишається і регі-

ональний аспект порушеної нами проблеми.  

Мета статті. Тож, враховуючи напрацювання попе-

редників, розвідницькими задачами своєї роботи авторка 

вважає аналіз понятійного апарату з поставленої теми, 

дослідження взаємозв‟язку між дозвіллєвими практи-

ками та показниками якості життя населення та узагаль-

нення результатів міської програми з вивчення молодіж-

ного дозвілля у Кривому Розі.  

Виклад основного матеріалу. Як відомо, першим 

дослідником організації вільного часу був Т. Веблен, 

який у 1899 р. видав працю «Теорія дозвіллєвого класу» 

[1, с.4-5]. Одним з найвідоміших теоретиків параметру 

«дозвілля» став Ж.Р. Дюмазед‟є. У своєму «шляху до 

цивілізації дозвілля» [4, с.83-88] він, по суті, протистав-

ляє «цивілізацію праці» і «цивілізацію дозвілля», наго-

лошуючи на тому, що остання набула самодостатнього 

характеру і вже не є супутньою характеристикою робо-

чого часу. Слід зазначити, що послідовним противником 

цієї теоретичної сепарації був нідерландський філософ і 

історик Й. Гейзинг, автор знаменитої праці «Осінь сере-

дньовіччя» [10]. 

За часів новітньої історії людства (ХХ – початок 

ХХІ ст.) дозвілля перетворилося на самостійний, оціно-

Дана стаття порушує проблему суспільного дозвілля як індикатора якості життя населення. 

Розвідницькими задачами своєї роботи авторка вважає аналіз понятійного апарату та підведення 

підсумків міської програми з вивчення дозвіллєвих практик криворізької молоді. Авторське бачення 

проблеми дозвілля у його синергії з якістю життя громадян полягає у визначенні типів дозвіллєвих 

практик. При цьому, пріоритет у використанні приватних (сімейних, дружніх тощо) форм дозвілля 

пояснюється не лише бажанням уникнути регламентації та контролю з боку держави та суспільства, але 

й низькими матеріальними статками громадян.  

Ключові слова: дозвілля, вільний час, відпочинок, якість життя, дозвіллєвий сервіс, розважально-

комерційне дозвілля, дозвіллєва пасивність. 
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чний щодо суспільства, параметр, що має власну струк-

туру і ціннісні показники. Карколомна зміна останніх та 

цілком наочна автономізація сфери громадського та осо-

бистого відпочинку є свідченням корінних трансформа-

цій у соціокультурному просторі сучасного суспільства. 

Дозвіллєві практики, спрямовані на відновлення сил, 

духовний та фізичний розвиток особистості, задово-

лення її гедоністичних потреб, протискуються в усі 

сфери повсякденного життя, і, як наслідок, стимулюють 

виробництво товарів і послуг для відпочинку людини, 

що стає одним з найприбутковіших видів комерційної 

діяльності найбільших економік світу. 

Сепароване в окрему одиницю дозвілля, буквально, 

занурюється у ринок розважальних послуг, який, у свою 

чергу, формується як сукупність соціально-економічних, 

правових і організаційних відносин між споживачами і 

виробниками розважальних послуг в процесі їх купівлі 

та продажу. Потрібно зауважити, що у сучасній дійсно-

сті кардинальні соціокультурні зміни породили ряд су-

перечностей і невідповідностей, характерних для куль-

турно-дозвіллєвої сфери суспільства. Так, з одного боку, 

зростає цінність самого параметру «вільний час». До-

звілля стає важливим показником якості життя, індика-

тором соціального самопочуття громадян, популярним 

нині «індексом щастя». Окрім того, рівень культурно-

рекреаційної сфери відбиває ступінь цивілізованості 

суспільства і благополуччя населення. З іншого боку, 

повсюдні процеси тотальної комерціалізації сфери куль-

тури і дозвілля, виробництва товарів і послуг, орієнтова-

них на відпочинок людини, стають прибутковою фор-

мою споживання, бізнесу і підприємництва, внаслідок 

чого втрачається пріоритет духовних цінностей у струк-

турі дозвілля як такого. Це призводить до зміни харак-

теру соціальних взаємодій у просторі вільного часу, до 

появи неприйнятних норм і цінностей, що визначають 

вибір режимів поведінки у сучасних рекреаційних умо-

вах. У деяких випадках спостерігається зниження сту-

пеню задоволеності можливостями проведення вільного 

часу, що пояснюється соціальним добробутом громадян 

і засвідчує факт не тільки культурної, але й соціальної 

нерівності у суспільстві. 

Найповнішу класифікацію параметру «дозвілля» у 

його безпосередньому зв‟язку зі змістовними характери-

стиками «якості життя населення» навела І.В. Петрова. 

На її думку, фактор дозвілля синергує з суспільно-полі-

тичним устроєм та соціально-економічним ладом дер-

жави [8, с.225]. Так, у античній Греції відпочинок реалі-

зовувався у формі обов‟язку людини перед громадою – 

інакше кажучи, дозвілля мало колективні форми і здійс-

нювалося у примусовий спосіб. Відчуття власної сво-

боди, що не підлягає суспільній регламентації і конт-

ролю, з‟явилося у Давньому Римі часів імперії. За доби 

середньовіччя усі дозвіллєві практики були підпорядковані 

релігії і використовувалися як засіб виховання християн-

ського благочестя. В епоху європейського абсолютизму, 

що співпало у часі з розвитком раннього капіталізму, 

дозвілля перетворилося на інструмент соціальної дифе-

ренціації та демонстрації свого соціального статусу. І 

лише з розвитком цивілізованого капіталізму, пов‟яза-

ного з промисловою революцією, появою середнього 

класу та суспільно болючим досвідом пролетарських 

державних переворотів, сфера дозвілля почала набувати 

форм гармонізації та усунення соціальних конфліктів і 

перетворюватися на механізм єднання різних соціальних 

прошарків. Специфічними ознаками характеризуються 

дозвіллєві практики тоталітарних режимів, де дозвілля 

дотепер використовується у якості інструменту для по-

літизації свідомості, здійснення ідеологічного тиску на 

маси та миттєвої мобілізації населення для вирішення 

поставлених режимом задач. 

Отже, в узагальненому вигляді параметр «дозвілля» 

має численні характеристики. Останнє буває індивідуа-

льним та колективним, вільним та примусовим, безкош-

товним та комерціоналізованим, високоморальним та 

таким, що розбещує. Гострий конфлікт між громадським 

та приватним дозвіллям спостерігається не тільки у дер-

жавах з тоталітарними режимами сучасного штибу, але 

й в країнах стародавнього світу.  

Зсув ціннісних орієнтацій зі сфери праці в сферу ма-

сового споживання, дозвілля і розваг сприяє зростанню 

числа постачальників-споживачів дозвіллєвих послуг, 

появі гібридних форм корпоративного дозвілля, поси-

ленню привабливості фрілансерства і дауншифтингу. 

Разом з тим, в умовах деіндустріалізації України, одним 

із фокусів сприйняття багатьох проблем у промисловому 

регіоні стала бідність значної частини населення. Ско-

рочення матеріальних статків відбивається на структурі 

дозвіллєвої діяльності, на ціннісному відношенні до ві-

льного часу. У сучасних соціокультурних умовах Укра-

їни ціннісне ставлення до дозвілля і вільного часу стає 

соціальним маркером приналежності до тих чи інших 

соціальних груп. Так, для заможніх людей проблема 

вибору дозвілля, фактично, не залежить від місця про-

живання, на відміну від бідних, які виявляються не 

тільки «прив‟язаними» до місця свого проживання, але й 

обмеженими можливостями локальної території. 

Твердження стосовно того, що різні соціальні групи 

мають діаметрально протилежні можливості у сфері до-

звілля, є постулатом для наук суспільно-політичного та 

гуманітарного спектру. У той час, як для одних у до-

звіллі розкриваються численні ресурси для реалізації 

особистісних потреб у збільшенні ефективності життєді-

яльності та нарощуванні культурного капіталу, для ін-

ших характерним стає зниження дозвільної активності, 

скорочення практик самоосвіти на дозвіллі, дезінтегра-

ція і депривація в сфері дозвілля. Так, для соціально не-

захищених верств населення – бідних, літніх та людей з 

обмеженими можливостями – пріоритетом дозвіллєвої 

активності стає споживання мас-медійних продуктів. 

При цьому, заможні верстви населення, так звані соціа-

льні інноватори, обирають активне дозвілля (закордонні 

подорожі, екстремальні види спорту, заняття фітнесом 

тощо), їх творчість на дозвіллі є таким же пріоритетом, 

як кар‟єрне зростання чи консумеризм. У цілому, поді-

бна ситуація призводить до посилення соціального роз-

шарування у сфері дозвілля.  

Вільний час для багатьох – безумовне благо, час за-

доволення, ресурс, якого завжди не вистачає, проте, 

актуальною виявляється і постановка проблеми надлиш-

кового вільного часу, «мертвого» або «вбитого» часу. В 

умовах кризового стану української економіки, помно-

женого на проблеми, що породила пандемія COVID-19, 
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питання про вільний час, дозвілля та відпочинок людини 

отримує суперечливе і специфічне звучання: з одного 

боку, усвідомлювана нашими громадянами цінність ві-

льного часу падає, а з іншого – вони невдоволені згор-

танням можливостей у проведенні свого дозвілля. 

Варто підкреслити, що більшість дозвіллєвих прак-

тик являють собою процес споживання послуг у чистому 

вигляді – це відвідування ресторанів, нічних клубів, за-

кладів грального бізнесу. Інші види дозвілля, реалізація 

яких традиційно здійснювалася поза полем споживання, 

наразі, діють у звуженому колі. Сфера дозвілля багатьох 

українських міст демонструє протистояння між спожи-

вацтвом і духовним розвитком, розважальністю і просві-

тою населення. Розвиток засобів масової комунікації 

робить дозвілля формою споживання інституційно ви-

роблених інформаційних і культурних продуктів, фор-

муючи уявлення аудиторії про те, що кращий спосіб 

проведення часу – це розваги, задоволення від екзотики 

та розкоші, «гламурний» спосіб життя. Як наслідок, у 

сучасній Україні сформована віртуальна «цивілізація 

дозвілля», у якій втрачено багатющий потенціал віль-

ного часу як простору для творчої активності і самороз-

витку особистості. На даний момент спостерігається 

істотний розрив між реальними дозвіллєвими практи-

ками і ідеальним чином сконструйованим віртуальним 

дозвіллям. 

Економізація культури, становлення потужної індус-

трії культурних послуг призводять до зміни соціальної 

морфології дозвілля, консумеризаціі форм культурно-

дозвіллєвої діяльності, появи принципово нових видів 

дозвілля і супроводжується постійним витісненням тво-

рчої активності, що не заангажована комерційними по-

казниками. Численні дозвіллєві організації, плануючи 

свою діяльність у річищі професійного комунікативного 

сервісу, активно конструюють споживацький символ 

дозвілля. Споживач таких послуг активно включається у 

діяльність по створенню своєї ідентичності у сфері спо-

живання дозвіллєвих послуг і стає заручником спожив-

чих символів та кодів. 

Озвучені констатації, за нашими спостереженнями, з 

тотожною відповідністю накладаються на дослідження 

дозвіллєвих практик криворізької молоді, проведене у 

2019 р. комунальним підприємством «Інститут розвитку 

міста Кривий Ріг». Методом збору первинної інформації 

було анкетування. Обсяг вибірки становив 1050 осіб.  

Першим із поставлених завдань було виявлення 

пріоритетів дозвіллєвої активності криворізької молоді. 

Згідно з проведеним дослідженням, криворіжці, що пе-

ребувають у цілком рухливому віці, тим не менш, від-

дають перевагу домашньому дозвіллю (52% опитаних). 

Серед форм позагромадського дозвілля домінує мережа 

інтернет (68% опитаних) та перегляд телепередач (26% 

опитаних). Розважально-комерційні форми дозвілля (те-

атри, музеї, виставкові зали) є пріоритетними для 16% 

опитаних, тоді як безкоштовні прогулянки у міських 

парках обирають 32% респондентів, що, вочевидь, свід-

чить про свідоме усунення молоді від платних послуг 

через брак матеріальних статків. Результати по індика-

тору «Способи проведення дозвілля», загалом, предста-

влені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати по індикатору  

«Способи проведення дозвілля» 

 Проводити дозвілля у мережі Інтернет 68,0% 

 Займатися спортом 46,0% 

 Займатися хатніми справами 44,0% 

 Читати книжки 3,0% 

 Гуляти на свіжому повітрі 32,0% 

 Переглядати телевізійні програми 26,0% 

 
Відвідувати культурні заклади (театри, 

музеї, виставкові зали) 
16,0% 

Водночас, концерти естрадної музики користуються 

у криворізької молоді великою популярністю. На пи-

тання щодо їх відвідування відповідь «так» дали 92% 

опитаних. Бюджетним варіантом дозвіллєвих розваг 

залишаються кінотеатри – їх відвідує 72% опитаних рес-

пондентів. 

Другим завданням проведеного дослідження було 

вивчення ціннісного ставлення міського населення до 

дозвілля, взагалі, і до його розважально-комерційного 

варіанту, зокрема. Нами було помічено домінування 

гедоністичного розуміння сенсу вільного часу. Так, 46% 

опитаних у якості мети своєї дозвіллєвої діяльності на-

зивають фізичний та розумовий відпочинок і нервову 

релаксацію, 34% опитаних прагнуть приємно проводити 

свій вільний час, а 26% опитаних бажають різноманіт-

ного спілкування. І лише 11% респондентів вважають за 

краще займатися особистісним самовдосконаленням,  

7% – творчістю і 11% – пізнанням нового. 

Третім завданням дослідження, проведеного інститу-

том розвитку міста, було вирішення проблеми дозвіллє-

вої пасивності молоді промислового регіону. Отримані 

результати представлені на рисунку 1: 
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Рис.1. Причини дозвіллєвої пасивності криворізької молоді 
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У наведеній діаграмі причини дозвіллєвої пасивності 

криворізької молоді стають очевидними: 54,5% не відві-

дують заклади культури через відсутність вільного часу; 

31,8% зазнають фінансових труднощів, 9,1% зазначили, 

що не ходять на подібні заходи через брак дружнього 

оточення; 2,3% не готові відвідувати культурно-масові 

заходи через гостру криміногенну обстановку, небезпеку 

терактів тощо. Окрім того, 2,3% опитаних надали свій 

варіант відповіді, що віддзеркалює суто криворізьку 

специфіку, а саме, територіальну віддаленість заходів, 

що проводяться, а отже, неможливість їх відвідування. 

Кривий Ріг, як найдовше місто Європи, простягнулося 

від Інгульця до Даманського на 126 км, тож, природньо, 

локалізує населення за місцем їх помешкання.  

Четвертим завданням проведеного дослідження було 

визначення рівня задоволення можливостями прове-

дення розважально-комерційного варіанту дозвілля на 

безкрайніх теренах Кривбасу. Слід зазначити, що по 

цьому індикатору було отримано досить високий пози-

тивний результат – 69% опитаних засвідчили своє задо-

волення. Разом з тим, криворіжці хотіли б поліпшити 

якість послуг, що надаються (50% опитаних), вибір пос-

луг, що надаються (29% опитаних) і рівень їх сервісу 

(15% опитаних). 

Отже, загалом, споживання послуг дозвіллєвих серві-

сів у репертуарах дозвіллєвих практик криворізької мо-

лоді має достатньо високі показники. У формах прове-

дення вільного часу спостерігається перекіс у бік 

гедоністичного розуміння сенсу дозвілля. Щодо ступеню 

задоволення можливостями проведення розважально-

комерційного дозвілля у місті, то він, досить неочіку-

вано, виявився дуже високим. 

Висновки і пропозиції. Отже, нами розглянуто зміс-

товні характеристики дотичних до поставленої теми по-

нять та, на конкретних прикладах регіональної емпіріки, 

констатовано їх тісний взаємозв‟язок. Ретельному ана-

лізу піддано результати річних досліджень Інституту 

розвитку міста Кривого Рогу щодо дозвіллєвих практик 

молодіжного середовища. Класифікацію «дозвілля» про-

ведено на тлі суспільно-політичних устроїв та соціально-

економічних ладів. Підкреслено специфіку дозвіллєвих 

практик в умовах тоталітарних режимів. Дозвілля у його 

синергії з якістю життя громадян констатовано у визна-

ченні типів дозвіллєвих практик – індивідуальні та коле-

ктивні, вільні та примусові, безкоштовні та комерціона-

лізовані, високоморальні та такі, що розбещують 

людину. При цьому, пріоритет у використанні приват-

них (сімейних, дружніх тощо) форм дозвілля поясню-

ється не лише бажанням уникнути регламентації та кон-

тролю з боку держави та суспільства, але й низькими 

матеріальними статками громадян.  

Загалом, вивченню культури дозвілля як невід‟єм-

ного компонента в суспільному розвитку присвячено 

чимало наукових досліджень. Але, незважаючи на ная-

вні досягнення у цій галузі, проблема культури дозвілля 

як фактора зростання якості життя населення, а значить, 

вдосконалення сучасного суспільства, залишається да-

лекою від свого остаточного завершення. І тут є широкі 

перспективи для подальших досліджень: грунтовного 

вивчення, на наш погляд, потребує проблема ролі роз-

важально-комерційного сектору дозвілля у формуванні 

та розвитку рекреаційної культури суспільства. 
Література 

1. Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику: 
монографія/ О.П. Бойко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 
285 с. 

2. Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних організацій у 
розрізі сфер діяльності: теорія і практика: монографія/ 
Т.М. Борисова. – Тернопіль: Астон, 2015. – 284 с. 

3. Грушина А.І. Вплив факторів зовнішнього середовища на 
діяльність підприємств галузі культури/ А.І. Грушина// Науко-
вий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 
Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 24(1). –  
С.101-106.  

4. Дюмазедье Ж.Р. На пути к цивилизации досуга / 
Ж.Р. Дюмазедье// Вестник Московского университета. Се-
рия 12. Социально-политические исследования. – 1993. – № 1. – 
С.83-88. 

5. Максимовська Н.О. Теоретичні і методичні засади соціа-
льно-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері 
дозвілля/ Н.О. Максимовська. – Дис.... докт-ра пед. наук. – Хар-
ків: ХДАК, 2015. – 559 с. 

6. Методика організації дозвілля різних вікових груп насе-
лення. Методичні рекомендації/ [укл. Л.В. Веклюк]. – Обласний 
організаційно-методичний центр культури. – Ужгород, 2015. – 
22 с. 

7. Наймарк К.А. Розвиток індустрії дозвілля та розваг як 
складової сфери туризму/ К.А. Наймарк// Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: Економічні нау-
ки. – 2018. – Вип. 31. – С.45-48. 

8. Петрова І.В. Культурно-дозвіллєві практики в системі 
державного управління/ І.В. Петрова// Сучасна культурологія: 
актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна моно-
графія/ За загал. ред. проф. Ю.С.Сабадаш. – Київ: Ліра-К, 2019. – 
308 с.- С.225-247. 

9. Скокова Л.Г. Структурні обмеження культурно-дозвіллє-
вих практик/ Л.Г. Скокова// Актуальні проблеми соціології, 
психології, педагогіки. – 2014. – № 4. – С.85-93. 

10. Хейзинг Й. Осень средневековья/ Й. Хейзинг// Москва: 
Наука, 1998. – 640 с. 

11. Цимбалюк Н. Концептуальні засади дослідження віль-
ного часу та дозвілля сучасного українського суспільства/ 
Н. Цимбалюк// Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах 
кризи. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С.534-536. 

References 

1. Boyko O.P. Kulʹtura dozvillya u suspilʹstvi ryzyku: mono-
hrafiya/ O.P. Boyko. – Sumy: DVNZ «UABS NBU», 2011. – 285 s.  

2. Borysova T.M. Marketynh nekomertsiynykh orhanizatsiy u 

rozrizi sfer diyalʹnosti: teoriya i praktyka: monohrafiya/ 

T.M. Borysova. – Ternopilʹ: Aston, 2015. – 284 s.  

3. Hrushyna A.I. Vplyv faktoriv zovnishnʹoho seredovyshcha na 

diyalʹnistʹ pidpryyemstv haluzi kulʹtury/ A.I. Hrushyna// Naukovyy 
visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: 
Ekonomika i menedzhment. – 2017. – Vyp. 24(1). – S. 101-106.  

4. Dyumazedʹe ZH.R. Na puty k tsyvylyzatsyy dosuha / 

ZH.R. Dyumazedʹe // Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. 

Seryya 12. Sotsyalʹno-polytycheskye yssledovanyya. – 1993. – № 1. – 
S. 83-88.  

5. Maksymovsʹka N.O. Teoretychni i metodychni zasady 

sotsialʹno-pedahohichnoyi diyalʹnosti zi student·sʹkoyu moloddyu u 

sferi dozvillya/ N.O. Maksymovsʹka. – Dys.... dokt-ra ped. nauk. – 



   
258 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

Kharkiv: KHDAK, 2015. – 559 s.  
6. Metodyka orhanizatsiyi dozvillya riznykh vikovykh hrup 

naselennya. Metodychni rekomendatsiyi/ [ukl. L.V. Veklyuk]. – 

Oblasnyy orhanizatsiyno-metodychnyy tsentr kulʹtury. – Uzhhorod, 
2015. – 22 s.  

7. Naymark K.A. Rozvytok industriyi dozvillya ta rozvah yak 
skladovoyi sfery turyzmu/ K.A. Naymark// Naukovyy visnyk 

Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni 
nauky. – 2018. – Vyp. 31. – S. 45-48.  

8. Petrova I.V. Kulʹturno-dozvillyevi praktyky v systemi 

derzhavnoho upravlinnya/ I.V. Petrova// Suchasna kulʹturolohiya: 
aktualizatsiya teoretyko-praktychnykh vymiriv: kolektyvna mono-

hrafiya/ Za zahal. red. prof. YU.S. Sabadash. – Kyyiv: Lira-K, 
2019. – 308 s. – S. 225-247.  

9. Skokova L.H. Strukturni obmezhennya kulʹturno-dozvillyev-

ykh praktyk/ L.H. Skokova// Aktualʹni problemy sotsiolohiyi, 
psykholohiyi, pedahohiky. – 2014. – № 4. – S. 85-93.  

10. Kheyzynh Y. Osenʹ srednevekovʹya/ Y. Kheyzynh// Moskva: 
Nauka, 1998. – 640 s.  

11. Tsymbalyuk N. Kontseptualʹni zasady doslidzhennya 

vilʹnoho chasu ta dozvillya suchasnoho ukrayinsʹkoho suspilʹstva/ 

N. Tsymbalyuk// Sotsiolohiya ta suspilʹstvo: vzayemodiya v 
umovakh kryzy. – Kharkiv: KHNU im. V.N. Karazina, 2013. – 
S. 534-536. 

 

 

Gladkova I.O., 

graduate student of the Department of Economics  

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky,  

gladkovairina1992@gmail.com 

Ukraine, Kryvyi Rih 

LEISURE PRACTICES AS AN INDICATOR OF THE QUALITY OF LIFE 

OF THE POPULATION: MODERN REGIONAL EXPERIENCE 

This article raises the issue of public leisure as an indicator of quality of life. The author considers the analysis of the 

conceptual apparatus and summarizing the results of the city program to study leisure practices of Kryvyi Rih youth to be 

intelligence tasks of her work. The author‟s vision of the problem of leisure in its synergy with the quality of life of citizens is to 

determine the types of leisure practices. At the same time, the priority in the use of private (family, friendly, etc.) forms of 

leisure is explained not only by the desire to avoid regulation and control by the state and society, but also by low material 

wealth of citizens. 

Key words: leisure, free time, rest, quality of life, leisure service, entertaining and commercial leisure, leisure passivity. 

  



  
259  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, December # 49, 2020 
 

UDC 343.8:343.9(045) 

Nesterenko V.V., 

PhD degree student, Supervisor (A graduate school) of the Academy of the State Penitentiary Service,  

ORCID: 0000-0002-6113-6548, Nes778731@gmail.com 

Ukraine, Chernihiv  

CURRENT STATE OF THE DISCIPLINARY INFLUENCE 

OF MEANS OF CORRECTION AND RESOCIALIZATION  

ON CONVICTED SERVICEMEMBERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction. Due to the regulated way of life, 

military service is becoming a source of formation and 

development of conscripts with high self-esteem and pride. 

However, we want to pay attention to other factors in 

choosing a military profession, as military service is an 

attractive alternative for people who are prone of committing 

criminal offenses. Some researchers, such as Robert 

J. Sampson, Stephen W. Raudenbush, Felton Earls, state that 

military service legitimizes the violent inclinations of some 

individuals, and therefore the relevance of the study of ways 

to refrain from such actions and analysis of the main areas of 

disciplinary impact on servicemembers will be in the scope 

of this article. 

At the same time, modern law enforcement practice is 

based on such reforms in the fight against crime as: 

«Kontseptsiia reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi 

systemy Ukrainy» and «Stratehiia reformuvannia sudoustroiu, 

sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015–

2020 roky», as well as for execution of «Rekomendatsii 

CM/Rec (2014) 4» adopted by the Committee of Ministers 

of the Council of Europe on February 19, 2014, expands the 

list of alternatives to imprisonment by amending the current 

legislation which is clearly seen in the latest version of the 

Criminal Code of Ukraine [1]. The analysis of these reforms 

leads to the conclusion that Ukraine is moving towards 

improvement of its body of law and is bringing it into line 

with NATO standards, which is carried out comprehensively 

and in various ministries of Ukraine. For example, the 

«Richna natsionalna prohrama pid ehidoiu Komisii Ukraina – 

NATO na 2020 rik» already has results [2-3], and therefore 

the relevance of the material and conclusions presented in 

this article will certainly be taken into consideration by 

scientists, scholars and practitioners involved in the reforming 

programs in defense and legal spheres. 

The purpose of the scientific article is studying the 

current state of the disciplinary impact of means of 

correction applied to the perpetrator of the established rules 

of military service in Ukraine. 

The statement of basic materials. It is a well-known 

fact that during the war in Ukraine, which started in 2014, 

five waves of partial mobilization were announced to deter 

Russian military aggression on the Crimean peninsula and in 

the Donetsk and Luhansk regions. According to the 

mobilization of 2014–2015, more than 250,000 people 

joined the Armed Forces of Ukraine, which led to an 

increase of the crime rate among servicemen. According to 

court statistics of 2014–2015, the percentage of crimes 

against the established order of military service (military/war 

crimes) increased from 0.6% to 2.9% of the total number of 

criminal offenses committed those years. With the regard to 

the amendments to some legislative acts of Ukraine in order 

to strengthen the responsibility of servicemembers, the 

courts starting from March, 2015 under Articles 172–10 – 

172–20 prosecuted almost 14 thousand people to 

administrative responsibility, up to 2 thousand offenders of 

them were arrested and detained at the military detention 

facicilities [4]. 

Unpredictable behavior of the enemy, demobilization 

orders delays and defective legislation of those years caused 

welcoming criminogenic situation for commiting criminal 

offenses by the military and, as a result, it led to an increase 

in the number of crimes against military service (military/ 

war crimes) from 2.9% to 3.6% of the total number of 

criminal offenses those years. In 2016, the number of 

military offenders was 16.1 thousand people: among those 

13.3 thousand were fined for drinking beer, alcoholic and 

low alcohol beverages; 2.7 thousand were arrested and 

sentenced to custody. [5]. Examination of the state of affairs 

2014–2016 years, it became clear that Ukraine‟s penitentiary 

system was unprepared for such a «force majeure» as war, 

and faced an unpredictable increase in the number of 

military offenders, specifically on account of mobilized 

servicemembers who went far beyond the typical general 

and command staff of the Armed Forces of Ukraine who 

were serving at that time. The ordinary means of criminal 

influence applied to the mobilized, according to Article 81 of 

the Criminal Executive Code of Ukraine were, to put it 

mildly, inappropriate and ineffective. They did not take into 

account the criminal-executive characteristics of mobilized 

servicemen, as well as their socio-demographic, criminal, 

This article analyzes the disciplinary impact of the Armed Forces of Ukraine and the range of issues related to 

the process of correction and resocialization of convicted members of the armed forces. The problem of 

development and implementation of optimal ways of correction of convicted men-at-arms is investigated. The state 

of affairs during the Anti-Terroristic Operation in order to protect the independence, sovereignty and territorial 

integrity of Ukraine in Donetsk and Luhansk regions showed that the penitentiary system was not ready enough for 

the growth of military offenders. Today, under the influence of legislative changes caused by Ukraine movement 

towards NATO membership, the transformation of the means of correction and resocialization of servicemembers is 

studied and the ways of improving their influence are proposed. 
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psychological, pedagogical and rehabilitational characteristics. 

Therefore, it worsened the adaptation of convicted mobilized 

servicemen in the period after their release from prisons. It is 

significant to admit that similar situations have not occurred 

in the world history (practice). However, examining historical 

events on the example of the United States of America 

related to the application of certain legal facts, such as 

«Pardon», which from 1791–1794 «Whiskey Rebellion», has 

been practiced by almost every American president, trying to 

reduce criminal «tensions». For example, Mark William 

Osler, an American legal scholar, professor of law at 

St. Thomas University at St. Paul‟s Law School in 

Minnesota, and a critic of drug policy and the death penalty 

in the United States, accurately admits that «Pardons are 

used as a way to forgive the crime and heal the nation. What 

is different now is, the signal here seems to be to embrace 

the crime, not forgive it.» He sees its significance in 

accepting the crime, not forgiving it. [6]. And this position, 

in our opinion, is correct, because it reduces the crime rate 

for a certain period. 

Another point worth mentioning is that the results of the 

study «Theoretical and legal principles of infliction and 

execution of the special punishments to servicemen» of 

modern Ukrainian scientist Nikolaenko T.B., led us to 

conclusion that only the execution of punishments in the 

form of arrest with detention on guard duty and detention in 

a disciplinary battalion is an insufficiently effective means of 

correcting servicemen and definitely it should be taken into 

consideration during further researches [7]. 

Conclusions. Service restrictions for servicemembers as 

a form of punishment could have a better disciplinary impact 

during the mobilization waves of 2014–2016 in Ukraine, as 

most mobilized servicemen found it difficult to adapt to the 

conditions of military service, and when they committed 

criminal offenses under Art. 407, 408 of the Criminal code 

of Ukraine they did not realize the possibility of approach of 

the criminal liability provided for them. However, if there 

were co-servicemen sentenced to punishment in the form of 

service restrictions, they would have a clear example and 

would clearly understand all the consequences of their 

possible illegal actions. Although the reforms of 2016–2020 

have yielded positive results, it is still not possible to reduce 

the rate of military crime. Issues of criminal-executive 

characteristics, particularly, age orientation in the process of 

selection means of correction which will be applied towards 

military criminals should be developed regarding to a 

possible order on the mobilization of servicemembers. We 

are of opinion that there is a definite need in a legible system 

of social rehabilitation of convicted servicemembers, which 

would function in the military sector. It needs to be 

adjudicated by implementation of appropriate structural unit 

to the military formations and units of the Military Police in 

Ukraine. Of course these questions will be often debated in 

future, especially if there will be a high profile case that will 

capture the public‟s attention, as Ukrainian Armed Forces 

are in need of effective measures to discipline servicemembers. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИХОВНОГО ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ВИПРАВЛЕННЯ 

І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

В даній статі проаналізовано виховний аспект діяльності Збройних Сил України та коло питань пов‟язаних з 

процесом виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців. Досліджено проблему розробки та 

впровадження оптимальних способів виправлення засуджених військових. Події, що відбуваються під час проведення 

Антитерористичної операції (наразі – Операції об‟єднаних сил) з метою захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України в Донецькій та Луганській областях показали, що пенітенціарна система 

виявилася не готова до зростання кількості військових правопорушників. Сьогодні, під впливом законодавчих змін, 

спричинених рухом України до членства в НАТО, вивчається трансформація засобів виправлення та ресоціалізації 

військовослужбовців та пропонуються шляхи вдосконалення їх впливу.  

Ключові слова: військова служба, військовослужбовець, виправлення, правопорушник, кримінальні правопорушення. 
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