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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 50th issue of our journal. In this issue we 

propose you 37 research papers and two scientific reviev 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 4,300 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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Громова О.В., 

кафедра філософії Дніпропетровського Національного університету імені О. Гончара, gromova0201@gmail.com 

Україна, м. Дніпро 

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ДЕСКРИПЦІЯ ОНТОЛОГІЧНИХ 

МОДУСІВ САМОТНОСТІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Усвідомлення феномену 

самотності в екзистенційному дискурсі продукує ще 

складнішу проблему: як пояснити самотність людини, як 

визначити умови, які роблять наше розуміння відособ-

леності можливим і дійсно необхідним. Самотність – це 

і сенс, і почуття. Як формалізацію концепт самотності 

можна визначити як брак, викликану самоусвідомленим 

бажанням бути позитивно і взаємно пов‘язаним з іншою 

мислячою істотою. Як почуття, як переживання, самот-

ність невизначена, але так само невизначні усі відчуття і 

почуття. Самотність є протилежність близькості, рефле-

ксивному, інклюзивному усвідомленню взаємного єд-

нання або приналежності до іншого, окремого по суті. 

Суть інтимності виникає з взаємного обміну почуттями, 

значеннями, рішеннями і цінностями з іншим значним 

для особистості самосвідомим або божественним об‘єк-

том. У літературі, наприклад, ця особиста, тимчасова 

структура свідомості стає втіленої в різних стилях пото-

ку свідомості. Проблема самотності в сучасній науці 

стала міждисциплінарною. саме в силу її актуальності. У 

екзистенціальній традиції дослідженням проявів самот-

ності приділяють велику увагу М. Гайдеггер, М. Бубер, 

Ж.-П. Сартр, А. Камю, Е. Левінас і безліч інших сучас-

них класиків. В соціально і психоаналітично орієнтова-

ній філософії феномен самотності викликав активні дис-

кусії з 50-х рр. ХХ ст. Розширене вивчення психічних 

проявів феномена ми знаходимо у таких авторів, як 

Д. Рісмен, К. Мустакас, Е Фромм, Ф. Фромм-Райхман, 

Ж.-М. Кінодо. У вітчизняній філософії переосмисленню 

феномена самотності присвячено мало робіт, досліджен-

ням цього феномена досить довгий період часу займався 

Н. Хамітов. Важливо відзначити, що більшість проведе-

них досліджень мають соціально-філософську спрямо-

ваність, що явно недостатньо. Чи не зустрічається робіт, 

в яких була б зроблена спроба розглянути компаративне 

порівняння феномена самотності в екзистенційному і 

психоаналітичному дискурсі одночасно. 

Метою статті є аналіз феноменологічної дескрипції 

онтологічних модусів самотності у екзистенціально орі-

єнтованих філософів, за рахунок чого виникає можли-

вість показати новий і найбільш повний спосіб дослі-

дження феномена самотності. 

Основний матеріал. Страх самотності в цілому є 

абсолютно універсальним, основним і незнищенним 

мотиватором людських істот в їх свідомості і поведінці. 

Саме страх самотності лежить в основі існування кожної 

людської душі. При цьому почуття відчаю не обов‘я-

зково ґрунтується на метафізиці або соліпсизму. Самот-

ність може бути тільки особистим і суб‘єктивно інтен-

сивним переживанням щодо почуття суті абсолютного в 

онтологічному сенсі у конкретного індивіда, тобто будь-

яка можливість існувати інакше немислима для цієї лю-

дини. Якщо хтось вважає, що його самотність буде 

постійною, непоправною, тоді будуть виконані необхід-

ні і достатні умови для психологічного та емоційного 

соліпсизму. 

Самотність в наближенні до сучасного філософсь-

кого осмислення також заснована на первинної реально-

сті індивідуального, іманентного, суб‘єктивного, внут-

рішнього, тобто тимчасової свідомості (саме так цей 

феномен представлений спочатку в теоріях Лейбніца, 

Канта, а потім – Бергсона і Гуссерля). Це проявляється 

більш повно в зростаючому усвідомленні людиною того, 

що, хоча вона і існує з іншими в контексті суспільного 

та загального простору, все ж вона живе одна, в своєму 

внутрішньому часі. Жахлива мисль абсолютного і віч-

ного існування без єдиного супутника життя спочатку 

належить І. Канту, який припускав, що «Я» може стояти 

на самоті в опозиції до світу, і тоді, на відміну від царс-

тва неживих об‘єктів, можна уявити собі абсолютно 

відокремлене, самосвідоме існування життя. Наприклад, 

Кант цитує кошмар персонажа на ім‘я Каразан [1, с.130], 

який через свою егоїстичну жадібность, скупість і пре-

зирство до почуттів інших приречений на виняткове 

існування, щоб жити у вічності в повній самоті без спіл-

кування з будь-якою іншою розумною істотою, кинутий 

в безодню мовчання, самотності і темряви. Таке припу-

щення ясно демонструє потрійну прихильність Канта 

Феноменологічний підхід до самотності вказує на те, що значення і реальність самотності передує 

будь-якому поведінковому та культурному фактору. Абсолютна даність і безпосередність самотності є 

первинною і вихідною для свідомості. Феноменологія безпосередньо веде до розкриття абсолютної ізоляції 

людського Его. В даній статті показано, що прагнення до феноменологічного методу обов‟язково передає 

приховану, відокремлену сутність самості, оскільки вона становить апріорні структури або умови своєї 

власної самосвідомості. В контексті екзистенціалізму актуальним є аналіз і усвідомлення самотності як 

однієї з важливих філософсько-антропологічних проблем.  

Ключові слова: самотність, екзістенціал, ізоляція, деструктивність, психоаналіз, екзистенціалізм, 

екзистенційну криза. 
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єдності самосвідомості, тимчасової наступності самості. 

Кант говорить про те, що Каразан, який відкинут в сво-

єму служінні Богу, відкинут і від людей. Для нього не-

доступна любов до людини, ш тому він живе тільки для 

себе. Таким разом, в майбутньому він вічно повинен 

жити на самоті, без будь-якого спілкування з усім ство-

реним [1, с.130]. Спираючись на феноменологію, можна 

припустити, що таке самотність в сутнісному або ейде-

тічному аспектах. Це є безпосередня апріорна синтети-

чна єдність, яка пов‘язує самість з царством (а) несвідо-

мих і (б) свідомих проявів, які знаходяться в конфлікті 

або, в кращому випадку, відмінні від власної самосвідо-

мості. У дослідженнях соціальних філософів на числен-

них прикладах показано, що первинний інстинкт уник-

нення самотності, поряд із супутньою необхідністю три-

валої близькості «від колиски до могили», є найсиль-

нішим спонукальним мотивом в людях. Mijuskovic [2] 

дуже образно висловив цю думку в наступному твер-

дженні: після поповнення повітря, води, харчування і 

сну найбільш наполегливою і невідкладною необхідні-

стю людини є бажання уникнути самотності [2, с.150]. 

Крім того, що це бажання набагато більш вимогливо, 

ніж навіть бажання сексуального задоволення. Mijuskovic 

наполягає на верховенстві нашої людської турботи про 

боротьбу з привидом самотності в свідомості. Спроба 

пояснити, чому це переживання настільки гостро, при-

вертає нашу увагу до розгляду трьох домінуючих теорій 

свідомості в західній думці, в яких можна було б зафік-

сувати почуття самотності. Якщо не брати до уваги док-

трину «нейтрального монізму», відстоювану Вільямом 

Джеймсом і Бертраном Расселом, є три парадигми: 

1) самосвідомий, або рефлексивний підхід; 2) емпірич-

ий, або поведінковий підхід; 3) інтенціональний, або 

феноменологічний підхід [2, с.74]. Будь-яка спроба роз-

різнити або протиставити терміни «самотність», «ізоля-

ція» і «усамітнення» є марною, оскільки всі ці поси-

лання, правильно поняті, зводяться до більш початковій 

форми страху перед самотністю. Таким чином, тривога 

стає апріорі істотною частиною самотності, невід‘ємною 

рисою її динаміки. Існує фрейдівське розуміння тривоги, 

яке підігрівається невирішеними внутрішніми конфлік-

тами. Але разом з цим є і сартрівська тривога (екзистен-

ціальний тиск), і сартрівська самотність (екзистенціальна 

ізоляція), які є конститутивними для екзистенціалізму 

категоріями індивідуального людського існування. Для 

останнього обидві ці категорії – екзистенціальний тиск 

та екзистенціальна ізоляція – стають результатом ради-

кального почуття відокремленій волі і роз‘єднаності. 

При цьому є також і буденний, типовий різновид за-

надто загальної самотності, коли кожен з нас відчуває 

себе відокремленим від тих, кого ми жадаємо.  

Саме з онтологічних позицій К. Ясперс [3, с.69] гово-

рить про самотність в контексті модусу відсутності. Он-

тологічний аспект самотності в екзистенціальної філо-

софії формулюється К. Ясперсом таким чином, що він 

розділяє у своїй концепції буття на три складових (т. з. 

тріада Ясперса): 1) предметне буття, або «буття-в-світі», 

куди входить мир явищ, чуттєвий світ; 2) екзистенція, 

що представляє собою необ‘єктівіруєму людську самість 

(«Я-буття»); 3) трансценденція – неозора межа будь-

якого буття і мислення (їм може бути названий Бог або 

щось понадчуттєве). Ясперс зайнятий пошуками відпо-

відей на питання, які пов‘язані з людиною і історією. 

Вона розглядається їм як онтологічний вимір людського 

буття, що розкривається через час, тому що, на його ду-

мку, разом зі стрибком в історію усвідомлюється тимча-

совий характер всього. Всьому світу відведено деякий 

час, і все приречене на загибель. Але тільки людина 

знає, що він повинен померти. Стикаючись з цієї прико-

рдонної ситуацією, він пізнає вічність в часі, історич-

ність як явище буття, знищення часу в часі. Його усві-

домлення історії стає тотожним усвідомленню вічності 

[3, с.69]. Самотність, на думку Ясперса, це є спільне 

буття в модусі відсутності. Цей процес здійснення, розк-

риття відбувається не в ізольованому існуванні, а тільки 

в присутності Іншого. Одиничне Я для себе не є ні розк-

ритим, ні дійсним [3, с.73], на думку К. Ясперса, для 

встановлення справжньої екзистенціальної комунікації 

людина повинна бути самотня, повинна протистояти 

іншим і своєму світу. Людині необхідно порвати соціа-

льні зв‘язки, відносини і, тим самим, «подолати безосо-

бовість», яка характерна для комунікації наявного буття, 

соціальності. Ясперс каже, що чоловік не може бути са-

мим собою, якщо він не вступає в комунікацію. Він та-

кож не може вступати в комунікацію, якщо він не є са-

мотнім. У всякому знятті самотності комунікацією ви-

никає нова самотність, яка не може бути явлена без того, 

щоб Я не зникло само як умова комунікації [ціт. по 4, 

с.312]. Таким чином, необхідне для розуміння самот-

ності онтологічне переосмислення екзистенції – це є 

власне існування людини, яке не залежить від зовнішніх 

умов, а визначається тільки її індивідуальністю. І оскі-

льки екзистенція кожної особистості унікальна, ніяка 

наукова теорія не може її зафіксувати і описати в зада-

них поняттях. З тієї ж самої причини не можна вивести 

екзистенцію з родових властивостей людини, з її при-

роди або сутності. Ясперс говорить про те, що справжня 

цінність людини полягає зовсім не в роді або типі, до 

якого вона наближається. Її цінність сформована в істо-

рично одиничної суті, тому що вона представляє лю-

дину, яка не може бути замінена чи заміщена [4, с.206]. 

Самотність може здатися позитивним відчуттям, 

лише коли людина свідомо усамітнюється, як у випадку 

з одиноким любителем природи у Г.Д. Торо або з спо-

глядальним естетом у А. Шопенгауера. Однак слід за-

значити, що будь-яка надмірно тривала і/або примусова 

ізоляція в кінцевому підсумку перетвориться в негати-

вне почуття самотності і залишенності (про що свідчить 

лякаючий приклад Канта із зображенням Каразана 

вище). На нашу думку, метафізичний соліпсизм засно-

ваний на спірному припущенні про те, що свідомість з 

самого початку рефлексивно та направлена на себе, а не 

спочатку пов‘язана з об‘єктами у нестямі (якоїсь додат-

ково існуючої реальністю), якщо розглядати це з позицій 

феноменології. Знову виникає та ж складність ідентифі-

кації, яка вже була описана: якщо немає «Я», то як 

«один» може бути самотнім? Схожа проблема з‘яв-

ляється і в роботах Ж.-П. Сартра. Якщо немає «Я», то в 

якомусь визначеному сенсі хто відповідає за «мої» 

рішення? І якщо немає самосвідомості, як людина може 

пояснити самотність? Чи повинні ми сказати, що існує 

самотність, але воно не «належить» і не «прив‘язується» 
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до якогось явища або до самого собі? Також ми можемо 

послатися на самотність, але ми не можемо концептуа-

льно виразити це як почуття. Як стверджував Д. Юм в 

«Трактаті про людську природу», людина не може кон-

цептуально передати або висловити вам смак ананаса, 

якщо інша людина ніколи не відчувала його; вона лише 

може описати це іншому, тому що будь якій опис ґрун-

тується на відносинах між двома або більше існуючими 

сутностями. Так само самотність – це, в значній мірі, 

почуття, безпосереднє відчуття, яке не може бути кон-

цептуально передано іншому, хто його не зазнав. Одна з 

причин, по якій кожен з нас переконаний в існуванні 

інших, полягає в тому, що ніхто з нас не може терпіти 

дійсність їх об‘єктивного небуття. Пекло – це абсолютна 

ізоляція у всіх сенсах цього слова, щиро виражені жахи 

якої свідчать про страх самотності. Екзистенціальний 

конфлікт породжує бажання і визнання, але це виникає 

на особливих умовах; бажання полягає в нерівному по-

вторному пізнанні себе за рахунок того, що інший пере-

творює його в «невільний» об‘єкт. Ж.-П. Сартр дуже 

докладно викладає таку позицію в «Бутті і Ніщо» [5]. 

Говорячи про релігійне сприйнятті феномену самот-

ності важливо помітити, що жодна людина ніколи не 

вибере безсмертя ціною відчуття єдиності своєї самосві-

домості у всьому Всесвіті. По суті, жоден релігійний 

письменник, котрий обстоює доктрину особистого без-

смертя, ніколи не висловлював прагнення до унікаль-

ного безсмертя: в релігійної думці це завжди загробне 

життя з Богом і / або іншими створіннями. Побороти 

самотність на якийсь час – це не втекти від неї і не пере-

могти її надовго. Подібним чином середньовічна людина 

боялася насамперед бути відчужена від Бога і того, щоб 

її думки були відчужені від всеосяжного, що відображає 

світло досконалого розуміння Бога. Самотність, таким 

чином, являє собою неминучу структуру самосвідомості, 

яка обґрунтовує відчайдушну спробу кожного з нас 

окремо подолати нашу ментальну в‘язницю, шукаючи 

притулку через спілкування з іншою рефлексивною іс-

тотою. Таким чином, сутність самотності полягає в не-

переборному бажанні ще не пов‘язаного з собою Его 

знаходити, об‘єднувати, пов‘язувати або пов‘язувати 

себе по відношенню до інших Его або навіть до об‘єктів 

(наприклад, хобі, розваг). Як емоції, самотність проявля-

ється в свідомості як конфронтація з власною самосві-

домістю, її власним Ніщо, власним переживанням без-

глуздості; але так як ця порожнеча ідентична самотності, 

вона проявляється відразу ж. Продовжуючи цю думку, 

можна також сказати, що люди за своєю природою по-

кинуті самими собою з-за меж самопізнання. Ми відді-

лені від самих себе, тому що «Я» насправді є розріз-

неним набором елементів Его, непроникним місцем 

усвідомлення і фундаментально нерозривним з ним 

переплетенням несвідомих шарів і фрагментів. Оскільки 

ми не можемо знати самих себе, з цього обов‘язково 

слід, що й інші не можуть знати нас.Отже, ми завжди 

існуємо окремо від інших, відокремленими і самотніми. 

Можливо, концептуальна парадигма безлічі елементів 

Его всередині «Я» могла бути, в свою чергу, зведена до 

більш глибокого рівня або структурі свідомості. Але все 

це звучить так, як ніби самотність була б тоді неприрод-

ною, чимось, за що потрібно соромитися, хворобою 

душі, станом, який можна вилікувати. Але, навпаки, 

самотність заземлено, і її значення складені, а не поведі-

нково обумовлені, фізіологічно або феноменально побу-

довані з необроблених відчуттів відповідно до принципу 

об‘єднання ідей і самою природою самосвідомості. Щоб 

існувала самотність, спочатку має бути єдність самосві-

домості. Ця рефлексивна реальність складається з єдно-

сті відчуттів, почуттів і думок в одній сфері свідомості. 

Необхідно усвідомлювати що то, що обумовлено мис-

ленням особистості належить рефлексивної реальності, а 

не іншій істоті. Тому самість повинна мати деяку насту-

пність і в часі, і в тривалості. Таким чином, людина не 

може не бути самотня, якщо свідомість складається з 

окремих і різних моментів часу, абсолютно не пов‘я-

заних один з одним. Крім цих умов, існують також 

важливі практичні моменти, які необхідно враховувати. 

Так, наша турбота, як вважає М. Гайдеггер, нерозривно 

пов‘язана з самотністю і виникаючим одномоментне з 

нею бажанням піти від цього. Це викликає значні емо-

ційні реакції, які, в свою чергу, впливають на всі наші 

помисли, дії і сприйняття світу. У менш інтенсивній або 

незначній формі ми всі відчуваємо самотність як нудьгу 

(описи подібних станів найкраще за все виражені у Гай-

деггера). Ми постійно відчуваємо, що повинні бути за-

йняті, щоб не зіткнутися з Ніщо, яким є наша власна 

свідомість. Можна назвати це загальним для психоана-

лізу і екзистенціалізму поглядом: той же принцип і та ж 

парадигма ізольованого людського існування, яка пред-

ставляє собою рефлексивність нашої психіки, свідчить і 

про супутню людині індивідуальність людської волі. 

Людина вільна – марно, трагічно приречена на свободу. 

Для греків це був божественний дар, для Сартра – це 

страшне прокляття, але в будь-якому випадку людина 

радикально вільна. Відповідно за Сартром, людина зав-

жди знаходиться за межами себе, в проектах. Вона прое-

ктує завдання у нестямі на майбутнє, представляючи 

значення як цілі, які виходять за її межі. Так, в екзистен-

ціальній філософії – наприклад, у Сартра – дискурс про 

Іншого розвиває тему самотності як відчуження. Коли 

ми вступаємо в дискурс з Іншим, то неминуче стикає-

мося з подвійним запереченням: я заперечую Іншого, 

але і Інший заперечує мене. Інший, що стає об‘єктом для 

мене, змушує моє Я також ставати об‘єктом. Ж.П. Сартр 

говорить про те, що Я-для-іншого – це Я-об‘єкт, що від-

чужується Я. Воно розташоване на кордоні моєї 

суб‘єктивності і суб‘єктивності Іншого. У хвилини яс-

ного усвідомлення цього факту стало б зрозуміло, що 

саме за рахунок мого Я мені вдається тримати Іншого на 

певній дистанції. Кордон розуміється Сартром двояко: з 

точки зору Іншого як обмежувача, межа – це вмістилище 

мене, моя оболонка; з точки зору мене як граничного, 

межа – це межа моєї самості, до якої вона прагне, але яка 

ніколи не може бути нею досягнута. Кордон лише під-

силює переживання самотності. Ставлення з Іншим про-

являє заперечення мене, оскільки Інший не є я, він лише 

даний мені як об‘єкт, втрачаючий свою суб‘єктність. 

Якщо я змушений визнати Іншого, то я змушений ви-

знати, що існує Я-для-іншого, вироблене одним і прийн-

яте до себе іншим. Таке Я, каже Сартр, отримує свою 

абсолютну реальність тим, що є єдино можливим розді-

ленням між двома істотами, глибоко тотожними в тому, 
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що стосується їх способу буття, безпосередньо присут-

німи одна до іншої, оскільки тільки свідомість здатна 

обмежити свідомість, і ніякої середній член між ними 

немислимий [див. 5, с.308]. 

Ж.-П. Сартр вважає, що загальність не задана зазда-

легідь метафізичним контекстом розвитку людства, а 

твориться спільно з іншими, де Я як екзистенція має 

можливість бути в самому собі. Але Інший, як і Я, має 

можливість заперечувати себе в собі ж, будучи при 

цьому відповідальним тільки за себе. Щоб заперечувати, 

потрібен Інший, який виступає в якості обов‘язкової 

умови. Але, знаходячи в собі Іншого, Я стає відповіда-

льно перед ним (батьками, суспільством, законом, бать-

ківщиною), але не перед собою. Так Я людини потрап-

ляє в ув‘язнення і стає невільно перед собою. Е. Муньє 

писав про це, як про взаємодію свобод, яка неможлива в 

світі, і цим характеризував концепцію Сартра, де сво-

бода одного може з‘єднатися зі свободою іншого не ін-

акше, як підкоряючись їй. Саме такі Я стають самотніми, 

тому що втратили власне Я; у них є тільки Інші, які за-

перечують їх Я, тим самим руйнуючи. У концепції Сар-

тра, як би людина не була залучена в переживання 

спільності, вона прагне зруйнувати її, зберігаючи са-

мотність свого Я. Будь-яка форма колективності не-

можлива в силу присутності саморуйнуючій тенденції в 

ній самій. В цілому, самотній тип особистості, з точки 

зору французького екзистенціалізму, виступає основою 

будь-якого індивідуального буття як такого. Таким чи-

ном, в поглядах французького екзистенціалізму обумов-

люється занурення Я в «самотню свободу» (вибір і від-

повідальність на самоті). Свобода, згідно з Сартром, не 

може мати суті, отже, вона не може підкорятися ніякій 

логічній необхідності, тобто приймає абсолютне вимі-

рювання. Він каже, що справді людське життя з необ-

хідністю заперечує існування абсолюту [5, с.25], але не 

існування іншого, заради якого робиться вибір, і людина 

«нічтожає» себе кожен раз заново. Навіть якщо людина 

соціальна, але самотня, це почуття глибоко буттєво, і 

воно постійно виводить особистість за межі далекого їй 

соціуму. Саме цей феномен, закон єдності протиріч, від-

критий і сформульований екзистенціалізмом, і таке фо-

рмулювання різко відрізняє його від психоаналітичного 

розуміння, для якого це положення парадоксально. Та-

кож воно нелогічно, а значить, автоматично помилково, 

і для класичної філософії, де самотня людина – це істота 

поза суспільством, і інше неможливо. 

Інакше, але наближено, говорить про це і Ясперс, 

який схильний розглядати проблематику детермінації 

особистості як спрямованість її буття на інших більш, 

ніж на себе. На відміну від Гайдеггера, його абсолюти-

зації Ніщо, Ясперс говорить про те, що особистість відк-

ривається лише в досвіді буття, а не за його межами. 

Людина більш є історичною істотою, ніж соціальною [7, 

с.355], адже саме через історію завжди знаходить вираз 

необхідна людині істина буття. Подібна вкоріненість 

трансформує дихотомію людини і часу, людини і суспі-

льства. Метафізичність особистості, включеної в істори-

чний процес, породжена цією укорененностью. Усвідо-

млення кінцівки спрямовує людину до пошуків 

духовного сенсу історії (нескінченного і абсолютного), 

щоб знайти цілісність і єдність з іншими. Якщо Ясперс 

показує, що загальнолюдські цінності відіграють роль 

соціальних інтеграторів, то це альтернатива самотності. 

Але, на думку Ясперса, ця єдність не остаточна, так як 

це б означало кінець історії. Історія спрямована в майбу-

тнє, і тому людство також рухається до своєї єдності як 

до недосяжного ідеалу. Ясперс бачить, що самотність 

повсюдно обумовлена ослабленням різного роду зв‘язків 

(національних, сімейних, духовних), загостреною самос-

відомістю особистості, яка не знаходить ні з ким розу-

міння, довіри і любові. Симптоми самотності проявлені 

в нав‘язуваних помилкових типах соціальності, при 

цьому особистість і її екзистенція виступають у вигляді 

всього лише об‘єкта, випадаючи з товариства в якості 

неповторної і унікальної долі. Такий стан справ позбав-

ляє людину духовного розвитку, робить самотньою і 

замкнутою. Суспільство, підганяючи особистість під 

задані стандарти і соціальне рівняння, лише сприяє змі-

цненню самотності, видаляючи людину всім цим від 

загальних духовно-історичних основ людства. На думку 

Ясперса, історія і вкоріненість у ній особистості доз-

воляє знімати соціальні протиріччя між людьми, що 

призводять до самотності, і об‘єднувати їх в єдиний 

злагоджений духовно пульсуючий організм, де кожен 

стверджує себе в індивідуалізованих, неповторних, але, 

головне, вільних актах актуалізації історії в собі. Сво-

бода опосередковується «метаісторичною» і стає духов-

ним центром людства, Осьовим часом. Людина, направ-

ляючи свій розвиток, повинна прагнути до цих витоків, 

лише тоді вона, на думку Ясперса, зможе вийти з самот-

нього стану і досягне свободи. Ясперс також неявно пос-

тавив питання вже не про самотність окремої людини, а 

про самотність окремих етносів і цивілізацій. Заглиб-

люючись в екзистенціальну комунікацію, зблизившись з 

іншими в інтенсивному прориві до духовних цінностей, 

закладених в Осьовий час, особистість здатна знайти 

справжнє буття. Народи і навіть цілі цивілізації, які не 

долучилися до духовного руху, розпочатого в Осьовий 

час, за визначенням, внеісторичні і, в кінцевому підсу-

мку, самотні. По суті, прояви самотності – це є процес, 

який носить діалектично протилежний характер; ці про-

яви зводять і розводять людство в історії на основі фор-

мування духовних центрів, що володіють великими інте-

грувальними силами, які об‘єднують людей в одне ціле 

за допомогою єдиних ідейно-світоглядних цінностей. 

Таким прикладом, за Ясперсом, існують феномени 

освіти духовних центрів, об‘єднаних спільністю, пізна-

вальною та ціннісної смисловою рефлексією, яка заклала 

витоки духовної цілісності цивілізаційної людини. Але 

по суті, у Ясперса метафізично людина не самотня; він 

заперечує категоричність проявів метафізичності лю-

дини, представлених в філософії Гайдеггера і частково в 

філософії К‘єркегора, чим наближає свою позицію щодо 

запропонованого психоаналітичними філософами трак-

тування. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Самотність є фундаментальний досвід людського життя. 

Самотність не схожа одна на одну, і кожен вибирає ін-

дивідуальний спосіб вираження і індивідуальні методи 

боротьби з цим нестерпним почуттям. В якийсь момент 

в нашому житті кожен з нас відчував або буде відчувати 

себе самотнім, можливо, деякі відчувають себе самот-
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німи, саме зараз. Багато філософів в різні епохи говорять 

про те, що відходом від соціуму самотність подолати 

неможливо, оскільки людина змушена «скрізь носити з 

собою себе самого». Дискусії про руйнуючий вплив са-

мотності велися і ведуться в різних гуманітарних напря-

мках. Філософи приділяють увагу вивченню феномено-

логічних проявів, історичній ретроспективі досліджень 

цього явища, а соціальні психологи і психотерапевти 

оприлюднюють загрозливі масштаби фактів самотності і 

її наслідків серед самих різних вікових, професійних, 

етнічних і соціальних груп. Сьогодні ми спостерігаємо 

те, що можна назвати епідемією самотності. Гостро сто-

їть питання про можливе її посилення в майбутньому і 

про її негативний вплив на світовідчуття особистості, 

оскільки з розряду одиничного явища вона переходить в 

розряд загального. Переживання самотності відбива-

ється в формах досвіду свідомості, і тому свідомість 

може бути визначена як єдина реальність для аналізу 

самотності. Ф. Фромм-Райхман сказала про це максима-

льно образно: «Несвідомо ми всі боїмося самотності, і 

страшний привид самотності витає над кожним з нас, 

оскільки всі ми можемо стати самотніми. Саме тому ми 

біжимо від самотності і відчуваємо себе винуватими». 

Як переживання і деструктивний чинник життя, це по-

чуття, з одного боку, є суб‘єктивно особистісно, а з ін-

шого – спостерігається його масовий вияв в сучасному 

суспільстві при активній тенденції до розширення засо-

бів комунікації. Тому важливість вивчення даної про-

блеми полягає в тому, щоб не тільки розкрити її причини 

і прояви, а й зрозуміти самотність як форму буття осо-

бистості і суспільства. 
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PHENOMENOLOGICAL DESCRIPTION OF ONTOLOGICAL MODES OF LONELINESS 

The phenomenological approach to loneliness indicates that the meaning and reality of loneliness precedes any behavioral 

and cultural factor. The absolute givenness and immediacy of loneliness are primary and original for consciousness. 
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Problem statement. Among researchers of the canonists 

and historians often meet the claim that the decisions of the 

Synod of Zamosc of 1720 is almost a continuous 

latinization. This study presents the positives of the Synodal 

decisions of the Synod of Zamosc of 1720, which are a 

source of particular law of the UGCC, and influenced the 

codification of the particular law.  

The aim of the article. To show how the Synod‘s 

decisions had an impact on the development of particular 

law. The Synod took 19 of the Synodal articles that actually 

make a respectable source database for the codification of 

the particular law of the Ukrainian Greek-Catholic Church. 

Statement of basic materials. Kyiv Church at the end of 

XVII c. was experiencing its largest geographical spread, 

with more than 10 million believers in the area between the 

Dvina River in the north and the Carpathians in the south; 

between the Dnipro and the Wisla along the East-West line. 

The unification of the Mukachevo, Peremysl, Lviv and Lutsk 

dioceses markedly shifted the territory of the Kyiv Church 

on Ukrainian land. 

Thus, the Kyiv Church was fully united, because all the 

dioceses of Ukraine and Belarus recognized the Roman 

Bishop as their head, so there was a need for a common 

synod of the Church in order to strengthen its spiritual 

strength and reconcile ritual differences. During the whole 

century of separate life and individual development, some 

differences have emerged between the two parts of the old 

and newly united dioceses. They were most clearly 

manifested in administrative, legal and liturgical matters, 

and this had to be reduced to a common denominator. In 

addition, over the centuries, when the synods were not 

convened, a number of cases have accumulated, requiring an 

authoritative conciliar solution [1, p.105]. 

To improve this situation, there was a need to eliminate 

the chaos caused by the Latin practices and update internal 

Church discipline. This, in turn, demanded the need for a 

common for Ukrainian Church laws, which can further 

contribute to the intensive development of the Kyiv Church. 

Metropolitan Leo Kishka, well understood the position of 

the Church and decided on a joint council to find ways of 

solving urgent problems [5, p.280].Therefore, knowing the 

position of the Church and the needs of the time, the 

Metropolitan Leo Kishka (1714-1728) immediately after 

accession to Metropolitan he planned to revise the entire 

situation in the Church. 

In 1715, he took from the Pope permission for convening 

council, which took place in 1720 in Zamosc (Kholm). The 

Council had a purpose to solve the ritual misunderstandings, 

to publish the liturgical books catechism, but also to define 

certain directions of Church policy [9, p.250]. 

Undoubtedly, the fact of the convocation of the Synod of 

Zamosc, the second Synod of the United Church, was an 

important event in the life of the Ukrainian Church, the 

characteristic value of which is intensified by the fact that 

the first national Synod was held almost a hundred years 

ago, in 1626, in the city of Kobrin. Despite the fact that 

article 14 of the Synod decided on a four-year synods of the 

Ukrainian Church. 

In addition, we should point out another reason for 

convening the Synod, namely the project 1717 p., directed at 

«destroying Russ», which under pressure from the Russian 

government adopted the Sejm of Warsaw. From that, time 

began an outright struggle, directed against the Ukrainian 

United Church [7, p.86]. In this project it was noted:  

– removing all the faithful of the Ukrainian Catholic 

Metropolitan in Latin; 

– to release of all Ukrainian Catholics from government 

posts; 

– to prevent Ukrainian Catholics to schools and not give 

them any science; 

– bishops to appoint people related with Poles, or Poles; 

– Metropolitan (to prevent candidates for priests no 

schools within Poland); 

– the Ukrainian priests are to belong under the 

jurisdiction of the Polish bishops; 

– not to allow peasant children to acquire any science, 

and even deny to learn the craft. 

Archbishop Leo Kishka, together with other bishops, 

informed the Pope about the essence of the «Project» and 

demanded that the Polish bishops adhered to the decree of 

Pope Urban VIII. Complaints before the Pope had positive 

effects that were manifested in the fact that some Latin 

bishops forbade the clergy forcibly Latinization of Eastern 

Catholics [7, p.86]. 

First, the Synod was appointed in Lviv on 26 August 

1720, but in the summer of that year in Lviv a craze began, 

In this publication looks into the influence of the Synod of Zamosc on the codification of the particular law of 

UGCC. Modern Code of Canons of the Eastern Churches almost 100 times refers to the Synodal decisions of the 

Synod of Zamosc in 1720. The Synod took a lot of very valuable decisions, which actually helped to develop the 

Church in this period, however, unfortunately, in the decisions of this Synod we meet a lot of latinization, which was 

not inherent in the Kyiv Church.  

Key words: Synod, synodal decisions, bishop, metropolitan, Kyiv Church, particular law. 
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therefore, the Synod decided to move to the town of Zamosc 

in the Lublin district [2, p.48]. 

Metropolitan L. Kishka asked Pope Clement XII to bless 

the Synod, to restore piety and to strengthen discipline in the 

Ukrainian National Church. The Pope authorized the 

Metropolitan to hold a Synod with the goal of full recovery 

of the Ukrainian Church, while stressing the need to preserve 

all the ancient customs. The Pope retained the right to 

approve decrees of the Synod and sent Metropolitan a letter 

encouraging to work for the development of the Ukrainian 

Church and the revival of the Ukrainian nation [7, p.87]. 

Provincial Synod of Zamosc became the most vital deal 

of Metropolitan L. Kishka, because it is characterized as a 

watershed event in the history of Ukrainian Catholicism. The 

Metropolitan was one of the most prominent and active of 

Kyiv Pervoierarch [7, p.90], immediately began as the Abbot 

of the Basilian monastery in Vilna (1703), later 

Archimandrite, in 1711, Bishop of Volyn-Brest, and from 

1714 as the Metropolitan. Becoming the Metropolitan of 

Kyiv, L. Kishka expressed great zeal and deployed a wide 

range of activities for the Church and the people. He is also 

known as the writer that wrote the biography Rutsky and 

other figures of the Ukrainian Church. 

Thus at the end of the XVII century. – beginning of 

XVIII century there is a real need for a common Synod to 

solve the actual issue this time, and strengthen the Ukrainian 

Church. It can be argued that Synod of Zamosc laid the 

foundation of further development of Ukrainian National 

Church, establishing general rules for the development of all 

dioceses, renewing punishment of the Church and fitting 

deals of rituals: with the requirements of the time. 

At the Synod of Zamosc were representatives of all the 

dioceses the bishops, delegates of the Basilian province, as 

well as deans from the Kyiv region, Bratslavshchina, 

Podolia, Volyn, Kholmshchyna, Galicia, Polissia, and 

Belarus. In addition to the papal Nuncio, Archbishop 

E. Grimaldi and metropolitan L. Kishkaa a few other 

Bishops also took part in the Synod: 

Florian Grebnitsky (1720–1762), Archbishop of Polotsk; 

Joseph Vyhovsky (1716–1730), Bishop of Lutsk-

Ostrohsky; 

Athanasius Sheptytsky (1715–1746), Bishop of Lviv-

Halych; 

Joseph Levitsky (1711–1730), Bishop of Chelm-Belz; 

Jerome Ustrytsky (1715–1746), Bishop of Przemyśl; 

Theophilus Wedding (1720–1730), Bishop-nominee of 

Pinsk-Turovsky, consecrated in Zamosc; 

Lavrenty Drutsky–Sokolinsky (1718–1727), Archbishop 

of Smolensk. 

Also, at the Council arrived protoarchimandrite of the 

Order of St. Basil the Great rev. Anton Zavadsky, 8 

archimandrites and 129 representatives of the white and 

black clergy. Lviv Stavropihiy fraternity also had 

representatives at the Council, who overshadowed the laity. 

All together, the Synod participants were 140 [2, p.49]. 

Synod worked in parts, altogether they had three 

meetings that took place in the Church of Cover of Mother 

of God. Latin priests were also present at the Council. 

26 Aug 1720 at the opening of the Synod, the first 

ceremonial meeting was held. Metropolitan L. Kishka 

celebrated a Hierarchal Divine Liturgy and after the prayers 

prescribed, nuncio E. Grimaldi gave a speech in which he 

clarified the purpose of the Synod. Later the Roman decrees 

in the affairs of the Synod were read and at the end, all 

participants made oral and written confessions of faith, 

attributed to Eastern Catholics by Pope Urban VIII [8, 

p.109-114]. 

It should be noted, that the Pope authorized the nuncio to 

be the head of the Synod and gave instructions how to deal 

with bishops who would not appear on the Synod or those 

who left before the official end of the Synod.  

Sunday, September 1, second meeting was held. Again, 

the Metropolitan celebrated the Divine Liturgy, and after the 

prescribed prayers proclaimed transgressions stipulated in 

the Apostolic Constitution of Gregory XIV, and the bull of 

Clement XI. Additionally they made up the confession of 

faith of those who arrived to the Synod later [8, p.129-131]. 

The third and final meeting was held on 17 September. 

The Hierarchal Divine Liturgy was served by Bishop of 

Chelm J. Levytsky and nuncio had read prescribed prayers. 

After reading all the decrees of the Synod the Metropolitan 

and bishops swore an oath, that after the approval of the 

decrees they will keep them and live according them. 

Synod of Zamosc considered all the important things of 

the Church and religious life of the Kyiv Church in the early 

XVIII century. All the Synodal decrees were contained in 

the 19 titles that actually apply to all aspects of Church life, 

namely: 

About catholic faith.  

The Preaching of God‘s Word.  

About the Holy Mysteries.  

About Baptism.  

About Anointing.  

About Eucharist.  

About Divine Liturgy.  

About Repentance.  

About anointing of the sick.  

About Priesthood.  

About marriage  

About rituals  

About metropolitan.  

About bishops.  

About officials.  

About secretaries-noters.  

About protopresviters.  

About parish priests and their parishes.  

About monastery and monastic life.  

About nuns.  

About the Church and their estates.  

About simony.  

About seminaries.  

About fasts and feasts. 

After proclamation of the regulations, all participants 

signed a document on this Synod [8, p.267-273]. 

The regulations and decisions of the Synod in Zamosc 

touched relevant questions and thereby made a great 

contribution to the development of the canon law of the 

Church of Kyiv. Synod of Zamosc got into the history of 

Ukrainian United Church as one of the most important local 

synods. The reason why the Synod was so rich on the 

solution is the fact that it took five years for its preparation.  

Beginning from the Apostolic nuncio, the decisions of 
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the Synod were signed by all participants. Through the 

efforts of the Metropolitan was made a document: «Acts and 

resolutions of the Synod» [1, p.148]. 

The solutions of Synod were sent to Rome, where they 

were studied in detail. Then it was stated that the decisions 

of Councils and Pope concerning the Greek rite, remains in 

full force and effect. 1 Mar 1723, the Congregation of 

Propagation of the Faith approved the decision of the Synod 

of Zamosc. Pope Benedict XIII held the official 

confirmation of decisions on July 19 in 1724 in the brief 

«Apostolatus officium» [8, p.21-23]. 

Through this, the Synodal solutions got the value of the 

papal decrees. However, it should be noted that the Synod 

has made a significant contribution to the development of 

Church law since the new Code of Canons of the Eastern 

Churches almost 100 times refers to the decrees of the Synod 

of Zamosc, as sources.  

Pope Benedict XIII approved the decision of the Synod, 

noting that doing this at the request of the Kyiv Metropolitan 

and his bishops. «... the current Metropolitan of Russ, who 

together with mostholiest brothers bishops of Russ, also 

united under heading of Reverend Brother Jerome...» [8, 

p.21]. 

After approval of the decisions in the Rome Metropolitan 

L. Kishka, and after him the Metropolitan Athanasius 

Sheptytsky tried to implement them in life. On behalf of 

L. Kishka the decisions were translated into Polish and the 

petition of A. Sheptytsky were printed in 1744 in Lviv 

printing, in the Ukrainian language.  

It is worth noting that the Synod was of great importance 

for the unification and strengthening of the Ukrainian 

Church, since it freed a lot of affairs and problems of the 

Ukrainian Kyiv Church: the religious, ecclesiastical, internal 

and external, pastoral, and liturgical. Church and spiritual 

life of the United Kyiv Metropolitan received a new impetus 

and formed in the basics of «Golden age» in the XVIII 

century [8, p.14]. 

The Synod made a lot of very valuable decisions, which 

actually helped to develop the Church in this period, 

however, unfortunately, in the decisions of this Synod meet 

a lot of romanization, which were not inherent in our 

Church. Thus, we can see that among the decisions some of 

Latin liturgical practices, as for example: pasting into 

«Creed...» «and the Son», permissions for reading Divine 

liturgy, introduction calls, watering at the baptism with water 

instead immersion, placing the side thrones in the temples, 

the prohibition to give communion to young children, the 

prohibition to use sponges and etc.  

It is worth emphasizing that through the decisions many 

Latin items came in our Eastern rite. 

Conclusions. The Decisions of the Synod of Zamosc 

became the impetus for discipline among the clergy, the 

development of the educational level of the clergy and 

believers, the development of pastoral activities, the 

introduction of obligatory Sunday homily in parishes, the 

frequent reception of the Holy Mysteries, the celebration of 

holidays and fasting. There was eliminated disturbances in 

parishes, churches, monasteries, condemned simony. It is 

impossible to deny the appropriateness of judgments 

concerning the faith and ecclesiastical discipline and 

education of the clergy, but, unfortunately, in the decisions 

of this Synod meet moments of romanization, which was not 

inherent to the tradition of the Kyiv Church. 

A great credit for the law-making of the Church of Kyiv 

belongs to the Metropolitan Leo Kishka. He played a 

decisive role in promotoren in the Kiev Church, directing the 

main activity on solid preparation and holding of the Synod 

of Zamosc 1720. 

The Synod of 1720 unleashed a lot of affairs and 

problems of the Kyiv Church: the religious, ecclesiastical, 

educational, pastoral, and internal and external. By 

decisions, Synod has influenced the law-making and 

codification of the particular law of the UGCC. Thus, 

evaluating the great contribution of the Synod of Zamosc in 

the life of the Ukrainian Church, it should be recognized that 

this Synod became part of the codification of the Ukrainian 

particular law. 
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Постановка проблеми. Безпека є однією з базових 

потреб людини, задоволення якої визначається рівнем 
розвитку суспільства, його політичними, соціально-
економічними, культурними складовими, рівнем й якістю 
життя у конкретному суспільстві. Історичний розвиток 
уявлень про безпечне / небезпечне репрезентований у 
досить великому спектрі концепцій, теорій – від визнання 
первинності безпечного існування держави, суспільства, 
рівності прав на безпеку особистості, соціуму та держави, 
до необхідності виключного права особистості на без-
печне існування. Практично всі філософи від Аристо-
теля до постмодерністів проблему безпеки розглядали як 
базову як для окремого індивіда, так і для людства в 
цілому. 

Безпека – це необхідна умова для подальшого розви-
тку цивілізації, потреба в безпеці виникає практично в 
усіх галузях людської діяльності. Широка представле-
ність концепту в різних контекстах, що відображають 
знання про безпеку, доводить важливість і високе зна-
чення концепту у всіх культурах. Слід наголосити, що 
змістовне ядро концепту безпеки залишається незмін-
ним – це ідея захисту, збереження. Проте множинність 
змістів й смислів, що базуються на різних підставах, 
відкриває широку можливість для філософських та 
наукових інтерпретацій цього концепту. 

Аналіз методологічних підходів до феномену безпеки 
свідчить, що соціальний і загальнокультурний контексти 
людського буття впливають на сприйняття та інтерпре-
тацію безпечного / небезпечного існування. Залежно від 
загроз, перед якими постає кожне покоління і кожна 
людська спільнота, вони потребують нової артикуляції і 
нових смислів безпеки. 

Огляд наукової літератури свідчить про те, що дослі-
дження феномену безпеки в сучасному соціогуманітар-
ному знанні здійснюються у різних напрямках. Концепт 
безпеки є міждисциплінарним, що пояснює його семан-
тичну багатозначність й обумовлює досить широкий 
діапазон досліджень. Соціально-філософським, історич-
ним основам безпеки присвячені роботи М. Ліги, Н. Пав-
лової, І. Щеткіної. В. Горлинський в своїх працях аналізує 
безпеку як об‘єкт аксіологічної рефлексії. Сутність філо-
софського, соціологічного, релігійного, культурологіч-
ного і психологічного аспектів осмислення безпеки дос-
ліджували О. Вікторов, В. Кузнецов, Г. Романова, М. Бі-
чарова. Л. Калашніковою проаналізовано соціально-
філософські витоки розуміння сутності поняття безпеки у 

зв‘язку з пануванням різних наукових картин світу. 
Соціально-педагогічні аспекти безпеки досліджують 
В. Гафнер, М. Воротнюк, О. Шароватова. 

Мета статті – полягає у дослідженні методологічних 
підходів у розумінні й інтерпретації концепту безпеки в 
сучасному філософському та науковому дискурсі. Суча-
сності властиві нові виміри та контури безпеки, тому 
аналіз методологічних підходів у розумінні концепту 
безпеки є необхідною умовою для визначення пріорите-
тів безпекового існування людської спільноти як такої.  

Виклад основного матеріалу. Останніми десятиліт-
тями проблема безпеки досліджується у таких наукових 
напрямах, як національна безпека, державне управління, 
філософія людини, правознавство, політологія, психоло-
гічна безпека, інформаційна безпека, економічна безпека 
тощо. Кожен з наведених напрямів спрямований на роз-
криття важливих аспектів безпеки в складних умовах 
сьогодення. Проте, очевидно, вони вимагають взаємного 
доповнення та гармонійного поєднання. 

Концепт безпеки є міждисциплінарним, що пояснює 
його семантичну багатозначність. Сучасні інформаційні 
джерела надають велику кількість його тлумачень зале-
жно від її різновидів. Серед них: безпека особиста, наці-
ональна безпека, державна безпека, політична безпека, 
економічна безпека, військова безпека, технологічна 
безпека, екологічна безпека, інформаційна безпека, без-
пека конкретних видів діяльності тощо. Окреслене різ-
номаніття зумовило й появу численної дослідницької 
літератури, присвяченої безпеці в різних її проявах. 
Смислові відтінки цього поняття доповнюються пев-
ними нюансами та зазнають суттєвих змін. У складних 
умовах сьогодення актуальності не втрачає жоден з 
наведених різновидів безпеки. Серед основних же сми-
слів поняття безпеки можна виділити наступні: безпека 
як внутрішнє самовідчуття людини, безпека як необхід-
на умова індивідуальної свободи, безпека як умова роз-
витку соціуму і безпека як стан держави або міжнарод-
ного співтовариства держав. 

У широкому спектрі дослідження різних аспектів 
безпеки можна простежити декілька підходів до її інтер-
претації. В основі цих підходів багатоваріантність дефі-
ніції концепту безпеки.  

Змістовно концепт безпека поєднує два аспекти – 
безпечне місце, середовище, комфортне для людей, в 
якому відсутні загрози їх існуванню, а також і діяль-
ність, яка підтримує це середовище. Базовою є ідея збе-

У статті окреслено основні підходи до розуміння проблеми безпеки в сучасному філософському дискурсі, 

акцентовано увагу на дослідженнях безпеки в її різноманітних вимірах і ракурсах. Підкреслено евристичний 

потенціал методологічного підходу, в якому сутнісний зміст концепту безпеки пов‟язаний з пануванням 

різних світоглядних картин світу. Зазначено, що визначення різних способів пізнання безпеки надасть 

можливість застосувати їх для створення умов збереження реальної безпеки особистості, суспільства й 

держави. 

Ключові слова: безпека, особистість, суспільство, методологія, аксіологія. 
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реження цілісності, що підтверджується і базової мета-
форою концепту – неушкодженість, збереження. Другий 
аспект має більш формалізований юридичний сенс. Це 
перш за все захист, забезпечення, гарантія, охорона. 

Формування уявлень про безпечне та небезпечне 
існування людини в природному і соціальному світі 
починається з міфологічної та міфо-релігійної картини 
світу. Філософська рефлексія про безпеку загалом, про 
умови забезпечення безпеки особи, суспільства та дер-
жави, про джерела небезпек та ризиків в умовах неви-
значеності та подій соціального характеру починається 
від початків самої філософії. Ще з античних часів осми-
слення проблеми безпеки відбувалося у двох напрямках 
«від індивіда» та «від суспільства». В першому основна 
увага акцентувалася на забезпеченні фізичної безпеки 
людини від небезпеки, в другому – на суспільному уст-
рої, в якому держава мала б забезпечити безпеку та 
порядок в соціальному бутті людей. Призначенням дер-
жави вважалося як забезпечення безпеки людини, так і 
власної зовнішньої та внутрішньої безпеки. Від того 
часу до ХVІ ст. безпеку трактували як відсутність небез-
пеки, для забезпечення якої людям необхідно об‘єдна-
тись, бо самотність й усамітненість не гарантує захисту 
від проявів зла чи то в природному чи то в морально-
етичному сенсі. З ХХ ст. концепт безпека змістовно 
пов‘язаний з існуванням особи, суспільства та держави, 
при цьому на державу покладається захист прав і сво-
бод, життя і здоров‘я людини, демократичних цінностей 
суспільства, охорона навколишнього природного сере-
довища, забезпечення добробуту та створення умов для 
сталого розвитку, а також захист конституційного ладу 
держави, її суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканності. А вже у ХХІ ст. до змісту поняття без-
пека запропоновано додати здатність підтримувати 
сталість традицій, мови, культури, а також ідентичність, 
релігію та прийнятні зміни. Це більше стосується націо-
нальної (внутрішньої) безпеки. Водночас значна увага 
дослідників починає зосереджуватись на міжнародному 
(зовнішньому) вимірі безпеки. 

Дослідження філософів, праці науковців ХIХ–ХХ ст. 
сприяли формуванню уявлень про безпеку загалом, про 
умови забезпечення безпеки особи, суспільства та дер-
жави, про джерела небезпек та ризиків особливо в умо-
вах невизначеності та подій соціального характеру. Цей 
період в історії відзначився світовими війнами, руйну-
ванням тоталітарних політичних режимів, появою демо-
кратичних урядів, досягненнями науково – технічної 
революції та появою нових викликів, що не могло не 
позначитись на розумінні змісту концепту безпеки та 
ролі політико-правових інститутів у її гарантуванні. У 
цей період з‘являються і активно розробляються дослід-
никами поняття соціальної, економічної, політичної, 
військової, національної безпеки тощо. Безпека пов‘язу-
ється не лише з людиною, суспільством та державою, 
але й з різними сферами життєдіяльності людини та сус-
пільства, внаслідок чого з‘являються поняття природної, 
техногенної, промислової безпеки тощо. 

Трактування концепту безпеки у ХХ ст. зазнало змін. 
Семантика цього поняття розширилась. Хоча основні 
вектори мислення залишились успадкованими від мину-
лої філософської традиції, базова мисленева схематика 
збережена – так само сучасний філософський дискурс 
розгортається в трикутнику «суспільство, держава, осо-
бистість», так само безпека мислиться і як індивідуаль-

ний феномен, і як соціокультурний – однак, слід відмі-
тити, що інтелектуальна атмосфера ХХ століття змінилась 
в напрямку особливої уваги до проблем культури. Проте 
це не прогресистське-оптимістичне ставлення до куль-
тури, а скоріше песимістичне – філософи, інтелектуали, 
вчені з тривогою, стурбованістю і певним розчаруванням 
оцінювали стан культури, а відтак і ситуацію, в якій опи-
нилась людина. Теми культури і безпеки стали дотич-
ними. З‘являється новий напрям дослідження – культурна 
безпека, культура безпеки. Новацією можна вважати 
введення теми культури в сучасне осмислення пробле-
матики безпеки. 

В сучасному філософсько-культурологічному диску-
рсі з‘явилися нові розвідки, в яких поняття безпека та 
культура поєднуються і тим самим створюється новий 
напрямок, нова перспектива досліджень. Зокрема, куль-
тура розглядається не тільки як об‘єкт, а й як фактор 
забезпечення безпеки. Виникає низка нових понять: 
культурна безпека, безпека культури, культура безпеки 
[5, с.46]. Проте, змістовне розмежування цих понять до 
кінця ще не проведено. Цікаво, що ці поняття викорис-
товуються для аналізу цілого ряду проблем: від збере-
ження культурної спадщини та захисту її від фальсифі-
кації і знищення до збереження культурної ідентичності 
в умовах етнічних, політичних конфліктів. 

У разі, коли культура розглядається як об‘єкт без-
пеки, можна говорити, що безпека культури – це стан 
захищеності культурного простору від внутрішніх та 
зовнішніх загроз в питаннях культурного розвитку, це 
збереження цілісності культури. Коли мова йде про 
культуру як фактор забезпечення безпеки, то слушно 
говорити про культуру безпеки, зокрема, про інститу-
ційні механізми забезпечення безпеки. 

Поняття безпека культури є порівняно новим, його 
зміст ще не є усталеним і може бути предметом диску-
сій. Втім, це поняття є функціональним і відображає 
соціокультурні можливості суспільства, спрямовані як 
на подолання всіх видів небезпеки (ризики, загрози, 
виклики), так і на створення сприятливих умов для куль-
турного життя суспільства і особистості. З огляду на 
одвічну проблему традицій та інновацій в культурі, 
поняття безпека культури корелюється саме з визнанням 
або запереченням інноваційного характеру сучасної 
культури. І тому слід відзначити, що безпека культури 
мислиться як система саморегуляції і стабілізації, спря-
мованої на її розвиток і збереження, а не тільки однобі-
чно – як острах чи викорінення будь-яких інновацій та 
насильницьку консервацію традиційних аспектів культури. 

В рамках культурологічного підходу безпеку пропо-
нується вважати культурним концептом, притаманним 
людській культурі на всіх етапах її історії, але варіатив-
ним за змістом, який є похідним від культурно-історич-
них і соціокультурних обставин. Безпека культури може 
бути визначена як захищеність культурного різноманіття 
і збереження культурної своєрідності, як захист соціоку-
льтурного розвитку від деструктивних тенденцій та як 
сприятливі умови для соціально-духовного розвитку 
особистості. 

Евристичний потенціал культурологічного підходу 
виявляється у дослідженні, в якому концепт безпеки є 
елементом світоглядної картини світу і його інтерпрета-
ція зумовлена відповідною картиною світу [4]. Автор 
цього дослідження Л. Калашнікова з‘ясовує, що основи 
методологічних підходів до розуміння сутнісного змісту 
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концепту безпеки почали формуватися ще з античності 
та актуалізувалися й знайшли конкретне втілення вже 
пізніше. Наприклад, для філософії доби Модерну харак-
терна науково-механістична картина світу, у відповідно-
сті до якої безпека розглядалася як баланс між системами 
й підсистемами, як баланс між безпечним існуванням 
окремої людини та суспільства в цілому. Уявлення про 
зміст концепту безпеки зазнавали змін і були пов‘язані з 
пануючою картиною світу, наявними в ній світогляд-
ними настановами, що являють собою загальні уявлення 
про устрій соціальної реальності, законів її функціону-
вання та розвитку, місця людини в ній. Світоглядні кар-
тини світу і відповідні їм способи пізнання обумовлюють 
осмислення життєвих сил людини й суспільства, функ-
ціонування їх безпечного життєвого простору. Історико – 
філософські розвідки становлення концепту безпеки 
створюють необхідні умови для формування уявлень 
про безпеку як реальність (об‘єктивну і суб‘єктивну), 
подальше вивчення якої дозволить зрозуміти механізми 
та сформулювати основні принципи забезпечення без-
печного існування особистості, суспільства та держави. 

Як вже зазначалось, у широкому спектрі досліджень 
проблем безпеки можна простежити різні підходи, в ос-
нові яких – багатоваріантність дефініції концепту без-
пеки. Потреба в філософському осмисленні проблем 
безпеки породжує цілу низку теоретичних досліджень 
означених проблем та застосування різних методологіч-
них підходів у їх розв‘язанні. Одним із таких підходів є 
аксіологічний аналіз безпеки суспільства, запропонова-
ний вітчизняним науковцем В. Горлинським. Характер-
ною рисою аксіологічного підходу є не тільки ціннісний 
дискурс безпечного існування суспільства та особисто-
сті, а й те, якими є базові цінності суспільного й особис-
тісного буття. Цей підхід дещо відрізняється від систем-
ного, традиційного підходу в якому акцентується увага 
на виявлення загроз і небезпек суспільного, державного 
(національного) буття та буття людини. Втім, запропо-
нований В. Горлинським підхід передбачає аксіологіч-
ний аналіз поняття безпеки як норми, цінності та ідеалу 
суспільства [3]. В рамках цього підходу проаналізовано 
ціннісну систему суспільства, оскільки ця система пос-
тає чинником духовної і соціальної стабільності суспіль-
ства, його безпечного розвитку і це має важливе значен-
ня для всіх часів і народів. 

Найбільш поширеним в аксіології є визначення цін-
ностей як об‘єктивної значущості певних явищ реально-
сті, що зумовлена потребами та інтересами соціального 
суб‘єкта. Виходячи з цього, історію людства можна роз-
глядати як людську життєдіяльність з метою реалізації 
особистих, групових, суспільних інтересів, що спрямо-
вані на відповідні цінності та зумовлені певними потре-
бами. В аксіології існують різні підстави для класифіка-
ції цінностей. Так, поділ цінностей на термінальні й 
інструментальні (М. Рокич) дає можливість, з одного 
боку, дослідити найважливіші цільові цінності, їх можна 
назвати ще ідеалами, спрямованість на які забезпечує 
безпечний розвиток суспільства. А з іншого – допомагає 
визначити засоби досягнення цієї мети, систему норм 
соціальної поведінки, що відповідає стану соціальної 
безпеки. Для прикладних цілей має значення розгляд 
цінностей за їх роллю в забезпеченні безпечного розви-
тку суспільства. 

Інша типологія пов‘язана з поділом цінностей за 
функціональною ознакою на переважно інтегруючі і 

переважно диференціюючі цінності. Така типологія 
надає можливості для виявлення ціннісних засад, що 
зміцнюють суспільство навколо провідних ідей, соціа-
льно-політичних і духовних ідеалів, з одного боку, а з 
іншого – слугує підставою для прогнозування соціаль-
них загроз і небезпек дестабілізуючого характеру. Точ-
ками потенційних загроз в суспільному бутті людей є 
конфлікти. Зв‘язок цінностей з потребами та інтересами 
різних груп, спільнот, окремих індивідів спрямовує дос-
лідження феномену безпеки в напрямку осмислення 
конфліктів в суспільстві, ескалація яких ніяк не сприяє 
встановленню безпеки в соціокультурному просторі 
буття людей. І ціннісні конфлікти / конфлікти цінностей 
можуть бути одним із чинників порушення гармоній-
ного і стабільного буття людини в суспільстві й природі. 
Отже, цінності, виступаючи елементом соціальної регу-
ляції суспільства, є важливим чинником безпеки суспі-
льства. Проте, конфлікти ціннісних систем, поляризація 
цінностей у суспільстві, зіткнення інтересів, руйнування 
традиційних і нав‘язування чужих цінностей є причина-
ми соціальних і політичних небезпек, джерелами загроз 
сталого розвитку суспільства. 

В аксіологічному дискурсі феномен безпеки розгля-
дається в широкому діапазоні ставлення людини до 
стану безпеки як до норми, цінності, ідеалу. Безпека як 
чинник стабільного існування, буття людини, суспіль-
ства, людства підпадає під категорію «блага». В ієрархії 
потреб (за А. Маслоу) потреба в безпеці є фундамен-
тальною. Виходячи з «потребнісної» позиції, безпека як 
потреба набуває статусу «блага» і постає не тільки для 
окремого індивіда, спільноти, суспільства, а й перед 
людством як цінність. Наприклад, німецький соціолог 
У. Бек у своїй праці «Суспільство ризику. На шляху до 
іншого модерну» стверджував, що безпека стає одним із 
найважливіших благ у розвитку сучасного соціуму в 
умовах його підвищеної ризикогенності, наявності гло-
бальних загроз і небезпек. Незалежно від складності 
соціальної системи, безпека як суспільне благо є універ-
сальною цінністю і розгортається як потреба, прагнення, 
бажання, норма. 

Слід відмітити, що аксіологічний підхід до проблем 
безпеки дає змогу виявити й артикулювати сутнісні сми-
сли безпечного існування суспільства і особистості та 
людства. 

Висновки. Питання безпеки людини були завжди 
актуальними, починаючи з того моменту, коли вона 
стала активно взаємодіяти з природою. З часом загрози 
безпечному існуванню соціуму та окремих індивідів 
зростали, у зв‘язку з ускладненням суспільних відносин. 
Сучасному ж суспільству властиве стрімке примно-
ження усіляких небезпек, що загрожують безпечному 
існуванню окремих людей та суспільству в цілому. 

Сучасний філософський дискурс проблем безпеки 
розгортається в просторі смислового трикутника «суспі-
льство – держава – особистість» з наголосом на одному з 
елементів цієї тріади. Слід зауважити, що процес дифе-
ренціації знань заважає сформувати повноцінну уяву 
про складний соціокультурний феномен безпеки. Оста-
точно нез‘ясованою залишається і проблема взаємоза-
лежності безпеки суспільства, держави та окремої особи. 
Вимагає поглибленого вивчення проблема узгодження 
різних підходів до з‘ясування феномену безпеки.  

Перспективним слід вважати культурологічний під-
хід, для якого культура є об‘єктом і фактором забезпе-
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чення безпеки та аксіологічний підхід, в рамках якого 
уможливлюється дослідження взаємозв‘язку безпеки з 
іншими цінностями, такими як права людини, свобода, 
гідність – з одного боку, а з іншого – осмислення того, 
що ціннісні конфлікти є складними, глибинними і, на-
віть, потенційно дестабілізуючими. У разі, коли безпека 
мислиться як стан рівноваги та стабільності системи 
(соціальної, культурної) конфлікти цінностей можуть 
бути небезпечними.  

Отже, концепт безпеки відзначається багатозначні-
стю, і це репрезентовано у широкому діапазоні дослі-
джень феномену безпеки у культурно – філософському, 
соціологічному, політичному, державно-управлінському, 
економічному, екологічному, правовому, психологічному 
та багатьох інших аспектах. Сучасності ж властиві нові 
виміри та контури безпеки, але осереддям філософського 
і наукового дискурсу ( явно чи неявно) є теза про без-
печний розвиток особистості як атрибутивної ознаки 
суспільства, держави, культури. Слід відмітити, що увага 
до феномену безпеки особистості є виправданою, оскіль-
ки поза цим втрачають сенс всі інші напрями захисту 
будь-яких інтересів чи цінностей. 

Література 
1. Рущенко І.П. Соціальна безпека: від теорії і до практики. 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучас-
ного суспільства: зб. наукових праць. Харків, 2012. Вип. 18. 
С.334-338. 

2. Зязюн І. Криза цінностей – катастрофа суспільств і дер-
жав. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2010. № 2. 
С.7-19. 

3. Горлинський В.В. Феномен безпеки як об‘єкт аксіологічної 
рефлексії. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ: Центр 
духовної культури, 2004. № 40. 14 др. 

4. Калашнікова Л.В. Соціально-філософські витоки станов-
лення концепту безпеки у протосоціології. Грані. 2016. № 9 
(137). URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewBy 
FileId/1053557.pdf 

5. Романова А.П., Бичарова М.М. Проблема культурной без-
опасности в научном дискурсе. Человек. Сообщество. Управле-
ние. 2015. Том 16. № 2. С.36-55. URL: http://chsu.kubsu.ru/ 
arhiv/2015_2/2015_2_RomanovaBicharova.pdf 

6. Архипова Є.О. Соціально-філософське осмислення поня-
ття «інформаційна безпека». Вісник НТУУ – КП. Філософія. 
Психологія. Педагогіка. 2011. Випуск 3. С.7-11. URL: http:// 
VKPI_fpp_2011_3_1.pdf 

7. Андрос Є. Комунікативна природа людського буття. 
Філософія. Світ людини. Київ: Либідь, 2003. 429 с. 

8. Оже М. Криза сенсу в сучасному світі. Філософська і 
соціологічна думка. 1995. № 5-6. С.134-144. 

9. Шароватова О.П. Безпека особистості як соціокультур-
ний феномен. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-
педагогічні науки. 2014. № 4. С.66-70. URL: http:// 
Nzspp_2014_4_14.pdf 

10. Воротнюк М. Людська безпека як імператив сучасності: 
переніс фокусу з держави на людину. Київ: Фонд ім. Фрідріха 
Еберта: представництво в Україні. 2010. 15 с. 

11. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та 
суспільства. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літера-
тури, 2010. 384 с. 

12. Проблеми впровадження культури безпеки в Україні: 
аналіт. доп. / Ю.М. Скалецький, Д.С. Бірюков, О.О. Мартюшева 
та ін. Київ: НІСД, 2012. 56 с. 

References 
1. Rushchenko I.P. (2012) Sotsialna bezpeka: vid teorii i do 

praktyky. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu 
suchasnoho suspilstva: zb. naukovykh prats. Kharkiv. Vyp. 18. 
S. 334-338 

2. Ziaziun I. (2010) Kryza tsinnostei-katastrofa suspilstv i 
derzhav. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy. № 2. S. 7-19. 

3. Horlynskyi V.V. (2004) Fenomen bezpeky yak obiekt 
aksiolohichnoi refleksii. Multyversum. Filosofskyi almanakh. Kyiv: 
Tsentr dukhovnoi kultury. № 40. 14 dr. 

4. Kalashnikova L.V. (2016) Sotsialno-filosofski vytoky stanov-
lennia kontseptu bezpeky u protosotsiolohii. Hrani. № 9 (137). URL: 
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1053557.pdf  

5. Romanova A.P., Bycharova M.M. (2015) Problema kulturnoi 
bezopasnosty v nauchnom dyskurse. Chelovek. Soobshchestvo. 
Upravlenye. Tom 16. № 2. S. 36-55. URL: http://chsu.kubsu.ru/ 
arhiv/2015_2/2015_2_RomanovaBicharova.pdf 

6. Arkhypova Ye.O. (2011) Sotsialno-filosofske osmyslennia 
poniattia «informatsiina bezpeka». Visnyk NTUU – KP. Filosofiia. 
Psykholohiia. Pedahohika. Vypusk 3. S.7-11. URL: http:// 
VKPI_fpp_2011_3_1.pdf 

7. Andros Ye. (2003) Komunikatyvna pryroda liudskoho buttia. 
Filosofiia. Svit liudyny. Kyiv: Lybid. 429 s. 

8. Ozhe M. (1995) Kryza sensu v suchasnomu sviti. Filosofska i 
sotsiolohichna dumka. № 5-6. S.134-144. 

9. Sharovatova O.P. (2014) Bezpeka osobystosti yak sotsiokul-
turnyi fenomen. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-
pedahohichni nauky. № 4. S.66-70. URL: http:// Nzspp_2014_4_14.pdf 

10. Vorotniuk M. (2010) Liudska bezpeka yak imperatyv 
suchasnosti: perenis fokusu z derzhavy na liudynu. Kyiv: Fond im. 
Fridrikha Eberta: predstavnytstvo v Ukraini. 15 s. 

11. Miahchenko O.P. (2010) Bezpeka zhyttiediialnosti liudyny ta 
suspilstva. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 
384 s. 

12. Problemy vprovadzhennia kultury bezpeky v Ukraini: analit. 
dop. / Yu.M. Skaletskyi, D.S. Biriukov, O.O. Martiusheva ta in. 
Kyiv: NISD, 2012. 56 s. 

 
 

Kurylenko T.V., 
lecturer of Psychology and Social Sciences department, V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 

ardo1502@gmail.com 
Ukraine, Mykolaiv 

THE CONCEPT OF SECURITY IN MODERN PHILOSOPHICAL DISCOURSE 
The article outlines the main approaches to understanding the problem of security in modern philosophical discourse, 

focuses on security research in its various dimensions and perspectives. The heuristic potential of the methodological 
approach is emphasized, in which the essential content of the concept of security is connected with the dominance of different 
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Постановка проблеми. Лінгвістичний поворот су-

часності, що відбувся на межі ХІХ–ХХ ст. підкорив собі 

різноманітні галузі наукового знання від історії й теорії 

літератури до філософії, від квантової фізики до синер-

гетики. Мовний вимір буття демонструє складність 

світу, у якому ми існуємо, і ця складність визначається і 

позицією дослідника й тими методологічними процеду-

рами, які він застосовує для розуміння оточуючої реаль-

ності. Серед багатьох таких процедур одними з найвп-

ливовіших є деструкція метафізики М. Гайдеґґером та 

деконструкція метафізики Ж. Дерріда. 

Мета роботи – прояснити аспекти певної спадкоєм-

ності між деструкцією метафізики М. Гайдеґґера та де-

конструкцією Ж. Дерріда. 

Виклад основного матеріалу. Витоки поглядів 

Ж. Дерріда, як засновника стратегії деконструкції та 

одного з фундаторів критики логофоноцентричної тра-
диції, прийнято шукати в межах феноменології Е. Гуссерля 

та Е. Левінаса, структуралістських програм Ф. де Соссюра 

та К. Леві-Строса та традиції критики метафізики, що 

здійснена у філософії життя Ф. Ніцше, а також у фунда-

ментальній онтології М. Гайдеґґера. Втім, якщо прийняти 

до уваги переконання Ж. Дерріда стосовно інтертек-

стуальної природи людини та звернення у своїх роботах 

до ідей Р. Декарта, Г.В.Ф. Гегеля, І. Канта, З. Фройда, 

Ж. Батая, А. Арто, М. Бланшо, М. Фуко та ін., то спроби 

окреслити горизонт філософських пошуків Ж. Дерріда 

або ж примусово звести його філософію до одного чи 

декількох центрів виглядають відверто марними та дещо 

безглуздими. «Я прагну триматися на межі філософсь-

кого дискурсу» [5, с.13] – проголошує Ж. Дерріда свою 

особисту позицію, залишаючи таким чином за собою 

право на метафоричну складність та «вільний» жанр 

викладення власних філософських роздумів, віднині не 

структурованих обмеженнями певних літературних форм 

та імпліцитними очікуваннями академічного філософ-

ського дискурсу. Можливо, варто сприймати певну нест-

руктурованість творів Ж. Дерріда як ще один вияв 

критики структуралізму та метафізики присутності, 

критики переваги інтелігібельного над сенсибельним, 

мовлення над письмом, фонеми над графемою. Таким 

чином, ось це знаходження «на межі філософського 

дискурсу» має не стільки екзистенціальний (межа як 

складова пограничної ситуації за К. Ясперсом), скільки 

рефлексивно-методологічний сенс як певна гра, що доз-

воляє знаходити нові сенси та змістовні конотації. 

Ю. Азарова пише: «Я вважаю, що якщо ми бажаємо 

побачити зв‘язок між Дерріда та його попередниками, 

праці котрих важливі для розуміння деконструкції, то 

головною ключовою ланкою буде деструкція Гайдеґ-

ґера» [1, с.4]. Ж. Дерріда і сам говорить: «Нічого з того, 

що я намагаюся робити, не було б можливим без розт-

лумачення гайдеґґерівських запитань» [5, с.18]. Але ха-

рактерною ознакою філософського дискурсу мислителя 

є не лише переймання ідей своїх попередників, а плідна 

їхня реконструкція чи, радше, деконструкція. Ж. Дерріда 

невпинно критикує своїх натхенників, тому й продовжує 

далі свою думку щодо гайдеґґерівської філософії насту-

пними словами: «Проте, попри цей борг стосовно гайде-

ґґерівської думки або радше через цей борг, я намагаюся 

розпізнати у гайдеґерівському тексті, що він, як і будь-

який інший, є неоднорідним, дискретним, таким, що не 

завжди сягає висоти своєї сили та всіх наслідків його 

питань, я намагаюся у ньому розпізнати ознаки прина-

лежності до метафізики й до того, що він називає онто-

теологією» [5, с.19]. Звісно, Ж. Дерріда не ставить 

М. Гайдеґґеру в провину використання лексико-грама-

тичного філософського спадку, який той намагається 

піддати деструкції, адже Ж. Дерріда і сам хоче підірвати 

метафізику «зсередини» за допомогою самих метафізич-

них концептів. Але він вважає, що М. Гайдеґґер все одно 

застрягає в теренах метафізичного дискурсу, наприклад, 

через те, що не пориває з фоноцентризмом західної фі-

лософії, в традиції Платона та Аристотеля наділяючи 

голос та фонічні метафори некритичними привілеями. 

Деструкція метафізики не тотожна її деконструкції, 

М. Гайдеґґер, на думку Ж. Дерріда, шукає нову опору 

традиційності, адже «стихія, в яку він хоче її повернути, – 

це досі (вже) грецька стихія, грецька думка про буття, 

чиє вторгнення або поклик могли б статися і пролунати 

у Греції» [4, с.162]. Тому Ж. Дерріда в його філософсь-

кій позиції необхідно чітко окреслити межі між деструк-

цією та деконструкцією, навіть якщо і віддає данину 

пошани М. Гайдеґґеру: «Чи повинен я нагадувати, що те, 

проти чого з перших же опублікованих мною текстів я 

намагався вибудувати деконструктивну критику, був 

саме авторитет сенсу як трансцендентального означаль-

ного та як телоса, інакше кажучи, історія, визначувана в 

У статті представлено певне бачення переходу від фундаментально-онтологічного проекту 

М. Гайдеґґера до постструктуралістського проекту Ж. Дерріда шляхом співставлення ключових процедур – 

деструкції та деконструкції. Показано, що спроби М. Гайдеґґера проникнути до визначальних сенсів слів 

залежать від європейської традиції логофоноцентризму і тому залишаються в її межах. А звідси, 

деконструкція Ж. Дерріда висувається у якості концепту, що має здатність остаточно подолати межі 

європейської метафізики. 

Ключові слова: метафізика, деструкція, деконструкція, мова, критика, метод, логофоноцентризм. 
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останній інстанції як історія сенсу, історія в своїй лого-

центричній, метафізичній, ідеалістичній […] репрезен-

тації й аж до складних відмітин, що їх вона встигла 

залишити у гайдеґґерівському дискурсі?» [5, с.77]. 

Аналіз впливу філософської спадщини М. Гайдеґґера 

на філософію Ж. Дерріда дає підстави визначити генети-

чний зв‘язок між деструкцією та деконструкцією, втім, 

Ж. Дерріда не замовчував цього факту, у багатьох тво-

рах звертаючись до розгляду проблеми деструкції онто-

логії та метафізики. Як і деконструкція, деструкція 

направлена на розхитування установлених традицій, 

викриття шкідливих нашарувань у мові. «Деструкція 

М. Гайдеґґера – це спосіб крізь метафізику проникнути 

до граничних основ самої метафізики і основ буття. Де-

струкція метафізики здійснюється через мову, бо саме у 

мові втілено принципи метафізики» [7, с.60] – пише 

С. Повторєва в дослідженні «Принцип деструкції 

М. Гайдеґґера і деконструкція постструктуралізму». 

М. Гайдеґґер в своїх пошуках займається критикою 

мови метафізики, викриваючи у метафізичному дискурсі 

шкідливі модуси – двозначність, балачки та цікавість, 

що зводять мову до пустоти та позбавленого смислу 

процесу, змушують мову бути залежною від публічних 

примх та несуттєвої балаканини. С. Повторєва вважає, 

що на думку М. Гайдеґґера наведені мовні модуси (ціка-

вість, балачки та двозначність) «не сприяють сходженню 

до ґрунту буття, вони є виявом несправжнього, лише 

видимого, оманливого (щось видається за інше), шляхом 

до зімкнення, роздільності» [7, с.60]. Здійснюючи ряд 

необхідних кроків, направлених на викриття мовленнє-

вої структури, деструкція вкінці кінців має на меті вия-

вити граничні основи самого буття і віднаходження сут-

ності мови, яка і репрезентує буття незалежно від 

людського втручання. 

Проте, як зазначає Ж. Дерріда: «Гайдеґґер, утім, ви-

знає, що йому було нелегко, адже ми завжди змушені 

запозичувати в економічному й стратегічному плані 

синтаксичні та лексичні ресурси мови метафізики якраз 

у момент її деконструкції» [5, с.19]. І увага Ж. Дерріда 

нині прикута до способів викриття метафізичних прийо-

мів та розхитування самого метафізичного дискурсу. 

Через методологічну обмеженість деструкції у її засто-

суванні для критики метафізичних структур, Ж. Дерріда 

створює деконструкцію, яка імпліцитно та експліцитно 

має ширшу сферу застосування – до перегляду всієї іс-

торичної та філософської традиції. «Деконструкція Дер-

ріда, – пише С. Повторєва, – спрямована не стільки 

проти метафізичних абсолютів як таких (Гайдеґґер та 

інші згадані філософи у своїх дискурсах деструкції вже 

поставили під сумнів доцільність пошуку істини буття), 

як проти того виду чистої присутності, в якій немає ані 

сліду, ані текстуальності» [7, с.61]. Деконструкція вже 

не веде боротьбу за чистоту мови, вона перевертає весь 

мовний дискурс, нівелюючи його основні концепти, як, 

наприклад, ідею присутності. 

Головний розрив між філософією М. Гайдеґґера та 

Ж. Дерріда відбувається в момент переосмислення кон-

цептів джерела і падіння, в яких, на думку Ж. Дерріда, 

М. Гайдеґґер шукає архе або початку, тобто займається 

метафізичним пошуком першооснови, створює метафі-

зичні засновки, а весь проект французького філософа 

якраз бореться з цими тенденціями. 

Е. Кейзі вказує, що думки М. Гайдеґґера та Ж. Дер-

ріда розходяться і стосовно питань про початок чи дже-

рела сущого [9]. Очевидно, що гайдеґґерова природа 

початку має нетекстуальний характер, коли для Ж. Дер-

ріда він завжди вписаний в текст, поза яким не існує 

метафізичного, історичного чи трансцендентального на-

чала як присутності чи телосу. 

Однак і нетекстуальний першопочаток М. Гайдеґґера 

заслуговує уваги: попри звичну ідею логосу, він розгля-

дає початок як момент хаосу, суперечки між стихіями (в 

природі чи мистецтві). Суперечка – це момент розріз-

нення, який породжує нову сутність. Це стихійне розхо-

дження, момент розриву гайдеґґерівського першопоча-

тку знаходиться в його словах про сутність мови: «роз-

мірковуємо про мову й беремо собі за провідника дивне 

твердження: мова – це мова. Це твердження не приведе 

нас до іншого, на чому ґрунтується мова. Воно не скаже 

нічого й про те, чи сама мова – це ґрунт для іншого. 

Твердження: мова – це мова нестиме нас понад прірвою, 

доки триматимемося за те, що воно каже» [2, с.23]. Отак 

сутність виринає з розриву. Однак тут вбачаємо не лише 

прірву, а й спосіб, який не дає в неї впасти – розход-

ження чи розрізнення, хоч і породжує сутність, але 

форми вона набуває в момент примирення, коли всі 

сутнісні елементи з‘єднуються в єдності свого джерела. 

Саме цей момент єдності, говорить Е. Кейзі, викли-

кає скепсис Ж. Дерріда, тому що бачить в ньому довгу 

тінь історії метафізики [9, c.607]. Ця тінь метафізики 

лежить і на гайдеґґерівській повазі до концептів достові-

рності і близькості, і на фоноцентризмі його вчення про 

мову, адже говорить про неї словами, що експліцитно 

вказують на власну «фонічність» – «кличе», «мовить», 

«називає» тощо. Цей фоноцентризм викликає критику 

Ж. Дерріда: «й ось те дивне міркування, шляхом якого 

М. Гайдеґґер осягає витоки або сутність істини, ніколи 

не бере під сумнів її зв‘язок з логосом та фонікою. Так 

знаходить собі пояснення те, що, згідно з М. Гайдеґ-

ґером, усі мистецтва розгортаються у просторі поеми, 

яка являє собою «сутність мистецтва», у просторі 

«мови» і «слова»« [5, с.20]. 

Ж. Дерріда, розмірковує про початок в руслі гайдеґ-

ґерівської думки, лише оминаючи останню стадію єдно-

сті. В «Голосі та феномені» він говорить, що можливість 

смислу та буття має місце лише в розрізненні, яке актуа-

лізується не в світі, а лише в мові, в трансцендентальній 

тривозі мови. Ця суперечка (чи справжня війна) не лише 

побутує в мові, а й породжує її, тому мова зберігає роз-

різнення, яке в свою чергу зберігає мову [3, с.24]. Цей 

момент тривоги, розрізнення, не-єдності й є головною 

особливістю філософського дискурсу Ж. Дерріда, адже 

він втілює в собі ідею постійного потоку інтерпретацій 

та відсутності структурованого центру чи початку, які 

мають зашкодити встановити панування метафізики в 

його власній філософії. 

Але зробимо невеликий відступ: звинувачення попе-

редників у наслідуванні метафізичного спадку певний 

час було традиційним для філософської спільноти. Поді-

бних звинувачень не уникли ні Ф. Ніцше, ні М. Гайдеґ-

ґер, незважаючи на деструктивні інтенції їхніх філософ-

ських дискурсів. Здавалося б, Ж. Дерріда неможливо 
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звинуватити у надмірній метафізичності, адже весь його 

філософський проект слугував ілюстрацією до ідеї подо-

лання західної метафізики – одноразове запозичення 

понять, які не встигли гіпостазуватись до рівня концеп-

тів (фармакон, гімен), надмірна метафоричність викла-

дення, яке неможливо розібрати цитатно, інтертекстуа-

льне письмо, в якому позиція Ж. Дерріда пронизана іде-

ями його попередників і навпаки тощо. Тобто, попри те, 

що стратегія деконструкції не має чіткого апарату через 

власну невизначеність, вона актуалізована в роботах 

самого Ж. Дерріда в якості стилю його письма. 

Втім, дана позиція не заважає М. Епштейну назвати 

один з розділів своєї роботи «Філософія можливого» [9], 

присвячений постструктуралістському та деконструкти-

вістському подоланню метафізики, «Метафізика деконс-

трукції» і розмірковувати щодо зародків нової метафі-

зики у філософському дискурсі Ж. Дерріда. М. Епштейн 

впевнений, що надмірна радикалізація критики метафі-

зики і її витіснення за межі знакового простору призво-

дить до появи метафізики знаку: там, де не здійснюється 

реалізм як метафізика означуваного, здійснюється номі-

налізм як метафізика означника. Тому деконструктивізм 

виявляється притулком метафізики, вказуючи на прису-

тність власними неметафізичними мотивами. 

Дійсно, Ж. Дерріда подолав традиційне уявлення 

знаку засобами семіотичної філософії та психоаналізу – 

концепція означника-означуваного разом з сферою не-

свідомого руйнує уявлення про знак як тимчасове замі-

щення означуваного чи присутнього. Так само ідея мож-

ливості присутності замість самої присутності сприяє 

становленню гри означників, яка визначає існування 

дискурсу. Проте, зазначає М. Епштейн, основні поняття 

Ж. Дерріда так чи інакше вказують на присутність: роз-

різнення (Differance) вказує як на варіативність, так і на 

відстрочку – тобто присутність не наявна, але передба-

чається, бо закликається темпоральними мотивами 

Differance, відстрочка є тимчасовою; слід так само вка-

зує на присутність, адже слід передбачає того, хто його 

залишив по собі, надає можливість знайти істину в кінці 

шляху «по слідах», слід, за радикального витіснення 

метафізики, є самототожним, а значить – трансцендент-

ним; заповнення чи доповнення (supplement) встановлює 

панування означників, метафізичність тут вбачається у 

прагненні «доповнити» означене до цілісності [8, c.57]. 

В підсумку, незважаючи на той факт, що Ж. Дерріда 

у власному проекті подолання метафізики послуговува-

вся саме тими словами, значення котрих можна модифі-

кувати до діаметрально протилежних, в одному зі свої 

смислів вони відображатимуть форму присутності, впе-

внений М. Епштейн, адже відстрочка не означає остато-

чного подолання, лише витіснення за межі актуального в 

часовому просторі, втім, від повернення присутності 

дискурс не застрахований. 

Висновки. Показано, що реконструкція та деконст-

рукція як певна комплементарна оптика дослідження 

дозволила Ж. Дерріда переосмислити проект деструкції 

метафізики М. Гайдеґґера, визнати їхній генетичний 

зв‘язок та вгледіти у проекті подолання метафізики пра-

гнення пошуку чистого метафізичного джерела без сла-

бкостей сучасного мовного дискурсу. Продемонстро-

вано, що логофоноцентризм як ключова ознака всієї 

попередньої філософської традиції пов‘язаний з тим, що 

М. Гайдеґґер назвав метафізикою присутності – апологія 

і пошуки першооснови буття, наявності початкових сми-

слів, єдності смислу і буття тощо. Саме за ці моменти 

Ж. Дерріда відносить фундаментально-онтологічний 

проект М. Гайдеґґера з його деструкцією онтології до 

логофоноцентризму і виходячи з цього розгортає декон-

струкцію у межах таких концептів, як слід, голос, епіс-

тема, письмо, текстуальність, читання, граматологія, 

розрізнення, множинність, сила, ацетрованість тощо, як 

стратегію, яка призначена для апофатичного встанов-

лення змістовних меж постметафізичного дискурсу. 
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Formulation of the problem. The spontaneity of 

modern production in the context of the current conditions of 

functioning of the information-consumer society actualizes 

deconstruction as a basic formative factor that generates the 

emergence of the latest socio-cultural realities. This tendency 

has the ability to adequately influence the structures of 

socio-cultural mechanisms and lead to changes in their 

functioning, gaining maximum concentration in the relevant 

types of discursive practices. 

The current conditions of hypermobility of production 

and spontaneity of consumption lead to the emergence of 

new and radical communicative standards and standards of 

interpersonal relations, which, having passed the stage of 

formation, are now in the process of consolidation, which, in 

fact, necessitates careful analysis and deep understanding. 

The purpose of the work is to analyze the relationship 

between fashion trends and glamor in the anthropological 

dimension of modern society. 

Presenting main material. The super powerful process 

of modern production, combined with the accelerated 

circulation of information and free access to it through the 

media, has launched an irreversible process of deconstruction 

of traditional action and structure of sociocultural 

mechanisms, as well as the functioning of relevant anthro-

pological, cultural, aesthetic, sociological and other models. 

This trend has led to the emergence of new perceptual 

paradigms, which have powerfully proclaimed themselves in 

a new style of modernity, which the French Researcher J.-

M. Cubille rightly called «pornoglamor»: «Modern style is a 

fully formed and mature style based on the cultural values of 

the second half of the XX – early XXI century, expresses 

them and, in turn, influences their assertion. This is the style 

of the victorious masses, full of self-confidence and, despite 

all the challenges of the day, looks to the future with 

optimism» [1, p.163].  

Investigating the origins of modern universal mass,  

J.-M. Cubille quite rightly points to two reasons: the first is 

the unprecedented surge in birth rates in nineteenth-century 

Europe, which led to colossal demographic shuffling as a 

result of the wars and revolutions of the twentieth century, 

the second cause of total mass as a current phenomenon. 

This liberation of the masses led to the rapid leveling of the 

fundamental principles of centuries-old European culture 

and gave rise to the embryo of today‘s culture: «Adding to 

this the powerful influence of US culture, which was 

originally popular culture, we understand that both of these 

phenomena (demographic explosion followed by demo-

graphic and cultural perturbations), taken as the only 

consequence and substance of influence, are real, not 

rhetorical, but in the historical sense, the barbarian invasion – 

the third in a series of barbarian invasions that changed the 

face of our civilization. The first of these, as is well known, 

was the invasion of the Dorians, who destroyed the highly 

developed Cretan-Mycenaean civilization, lowering the level 

of culture to almost zero, from which the culture of Greek 

archaism later developed; the second, the invasion of the 

Germans, who with the help of Christian fanaticism destroyed 

Greco-Roman culture to the point that they then had to find 

the lost possessions of the ancient world for a long time, by 

touch and blindly; the third is the invasion of the XIX– 

XX centuries, which in the place of Christian culture and 

enlightenment culture with anti-Christian values established 

a pagan culture of boundless hedonism, based on the 

principles of success and pleasure» [1, p.161-162]. In this 

way, modern culture of pornographic glamor has developed 

under the irresistible influence of the cultural standards of 

the United States broadcast to the world as a result of the 

emptying and regression of traditional culture, its deco-

nstruction and simplification to the level of archaism. The 

primitive social flair of animal instincts, elevated to the rank 

of absolute in the American ideology of prestige, 

unsurpassedly popularized in the best traditions of PR, is 

computer-integrated into the collective unconscious of the 

world masses, producing in their imaginary utopian illusion 

Being an integral part of culture, fashion, on the one hand, highlights significant changes in society, and on 

the other – itself dictates them. In the age of digital technology, there are significant changes in culture, our way 

of life, which, of course, is reflected in the broadcast visual trends. Once stable and familiar to us, the fashion 

industry has transformed. The standards of prestige, which are actively broadcast by modern mass media as a 

fashionable standard of success, work in the mass consciousness on the magical principle of «like begets like», 

appearing as a direct example to follow. Spontaneous looseness and permissiveness as a consequence of the 

removal of cultural prohibitions meet the most demanding criteria of transgression, asserting sexuality as a 

central element of the popular style of glamor. Today we see new fashion leaders – these are ordinary people 

who demonstrate their own, different, view of fashion, who rethink the usual and present it in a new way. We are 

talking about the plurality of norms or even their absence. Understanding the beautiful body goes beyond the 

usual framework, becomes broader. The basic principle of modern fashion is the acceptance of diversity. There 

is a fashion for individuality, and individuality cannot fit into the standard framework. 

Key words: fashion, glamor, prestige, success, individuality, bodily canon, simulation, postmodernism. 



   
28 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

that asserts itself in the collective consciousness. real desire 

to be involved through imitation of form. Thus, the empty 

space of the center of European culture destroyed by the 

third invasion is now occupied by the culture of America [2, 

p.74]. For more than a century before the mentioned cultural 

crisis, the world cultural center was France with extremely 

demanding complex clichés, truly refining the circle of those 

involved. Fluency in French was a necessary element in the 

education of the aristocrats of tsarist Russia. With the irony 

inherent in his style, we believe, in this case not as a 

philosopher or sociologist, but first as a Frenchman, 

J. Baudrillard writes of America: «Primitiveness has 

penetrated this hyperbolic and inhuman universe, which 

escapes our understanding and far surpasses its own moral, 

social and ecological principles» [2, p.75]. 

The ideology of prestige introduced by the Americans is 

actualized in the socio-cultural space of today according to 

the models of primitive forms of religious life, the most 

productive of which in this aspect of the problem we 

unequivocally consider magic. Of course, recourse to magic 

for power, wealth, health, love, and the fulfillment of other 

desires is not new to human history: «In all epochs of human 

history, we have a firm belief that all this can be achieved 

through the art of magic... Sometimes this faith permeates all 

strata of society, sometimes it is expelled into the midst of 

the uneducated classes, and then again with new force it 

embraces all mankind. Theories that try to explain magical 

phenomena suffer the same fate» [3, p.246]. For the modern 

stage of social development, according to the logic of the 

height of its historical progress, such theories should be 

superstitions: «Superstitions are a theory, and magic is an 

activity that is a consequence of such a theory» [3, p.13]. But 

due to the deconstructive regression of the system of cultural 

values, the superstitions of traditional European culture have 

already reached the status of a neo-archaic form of religion. 

The dominant position of the subject-material sphere in the 

ideology of prestige and success actively constitutes a 

concentrated sign-symbolic space of representations focused 

on the satisfaction of personal ambitions, which accordingly 

gives fashion as a sociocultural mechanism a priority in 

generating symbolic meanings and grading forms for stories. 

In this way, you can formulate a manifesto of modern 

corporality: «To be successful, you must look successful!». 

Thus, we observe a purely magical effect, when the 

representation of success must determine the existence of 

success itself: «The principle from which the magical action 

originates – or, rather, the principle of magic – is so obvious 

that it is recognized by all authors. In short, it can be 

expressed, if we do not take into account the added 

assessment, in the words of E.B. Taylor: erroneous 

promotion of the ideal over the real» [4, p.131]. In contrast 

to the above-mentioned externally generalized view of 

magic as a system, E. Durkheim cites the internal principles 

of its functioning: «These principles are usually reduced to 

two. The first can be formulated as follows: everything that 

disturbs an object also disturbs everything that keeps in 

touch with that object due to closeness or any 

interdependence. Therefore, what affects the particle affects 

everything <…>. All these cases are simply manifestations 

of the law of contagion <…>. The second principle can 

usually be stated in the following formulation: like generates 

like. Visual representation of a creature or state generates 

this creature or this state» [5, p.332-333]. E. Durkheim notes 

that, in contrast to witchcraft, where there is a purely 

phenomenon of transference as an association in the minds 

of the idea of the image with the idea of the model, the 

rituals he studies also have a powerful creative potential: 

«From one subject to another, but also the creation of 

something completely new. The mere fact of the image of an 

animal generates and creates this animal; imitating the noise 

of wind or falling water, can lead to the formation of clouds 

and rain, etc.» [5, p.333]. Thus, emphasizing the reproduction, 

imitation and copying as the central elements of the internal 

organization of magic, E. Durkheim gives the following 

definition of the relevant rites: whose reproduction the tribe 

is interested in, that is why we call them mimetic [5, p.328]. 

Standards of prestige are actively produced by modern 

Hollywood and broadcast by the media as a standard of 

success, which, working in the mass consciousness on the 

magical principle of similarity generates similarity, appears 

as a direct role model and as a guarantee and guarantor of 

success. In this way, the images of movie stars, top models 

and other celebrities are transformed into fashion standards, 

the magical effect of which is to create the desired form of 

involvement in the magical glamorous world of beau monde. 

The bright emphasis, which is everywhere on show business, 

on the bodily and corporeal components of both women and 

men, contributes to the embodiment of sexuality and its 

actualization in the production and consumption of modern 

fashion symbols, which confirms it as a basic element of 

popular glamor style. 

Death of culture before the invasion of the XIX–XX cen-

turies sat on the throne of the European sovereign, gave rise 

to spontaneous looseness and cultural permissiveness, which 

meet the most demanding criteria of transgression: 

«Sometimes in the face of death, this collapse of human 

ambition, we are approached by immeasurable despair. Then 

it seems as if those gloomy storms and the scurrying of 

natural forces, to which man is usually ashamed to yield, 

prevail. In this sense, the death of the king is able to make 

the most pronounced effects of horror and riot. The position 

of the sovereign requires that this feeling of defeat and 

humiliation, always inspired by death, reach such a degree 

that it seems as if nothing else can withstand the animal 

frenzy. As soon as a gloomy event is proclaimed, people 

from all over come together, killing everything they 

encounter on the way, looting and raping in advance» [6, 

p.69]. One of the first areas that is usually affected by the 

lifting of bans is gender. 

The modern heritage of gender deconstruction is the 

liberation of sexual minorities and the establishment of porn 

as a cultural phenomenon. Moreover, the standards of 

prestige produced by show business and broadcast by the 

media promote sexuality as a central communicative model 

of the ideology of success. The lifting of the prohibitions 

coveted and achieved by the revolution was vividly reflected 

in the dreamed removal of the class differentiation of 

society, which did not soon materialize in the unrestrained 

celebration of equal opportunities. 

The sexual proletarian, finally freed from prohibitions, 

works prestigiously, trying to imitate the life of the 

capitalist, taking part in the endless extravaganza of 
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production and consumption, the solemn carnival of claims: 

«it is a holiday, albeit for a moment, interruption of work, 

unrestrained consumption of its products and open violation 

of the most sacred laws, but this excess sanctifies and 

complements the order of things based on rules, and if it 

opposes it, then only temporarily» [6, p.69-70]. The magic 

of glamor materializes the subject‘s desire in a festive 

travesty, which ambitiously demonstrates the leveling of 

subjective uniqueness and the symbolic exchange of spiritual 

values for material ones, the death of unforced sincere 

naturalness and its resurrection in controlled artificiality. In 

this way, the principle of glamorous magic works on the 

model of transgression: the orgy will take place only after 

the death of the king, which means that only after the death 

of the innate will be the artificial creation of a sexual image 

of success. This glamorous image is, in fact, an achievement 

of modern fashion: «Our fashion is a spectacle, a sociality 

that doubles itself and aesthetically admires itself, a game of 

change for the sake of change. In the original system, the 

demonstration of signs has never had such an ―aesthetic‖ 

effect. Also, our holiday is a kind of ―aesthetics‖ of 

transgression, which was not the case in the initial exchange, 

although we like to look for a reflection or model of our 

holidays, rethinking the suppression of ―aesthetically and 

ethnocentrically‖» [7, p.174]. The magical aura of glamor 

transgression attracts the uninitiated with a pervasive 

creative stream, spreading aesthetic magnetism from the 

professional to the consumer and amateur fields. 

In this way, the recipient no longer appears in the passive 

status of a raw material for deconstruction or an incompetent 

client, but acquires the active status of a co-author or even an 

author who has creatively searched for his new face and 

unique – the image is most suitable for the most prestigious 

orgy. «Such a strong breakthrough of creativity erupts in the 

burdensome routine of everyday unsurpassed fireworks of 

current fashion symbols: wasteful consumption, 

―suppression‖. But this is true mainly for haute couture. 

<…> A maximum of highly qualified people with proud 

slowness make a minimum of heavy-duty models that will 

be repeated, with the same slowness, at best twenty times, 

and at worst – never… A dress worth two million… So why 

such a waste of effort? You ask. And why not – answer the 

creators, masters, workers and 4,000 customers of haute 

couture, who are all obsessed with the same desire for the 

unsurpassed. Couturiers are the latest adventurers of the 

modern world. They cultivate a useless act… Why High 

Fashion? – her detractors think. And why champagne? <…> 

It is neither practical nor logical to justify crazy clothing 

adventures. Excessive, and therefore necessary, fashion 

belongs to the field of religion» [7, p.181]. 

This symbolic redundancy of fashionable signs acts as a 

compensation for the lack of real. Pretentiously overloading 

and multiplying the semantic fields, the redundancy of 

fashionable symbols contributes to the formation and 

approval of new modifications of perceptual and 

representative centers. «Suppression, religion, even the ritual 

extravaganza of expression, as in wedding dresses and 

animal dances – everything is going on to glorify fashion 

against the economy, as a breakthrough to another, game 

sociality» [7, p.181]. Thus, carnival sociality, which is 

introduced by the system of modern fashion, powerfully 

manipulates everyday life, deconstructing, disseminating, 

simulating and replicating the status features of social roles. 

Thus, it is at the present stage that fashion as a socio-cultural 

mechanism spontaneously begins to operate on an aleatory 

principle, contributing to the total decentralization of being. 

It is clear that the accelerated pace of modern existence 

in megacities is forcing young people to grow up faster. The 

flip side of this coin will be the accelerated aging of the adult, 

bringing to the fore the problems of physicality associated 

with rejuvenation, cosmetic tricks of fashion and a healthy 

lifestyle: «Therefore it is necessary to forget about bodily 

pleasures as a real good, doom him to the preservation of 

utopian and still lost youth. Because the body, which asks 

itself about its own existence, is already half-dead, and its 

true cult, semi-meditative, semi-ecstatic, is a funeral prepara-

tion. The care shown to him in life precedes the funeral make-

up with a smile, which is combined with death» [2, p.102]. 

The ironic optimism of the American‘s last smile, while 

his last investment, is a very encouraging indication that his 

life has been truly successful. The cosmetic halo of 

resurrection with a formalin flavor of hope for rejuvenation 

and faith in the radiance of simulation, carefully concealing 

the initial horror associated with the vision of the corpse‘s 

decay, is one of the most ardent manifestos of affirming life 

in the most outspoken traditions of modern show business. 

«Eats at a time when life, taking the form of helplessness in 

death, due to this appears in the infinity of its inclinations. It 

is the capacity for destruction that underlies procreation, 

renewal, and proclaims a schedule that is inevitably full of 

life: would there be youth if cemeteries were not filled to 

give way to it?» [6, p.79]. 

Necrophilic cosmetic antics of glamor are projected from 

the realm of the corporeal to the domestic spheres of the 

environment, while neatly preserving the artificial sterile-

verified special effects of popular sexuality of prestige: «On 

the fragrant hills of Santa Barbara. Here, among gardenias 

and eucalyptus trees, in many species of vegetation and the 

monotony of the human species, the fate of the realized 

utopia is miserable. In this center of wealth and freedom, the 

same question always arises: ―What are you doing after the 

orgy?‖ (English – what do you do after an orgy). What to do 

when everything is available: sex, flowers, stereotypes of life 

and death? This is the problem of America, which was 

inherited by the whole world» [2, p.97]. The feeling of 

exhaustion of being, caused by satiety, is affirmed in the 

unbridled release of the orgy. «Being a classic image of the 

crisis, the orgy contrasts with the symbolism of the decline 

and death of outdated traditions, solemnly celebrating the 

transition to a new stage of evolution: circulation of signs 

and multiplicity of desires» [8, p.39]. The incessant deconst-

ruction of sociocultural symbols focused on the awakening 

of primitive instincts and their unbridled cultivation as new-

fangled passions have historically been exploited by the 

fashion system to create relevant images, whose easy, 

charming, and smiling death. «Passion and in addition 

advertises death in her funeral home, supporting the belief 

that contact will continue even in another world» [2, p.101]. 

The presence of a transgressive element in the 

deconstruction of established systems primarily appeals to 

cosmetic artificiality as a tool to obscure the truth, which 

causes the strategic effect of decentralization: «Death, mask, 
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blush – all this holiday that undermines the order of the city, 

the order that should govern dialectic and the science of 

being» [9, p.179]. Systems that work on the logic of 

transgression, situationally actualizing the principle of death 

or the principle of celebration or their unsurpassed tandem, 

generate and modify a wide range of subsystems focused on 

the hidden center. Such a center constantly escapes attention, 

producing simulacra, each of which can temporarily take its 

place, forming simulacra simulacra on it, each time 

deconstructing them and re-broadcasting. With the further 

development of the information society, systems of this type 

are becoming more and more. In this way we are talking 

about the transgressive nature of all modern culture: «But, as 

we know, advertising also pretends to be a ―holiday of 

consumption‖, the media – for a ―holiday of information‖, 

fairs – for a ―holiday of production‖ and others. The art 

market or horse racing can also go downhill. Why not? – 

I would ask the magazine ‖Vogue‖» [7, p.181-182]. 

Conclusions. The basic generating function of the 

meaning-making bases of the ideology of prestige belongs to 

the subject-material sphere, the signs of which appeal to the 

spheres of the imaginary and the symbolic. This gives 

fashion as a socio-cultural mechanism a centering status in a 

combination of diametrically opposed discursive practices, 

worldview traditions and psychological guidelines of the 

subject. As the dominant fashion style of today, glamor 

combines magical and transgressive principles. Magic as a 

desirable involvement is actualized in glamor through the 

desired form of involvement, which is all the material 

objects of modern fashion, transferred accordingly to the 

sacred sphere. The lifting of cultural prohibitions and the 

total promotion of sexuality in modern show business, which 

is a leading guideline in the formation of mass fashion 

trends, enshrine the transgressive leitmotif as the main 

feature of modern popular culture. 
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МОДА ТА ГЛАМУР: РИСИ СПІВВІДНОШЕННЯ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ  

Будучи невід‟ємною частиною культури, мода, з одного боку, висвічує значні зміни в суспільстві, а з іншого – сама 

ж їх диктує. У століття цифрових технологій відбуваються суттєві зміни в культурі, нашому способі життя, що, 

безсумнівно, відбивається в трансльованих візуальних тенденціях. Колись стійка і звична нам індустрія моди 

трансформувалася. Стандарти престижу, що активно транслюються сучасними мас-медіа як модний еталон 

успішності, працюють у масовій свідомості за магічним принципом «подібне породжує подібне», фігуруючи як 

безпосередній взірець для наслідування. Стихійні розкутість і вседозволеність як наслідок зняття культурних 

заборон відповідають найвибагливішим критеріям трансгресії, стверджуючи сексуальність у статусі центрального 

елементу популярного стилю гламур. Сьогодні ми спостерігаємо нових лідерів моди – це прості люди, які 

демонструють свій, інший, погляд на моду, які переосмислюють звичне і по-новому його підносять. Ми говоримо про 

плюральність норм або навіть про їх відсутність. Розуміння прекрасного тіла виходить за звичні рамки, стає 

ширше. Основний принцип сучасної моди – прийняття різноманітності. З‟явилася мода на індивідуальність, а 

індивідуальність не може вкластися в стандартні рамки. 

Ключові слова: мода, гламур, престиж, успішність, індивідуальність, тілесний канон, симуляція, постмодернізм.  
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Problem statement. The COVID-19 pandemic has 

made a major impact on the organization of the educational 

process in different countries. An important consequence of 

the introduction of quarantine and lockdown all over the 

world, was the unprecedented widespread of distance 

education tools. The LMS, which had been existed for a long 

time before, received their highest actualization with the onset 

of the pandemic. A learning management system (LMS) is a 

software application for the administration, documentation, 

tracking, reporting, automation and delivery of educational 

courses, training programs, or learning and development 

programs. The learning management system concept emerged 

directly from e-Learning. Although the first LMS appeared 

in the higher education sector, the majority of the LMSs 

today focus on the corporate market. Learning Management 

Systems make up the largest segment of the learning system 

market. The first introduction of the LMS was in the late 

1990s [1]. 

Learning management systems were invented to reduce 

learning and training gaps, making use of different analytical 

data. LMS are aimed at online learning with support of 

different tasks. It‘s a kind of multipurpose platforms with 

online content, which may be presented both synchronous 

based and asynchronous based. Learning management 

systems offer classroom management for coaching, or 

instructor-led training, or even a so-called ‗flipped classroom‘ 

that will be described below. Sometimes LMS may also be 

applicable in the corporate space, as modern learning 

management systems include intelligent algorithms to make 

automated recommendations for courses based on a user‘s 

skill profile. In some cases, LMS are able to provide an 

extraction meta-data from learning materials in order to 

make such recommendations even more accurate. In this 

article, we shall try to enlighten some of mentioned topics. 

The purpose of this article is to comprehend what kind 

of turn may occur in the educational process due to massive 

introduction of LMS and other online-tools. Following this 

purpose we‘ll concentrate main attention onto philosophical, 

methodological, and legal-intellectual aspects in the LMS 

application. 

Presentation of the main material of research. The 

first part of our research is connected with analysis of the 

general capabilities of LMS. Modern learning management 

system delivers and manages all types of content, including 

text, images, audio, video, and their combinations built into 

courses, in shape of files and documents. 

In the higher education markets, an LMS includes a 

variety of functionality that is similar to corporate but will 

have features such as rubrics, teacher and instructor 

facilitated learning, a discussion board, advertisement panel, 

chat, mail-section, and often the use of a syllabus. A syllabus 

is rarely a feature in the corporate LMS, although courses 

may start with heading-level index to give learners an 

overview of topics covered. Most modern LMSs are web-

based. There are a variety of integration strategies for 

embedding content into LMSs, including AICC, xAPI (also 
called ‗Tin Can‘), SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) and LTI (Learning Tools Interoperability). LMSs 

were originally designed to be locally hosted on-premise, 

where the organization purchases a license to a version of 

the software, and installs it on their own servers and 

network. Many LMSs are now offered as SaaS (software as 

The article focuses on some problems of the distance education development, particularly the LMS. Changes 

in tools and methodology of the educational process organization occur to the transforming in the perception of 

intellectual material, and the whole philosophy of education. The concept of the so-called «flipped classroom» is 

being actively implemented. Its use has both a set of serious advantages and a number of obvious disadvantages. 

Although an objective assessment of both will be possible over a longer period of time, we can already talk 

about some nuances. Among the philosophical aspects of using LMS, we consider the most obvious change in the 

format of communication and knowledge exchange. Among the methodological aspects, we single out a change 

in approaches to the presentation of information, and a significant expansion, detailing and diversification of 

content itself. Among the legal-intellectual aspects, we emphasize the fact that the free use principle of basic 

LMS functions is increasingly coming forward, with the proposal to pay only for advanced functionality and 

customization. 

Key words: LMS (learning management system), methodology of education, Moodle platform, distance 

education, „flipped classroom‟ concept, intellectual property, communication philosophy. 
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a service), with hosting provided by the vendors. Through 

LMS, teachers may create and integrate course materials, 

articulate learning goals, align content and assessments, 

track studying progress, and create customized tests for 

students. LMS allows the communication of learning 

objectives, and organize learning timelines [2]. 

LMS leverage is that it delivers learning content and 

tools straight to learners, and it can also reach marginalized 

groups through special settings. Such systems have built-in 

customizable features including assessment and tracking. 

Thus, learners can see in real time their progress and 

instructors can monitor and communicate the effectiveness 

of learning [3, p.431]. 

One of the most important features of LMS is trying to 

create a streamline communication between learners and 

instructors. Such systems, besides facilitating online learning, 

tracking learning progress, providing digital learning tools, 

manage communication, and maybe selling content, may be 

used to provide different communication features [4, p.386]. 

The next part of our research is dedicated to the 

reflecting on intellectual nature of LMS, and legal issues of 

using LMS in schools and universities. This reflecting leads 

us to the Intellectual property (IP) institution, which functions 

in every developed and most of developing countries with 

the so-called ‗open society‘. A set of mentioned issues have 

already been studied before in previous publications [5-8]. 

Here we just would represent some questions raised there. 

The IP institution in Open Society context requires 

reconsidering, especially taking into account the actual 

socio-cultural topics (as postmodern shift, augmented reality, 

trans-humanism and others). A similar reconsideration could 

be realized in the course of a comparative analysis of the so-

called ―Open‖ and ―Closed‖ societies and those preconditions 

that created by different types of societies for the develop-

ment and functioning of the Intellectual Property institution. 

It‘s possible to assert that intellectual property (as a kind 

of private, individual ownership) becomes meaningless in 

conditions of Closed Societies (closed with taboo, or 

magical or tribal or collectivist or plan-market or totalitarian 
society). The all-round complete development of the Intellectual 

Property institution is only possible in a space of the Open 

Society, which provides and encourages an ideological, 

economic and other diversity, a competition and social 

mobility, when individual interests, rights and freedoms are 

guaranteed. 

Thinking of the most relevant ways of ―justification‖ for 

the intellectual property in contemporary conditions, 

according to the IP interpretation as a specific social 

institution, as a socio-cultural and legal phenomenon, it‘s 

possible to classify the main ways of the intellectual 

property‘s being justification on the basis of two criteria – 

institutional and substantial. 

The institutional approach offers to justify the ownership 

―legitimacy‖ for intellectual property, considering the 

viewpoint of such social institutions as the law, the morality, 

and the tradition. The substantial approach is associated with 

the existence of such ―justificatory schemes‖ for the 

intellectual property as follows: 1) due to the personal 

labour; 2) from the initial appropriation; 3) under the 

agreement; 4) under the principle of ―infrastructure 

contribution‖ to the intellectual property creation (so-called 

―instrumental‖ justification); 5) according to the public 

benefits‘ maximizing principle. 

The society and the law with the greatest possible 

assurance would consider as reasonable and would accept 

the subject‘s moral right to possess, to use, to manage and to 

dispose with intellectual property in that case if the owner 

(the author, the right-holder) justifies his possession of 

intellectual property object by his own intellectual, creative 

labour. 

At the same time, taking into account the realities of 

open civil society, global informatization, post-industrialism 

and postmodernity, as well as the private law specificity of 

the Intellectual Property institution, we may conclude that 

justification by the law, under the agreement, and upon the 

―infrastructure contribution‖ principle also have the right to 

existence. 

For better understanding of the nature of intellectual 

property relations we have to analyze such areas of social 

life, as so-called ―information power‖, public morality, 

public information and mass-media information. They have 

become closely related in the information-dependent society. 

Comprehension of their cross-correlations and mutual 

determinations is an important matter on the way of 

Intellectual Property philosophic research, via studying of 

interconnections of those categories in the IP context. 

At first glance, the relationship amidst the ―information 

power‖, public morality, public information and mass-media 

information together is not quite obvious, as well as their 

relation to the Intellectual Property institution. But it 

becomes clearer when we define each of those aspects. 

Synthesis of a socio-philosophical vision for nowadays 

mutual determination and correlation of mentioned four 

aspects of social reality gives us an opportunity to make 

appropriate extrapolation of these links and interdepen-

dencies into a social institution of Intellectual Property. 

The phenomenon of ―information power‖ is functionally 

associated with the Intellectual Property institution: 

countries-innovators maximize their organizing (political & 

legal) and technological efforts to maintain a monopoly for 

intellectual property protected products as long as possible. 

In particular that applies to the objects protected by 

industrial property laws (i.e. patents), and the objects of 

copyright (for literary works, software, other ―intellectual 

capacious‖ products). On effective protection of this 

monopoly it may depend the whole prospects of domination 

of some countries in the post-industrial world. Sometimes 

we can observe that the use of ―information power‖ ignores 

the principles of public morality, leaving the ideas of 

humanism, equality, freedom of information exchange, free 

access to knowledge and technologies, and some other noble 

postulates declared by the governments of leading countries 

regularly. 

In its turn public morality institution is essential to the 

substantiation of intellectual property, to the legitimization 

of this kind of ―monopoly for knowledge‖ in information-

dependent society. The state of public morality makes an 

influence upon the ideology formation inside different societies, 

including mental manifestations of their attitude towards the 

property itself, and intellectual property in particular. 

The public information is rather capacious notion. In the 

context of intellectual property it is most applicable to cases 
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where the validity of intellectual-legal monopoly expires, 

and the product of creative or intellectual activity goes into 

the category of ―the public domain‖. For example, if we 

would restrict ourselves by terminology of Ukrainian 

legislation about information, then we could conclude that 

―public information‖ is almost incompatible with any 

monopoly on information. Therefore the right to distribute 

the information subjected as ―a matter of public interest‖ (i.e. 

public information) sometimes comes into logical conflict 

with intellectual property rights. And further everything will 

already depend on a philosophical interpretation, as any 

intellectual product has its value for society‘s growth 

potential. So almost any object of intellectual property may 

be considered a priori as one that is ―a subject of public 

interest‖. But here we should recall the constitutional 

principles of the private property inviolability, and respect to 

the author‘s exclusive rights to own, to use and to dispose 

with the results of his own intellectual or creative work. 

After all, any work must be fairly rewarded, and the 

intellectual work especially. 

The term ―mass-media information‖ is not the same as 

the ―public information‖. The mass-media info is not so 

much related to the content, as to the audience towards it 

meant to be distributed (i.e. to unlimited number of people), 

and depends on the means and methods of broadcasting 

(using various media). A social significance of the mass-

media information also varies. The Intellectual Property 

institution ―meets‖ the mass-media institution in communi-

cative space. 

The media are able to promote intellectual property 

commercialization very effectively. It‘s obvious that the 

media often do a popularizing effect, a distribution function 

for the newly created intellectual property objects. At the 

same time creative and intellectual products affect directly to 

the media ranking, filling their pages and diversifying their 

broadcasting by interesting creative production, which surely 

finds its audience. Their prosperity comes along with their 

popularity. 

The final part of our research is centered on advantages 

and limitations of the LMS using. There are six major 

advantages of LMS: interoperability, accessibility, reusability, 

durability, maintenance ability and adaptability, which in 

themselves constitute the concept of LMS. Other advantages 

include as follows. An LMS usually supports content in 

various formats: text, video, audio, etc. One can access 

materials anytime, from everywhere, teachers can modify 

the content, and students can see the updated material. The 

evaluation of students is easier and fair, based on student 

attendance and online quizzes. Students and teachers can re-

use the material every time they need. At the same time, 

there are number of disadvantages and limitations in using 

LMS. Among them: LMS can often come across as 

impersonal and lacking in the dialogue opportunities 

provided by in-person training. Having a learning module 

presented in only one style can make it difficult to accom-

modate different learning styles. Implementing LMS requires 

a well-built technology infrastructure. Teachers have to be 

willing to adapt their curricula from face-to-face lectures to 

online lectures [9, p.253]. As we see, nothing is perfect. 

In the traditional model of classroom instruction, the 

teacher is typically the central focus of a lesson and the 

primary disseminator of information during the class period. 

The teacher responds to questions while students defer 

directly to the teacher for guidance and feedback. In a 

classroom with a traditional style of instruction, individual 

lessons may be focused on an explanation of content using a 

lecture style. The flipped classroom intentionally shifts 

instruction to a learner-centered model in which time in the 

classroom is used to explore topics in greater depth and 

create meaningful learning opportunities while students are 

initially introduced to new topics outside of the classroom. 

In a flipped classroom, ‗content delivery‘ may take a variety 

of forms. Often, video lessons prepared by the teacher or third 
parties are used to deliver content, although online collaborative 

discussions, digital research, and text readings may be used. 

It has been claimed that the ideal length for the video lesson 

is eight to twelve minutes [10, p.6]. It‘s obvious that the 

‗flipped classroom‘ concept requires much more investigation, 

which will be possibly continued in other researches. 

Conclusions. Changes in tools and methodology of the 

educational process organization occur to the transforming 

in the perception of intellectual material, and the whole 

philosophy of education. The concept of the so-called 

―flipped classroom‖ is being actively implemented. Its use 

has both a set of serious advantages and a number of obvious 

disadvantages. Although an objective assessment of both 

will be possible over a longer period of time, we can already 

talk about some nuances. Among the philosophical aspects 

of using LMS, we consider the most obvious change in the 

format of communication and knowledge exchange. Among 

the methodological aspects, we single out a change in 

approaches to the presentation of information, and a 

significant expansion, detailing and diversification of 

content itself. Among the legal-intellectual aspects, we note 

the fact that the free use principle of basic LMS functions is 

increasingly coming forward, with the proposal to pay only 

for advanced functionality and customization. 
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ВИКОРИСТАННЯ LMS У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ:  

ФІЛОСОФСЬКІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

У статті основна увага фокусується на проблемах розвитку дистанційної освіти. Важливим наслідком 

запровадження карантину і повсюдного локдауну є потреба у безпрецедентному розгортанні механізмів 

дистанційної освіти. LMS, котрі вже достатньо довго існували, із початком пандемії закономірно набули найвищої 

актуалізації. Зміна інструментів та методології в організації навчального процесу трансформують сприйняття 

інтелектуального матеріалу, і філософію освіти як таку. Активно розвивається концепція т. зв. «перевернутого 

класу». Її використання має як набір серйозних переваг, так і ряд очевидних недоліків. Хоча об‟єктивна оцінка і тих, й 

інших буде можлива на більш тривалому часовому відрізку, вже сьогодні можливо констатувати певні нюанси. 

Серед філософських аспектів використання LMS найбільш явним ми вважаємо змінення формату спілкування та 

обміну знаннями. Серед методологічних аспектів ми виділяємо зміну підходів до презентації інформації, суттєве 

розширення, деталізацію і диверсифікацію контенту. Серед інтелектуально-правових аспектів відзначаємо той 

факт, що на перший план все більше виходить принцип вільного використання базових функцій LMS, із пропозицією 

платити лише за розширений функціонал і кастомізацію. 

Ключові слова: LMS (система управління навчанням), методологія освіти, платформа Moodle, дистанційна 

освіта, концепція «перевернутого класу», інтелектуальна власність, філософія спілкування.  



  
35  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

УДК 174.35 

Холох О.І., 

к.філос.н., провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, 

kholokh.lena@ukr.net 

Україна, м. Київ 

ЕТОС ВОЄННОЇ НАУКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановка проблеми. Ще донедавна вважалося, 

що етичні проблеми в науці виникають у специфічних 

галузях, або у виняткових ситуаціях. Утім на сучасному 

етапі розвитку науки морально-етична проблематика 

стає невід‘ємною її частиною. Таку трансформацію 

спричинили: зміна типу наукової раціональності; швид-

кий розвиток науки та зростання її ролі в інформацій-

ному суспільстві; усвідомлення амбівалентності науко-

вих знань, що можуть нести як добро так і зло; сучасні 

реалії зростання розпаду універсальних цінностей мора-

лі у суспільстві та в академічному середовищі тощо. Такі 

тенденції спричиняють потребу корегування в аксіологі-

чній сфері академічного співтовариства та у суспільстві 

загалом. Все це стимулює розвиток етики науки, як нап-

рямку наукових досліджень та професійної етики вчених.  

Концепцію етосу науки, було розроблено американ-

ським соціологом та істориком новоєвропейської науки 

Р. Мертоном. Вона є зразком демократичної цивілізова-

ної поведінки вчених у класичній науці доби Модерну, 

яка спрямована на систематичне розширення сфери дос-

товірного знання. Вчені дотримувалися морально-етич-

них імперативів цієї концепції бо вони вважалися функ-

ціонально ефективними та сприймалися як справедливі і 

благородні. Різні аспекти класичного етосу науки дослі-

джували у своїх роботах: Т. Аболіна, Б. Барбер, С. Барнс, 

Г. Батигіна, Г. Долбі, Н. Дьоміна, М. Кічерова, Л. Кія-

щенко, М. Лазар, Є. Мірская, Р. Мертон, П. Штомпка та інші. 

У процесі досліджень концепції етосу науки було 

з‘ясовано, що він не є константою, а скоординований з 

наукою, яка змінюється у процесі свого розвитку. Тран-

сформація класичної науки в сучасну (постнекласичну) 

спричинила зміни у підходах до розуміння етосу сучас-

ної науки. Основною особливістю етосу сучасної науки 

є те, що в ньому морально-етичні компоненти включені 

у процес наукового дослідження, які в класичній науці 

вважалися зовнішніми. Ще однією особливістю етосу 

сучасної науки є мінливість його норм та цінностей, які 

набувають своєрідності у різних наукових галузях дос-

ліджень через особливості їх функціонування.  

Трансформацію класичного етосу науки в сучасній 

(постнекласичній) науці досліджували: Е. Агацці, П. Ан-

дрєєва, І. Добронравова, Л. Киященко, М. Кругляк, 

М. Марчук, Е. Мошинська, Б. Пружинін, М. Савос-

тя‘нова, Л. Сидоренко, В. Стьопін, Т. Суходуб, І. Фролов, 

Б. Юдін та ін. 

Зазначені автори здійснили переоцінку місця і ролі 

сучасної науки у суспільстві, а також переосмислювали 

морально-етичні імперативи вчених які досліджують 

складні об‘єкти з нелінійною поведінкою та діють у но-

вих інформаційно-комунікаційних умовах, які постійно 

змінюються. Унаслідок філософської рефлексії експлі-

ковано основні тенденції розвитку науки та загальні 

особливості трансформації етосу сучасної науки. Утім 

невирішеними лишаються питання осмислення етосу 

науки у різних наукових співтовариствах, де він набуває 

певної своєрідності. Зокрема, мусимо констатувати по-

вну відсутність досліджень присвячених філософському 

осмисленню етосу сучасної воєнної науки.  

Мета статті. Здійснити філософське осмислення 

етосу сучасної воєнної науки з метою пошуку таких мо-

рально-етичних орієнтирів для формування професійної 

етики, які відповідають сучасним умовам та особливос-

тям функціонування воєнної науки. Ррезультати дослі-

дження розширять предметне поле етики науки, як на-

прямку наукових досліджень та різновиду теорії моралі.  

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо дослі-

дження з розгляду етимології поняття «етосу» та уточ-

нення змісту понять «етос науки» та «воєнна наука» з 

метою визначення поняття «етос воєнної науки». Далі, 

для реалізації основної мети дослідження, перейдемо до 

переосмислення імперативів класичного етосу науки з 

урахуванням своєрідності функціонування воєнної на-

уки на сучасному етапі.  

Поняття «етос» бере свій початок з давньогрецької 

філософії (давньгрецьк. έθορ Ғ спільне житло), у пода-

льшому починає означати звичку, звичай, характер. Етос 

означає цінності, які стають для людини практичною 

нормою, формуючи питому людську природу таку ж 

стійку як і природні закономірності. У соціальних прак-

тиках поняття етосу використовується для позначення 

правил та зразків поведінки, образу життя для певного 

співтовариства. Наприклад, етос науки визначає норми 

та правила поведінки вчених наукового співтовариства – 

внутрішню професійну етику [1, с.210]. 

Воєнна наука це галузь дослідницької діяльності в 

науці яка є системою знань про закони та воєнно-страте-

гічний характер війни, будівництво, підготовку зброй-

них сил і держави до війни та способи її ведення [2]. Ця 

система знань постійно розвивається і примножується 

завдяки науковим дослідженням вчених галузі воєнної 

Стаття присвячена філософському осмисленню етосу сучасної воєнної науки. На основі проведеного 

аналізу сформульовано визначення поняття етосу воєнної науки. Проаналізовано трансформацію 
імперативів класичного етосу науки, розробленого Р. Мертоном, у сучасній воєнній науці. Розкрито 
функціонування внутрішнього етосу сучасної воєнної науки, який набуває своєрідності у відповідності до 

особливостей функціонування воєнної науки. Окрім цього виокремлено та проаналізовано найбільш гострі 
питання, що стосуються зовнішнього етосу сучасної воєнної науки. Запропоновано шляхи їх врегулювання. 

Ключові слова: етос, сучасна воєнна наука, етика, мораль, внутрішня етика воєнної науки, зовнішня 

етика воєнної науки. 
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науки. До того ж, воєнна наука є одним із соціальних 

інститутів суспільства, якій взаємодіє з іншими соціаль-

ними інститутами, зокрема із військовими та суспільст-

вом загалом. Особливістю функціонування воєнної нау-

ки є те, що зміст і напрямок розвитку воєнної науки 

залежить від політики держави та її воєнної доктрини. 

У свою чергу, висновки й рекомендації воєнної науки 

використовуються при розробці воєнної політики та 

доктрини держави [2]. Результати наукової діяльності 

воєнної науки є теоретичними та прикладними. На су-

часному етапі воєнна наука повинна зосереджувати 

зусилля на задоволенні практичних потреб ЗС України: 

здійснювати наукові дослідження для розробки озбро-

єння і техніки; вирішувати актуальні наукові завдання 

пов‘язані із модернізацією ЗС України за нормами, 

принципами та стандартами НАТО; досліджувати інфо-

рмаційну боротьбу, як самостійний різновид військової 

діяльності з широким застосуванням інформаційно-пси-

хологічного фактору тощо; теоретичні дослідження 

повинні зосереджуватися на комплексному аналізі здо-

бутків вітчизняної науки та провідних країн світу в 

інтересах ЗС України тощо [3].  

На основі проведеного аналізу можемо сформулю-

вати поняття етосу воєнної науки – сукупності найбільш 

функціонально дієвих морально-етичних імперативів та 

ціннісних установок, які сприяють примноженню знань 

воєнної науки. Морально-етичні цінності сприяють 

регулюванню взаємин між науковцями воєнно-наукової 

сфери та наукою загалом. До того ж морально-етичні 

норми та принципи повинні забезпечувати регулювання 

стосунків воєнної науки, як соціального інституту із вій-

ськовим керівництвом, від якого вона залежить та із 

суспільством загалом. 

Питання пов‘язані з етикою воєнної науки можна 

розділити на дві групи. Перша стосується етичних норм 

та принципів, які забезпечують пізнавальний процес та 

регламентують поведінку вчених під час проведення 

досліджень, публікацій наукових робіт, співпраці з ін-

шими дослідниками тощо. Всі ці питання стосуються 

внутрішньої етики воєнної науки. Друга група зумов-

лена тісною взаємодією воєнної науки з військовим 

керівництвом та іншими соціальними інститутами і сто-

сується зовнішньої етики воєнної науки.  

Точкою відліку для осмислення трансформації етосу 

сучасної воєнної науки є концепція етосу науки, сфор-

мована Р. Мертоном. Ця нормативна концепція описує 

глибинні принципи функціонування науки на основі 

морально-етичних норм і в цьому аспекті є актуальною 

на сучасному етапі розвитку науки. Разом із цим через 

абстрактність, вона не враховує різноманітність специ-

фіки функціонування різних наукових співтовариств. До 

того ж, ця концепція не враховує історичну мінливість 

науки, яка спричиняє мінливість морально-етичних норм 

у професійній етиці вчених. Тому розглянемо внутріш-

ній етос воєнної науки з урахуванням вищенаведеного.  

Класичний етос науки Р. Мертона складається із чо-

тирьох імперативів: унівресалізму, колективізму, безко-

рисливості та організованого скептицизму. Ці морально-

етичні імперативи не описують реальний стан речей в 

науці, а є моральними взірцями на які повинен орієнту-

ватися вчений. Тому це нормативна концепція. Відпові-

дно, морально-етичні імперативи не реалізуються пов-

ною мірою в процесі наукової діяльності. Утім, пору-

шення вимог наукової етики не підриває засадовий 

характер цих норм загалом, а навпаки факт порушення 

сприяє усвідомленню належної поведінки вченого. 

Імператив універсалізму (Universalism) є нормою-

орієнтиром, яка має кілька вимірів. Насамперед, універ-

сальними вважаються наукові знання, оскільки факти 

науки мають стосунок до об‘єктивно існуючих фактів та 

взаємозв‘язків світу, тому вони повторюються скрізь де 

є аналогічні умови. Універсальність наукових знань та-

кож пов‘язана із позаособистісним характером науко-

вого знання. Істина є нейтральною, тому вона не зале-

жить від особливостей конкретного суб‘єкта пізнання. 

Оцінка будь-якої наукової ідеї чи гіпотези залежить від 

її змісту і не залежить від наукового статусу та став-

лення до її автора, його національності, статі тощо. 

Надійність наукового знання визначається лише його 

відповідністю спостереженням та раніш підтвердженим 

знанням. Окрім цього, універсалізм передбачає рівні 

права для всіх охочих займатися науковою діяльністю, 

будувати кар‘єру науковця. Ця норма обумовлює інтег-

ральний та демократичний характер науки [4, с.13].  

Трансформація науки від класичної до постнекласи-

чної, а також специфіка функціонування воєнної науки 

вносять нові акценти у зміст імперативу універсалізму. 

У сучасній науці змінилося розуміння об‘єктивності 

знання. Низка факторів, а саме: неможливість досягнен-

ня точки «абсолютного спостерігача» та різні парадигми 

досліджень, сприяли усвідомленню неможливості існу-

вання цілковито нейтрального пізнання Ғ незалежного 

від суб‘єкта пізнання. Це стосується теоретичних і прик-

ладних досліджень, а також технічних і гуманітарних 

напрямків наукових досліджень воєнної науки. До того 

ж, сучасні наукові дослідження зазвичай здійснюються 

дослідницькими колективами, які спираються на резуль-

тати отримані іншими дослідниками. Воєнна наука 

також значною мірою спирається у своїй науковій дія-

льності на результати наукових досліджень інших 

галузей науки. Такі тенденції призвели до того, що нара-

зі підставою достовірності наукових суджень вважається 

інтерсуб‘єктивна згода наукового співтовариства, а не 

точна відповідність рисам природи [5, с.25]. Таким чи-

ном, у науковому пізнанні зростає роль індивідуальних 

та соціальних чинників. Утім це не означає повне запе-

речення ідеалів об‘єктивності та нейтральності. Просто 

сучасне розуміння універсальності наукових знань менш 

оптимістично налаштоване щодо можливості повної 

реалізації цієї настанови. У сучасних наукових знаннях 

враховуються неявні припущення і чіткіше усвідомлю-

ється обмеженість та гіпотетичність результатів науко-

вих досліджень.  

Інша вимога даного імперативу, що стосується поза-

особистісної оцінки результатів наукової діяльності та 

принципової відкритості науки є цілком релевантною 

для сучасної воєнної науки та науки загалом.  

Імператив колективізму (Communism) передбачає 

відкритість результатів наукових досліджень для науко-

вої спільноти. Тобто наукове знання має існувати публі-

чно. Вчений повинен повідомляти про результати своїх 

досліджень наукове співтовариство, учасники якого мо-
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жуть використовувати отримані результати у власних 

наукових дослідженнях [6, с.37]. 

Сенс імперативу колективізму полягає у поширенні 

наукових знань та здійсненні наукової комунікації. У 

сучасній воєнній науці цей імператив реалізується, але з 

певними обмеженнями, які пов‘язані із особливостями 

функціонування воєнної науки. Поширення знань та 

наукова комунікація всередині воєнної науки та з ін-

шими напрямками наукових досліджень здійснюються 

через функціонування наукових співтовариств, конфе-

ренцій, круглих столів, часописів тощо. 

На сучасному етапі розвитку науки загалом та воєн-

ної науки зокрема, актуальність цього імперативу значно 

зростає у порівнянні із класичною наукою. Це пов‘язано 

із стрімкім зростанням обсягу наукових знань та дедалі 

вужчою науковою спеціалізацією вчених, які для повно-

цінних досліджень постійно потребують інформації, що 

виходить за межі їхньої компетенції, або належить до 

царини іншої спеціалізації чи спеціальності. Тому, вчені 

все більше змушені покладатися на результати дослі-

джень інших вчених. До того ж для здійснення успішної 

дослідницької діяльності вчені повинні стежити за пуб-

лікаціями у своїй та суміжних галузях, щоб орієнтува-

тися стосовно вже здійснених досліджень і тих наукових 

проблем, що потребують вирішення. Тобто, сучасні вчені 

суттєво залежать від наукової комунікації, а розвиток 

сучасних комунікаційних технологій сприяє реалізації 

комунікації та переводить її на якісно новий рівень [7].  

З іншої сторони, реалізація імперативу колективізму 

щодо своєчасного поширення результатів наукових дос-

ліджень воєнної науки ускладнена через специфіку її 

функціонування. Цей імператив є слушним для частини 

теоретичних досліджень, переважно гуманітарної сфери. 

Натомість значна частина прикладних досліджень воєн-

ної науки може бути закритими, бо є видом таємної 

інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 

науки і техніки, державної безпеки тощо, розголошення 

яких може завдати шкоди національній безпеці України. 

Такі знання можуть бути визнані державною таємницею 

і охоронятися державою. Відповідно, для вчених воєнної 

науки, передбачається моральна відповідальність не 

лише перед науковим співтовариством, алей перед замо-

вниками наукових досліджень та державою.  

Імператив безкорисності (Disinterestedness) є орієн-

таційною нормою для дослідника, яка спрямовує його 

суто на розв‘язування наукової проблеми під час науко-

вих досліджень і застерігає від прагнень отримати осо-

бисту користь чи вигоду. Ця норма орієнтує вчених на 

утримання від будь-яких вчинків заради швидкого дося-

гнення професійного визнання в науці. До того ж, вона 

забороняє вченим використовувати наукові дослідження 

з метою підвищення соціального престижу поза науко-

вим співтовариством. Все зазначене може негативно 

впливати на хід і результати наукових досліджень [4, с.14].  

Даний імператив є ідеалом класичної науки, який 

зазнає трансформації у сучасній науці. Це пов‘язано зі 

змінами, які відбулися у науці, яка стала масовою і пот-

ребує значних фінансових ресурсів. Тому, вчений це вже 

не ентузіаст-одинак, що займається науковими дослі-

дженнями заради істини, як такої. Сучасний вчений це 

найманий працівник, який отримує фінансову винаго-

роду за свою роботу, тому окрім дослідницької діяльно-

сті він повинен орієнтуватися на кар‘єрне зростання. 

Такі обставини притаманні як для вчених воєнної науки 

так і для вчених всіх інших наукових галузей. До того ж, 

у воєнній науці, окрім цивільних вчених (працівники 

ЗСУ) працюють вчені військовослужбовці, які окрім 

наукової діяльності зобов‘язані виконувати накази ко-

мандирів, оскільки вони проходять військову службу. 

Тому в морально-етичному плані вони часто перебува-

ють в ситуації співвіднесення військового етосу та етосу 

воєнної науки і роблять певний власний моральний вибір. 

Ще однією особливістю сучасної науки є поширення 

науково-прикладних досліджень, які фінансуються зов-

нішніми організаціями і змінюють пріоритети розвитку 

науки. Така ситуація склалася через потребу залучення 

суттєвих фінансових ресурсів для розвитку науки. Тому 

вчені все частіше дбають про практичну користь резуль-

татів своїх наукових досліджень: «У переважній більшо-

сті випадків це зовсім не намагання побудувати якусь 

нову оригінальну теорію, а спроба створити ефективну 

технологію із ринковими перспективами» [8, с.226].  

У воєнній науці імператив безкорисливості частково 

втрачає своє значення стосовно визначення напрямку 

розвитку воєнної науки, який визначається воєнною 

доктриною та військовим керівництвом. Тому переваж-

на більшість теоретичних, прикладних, гуманітарних і 

технічних напрямків воєнної науки спрямовані на вирі-

шення існуючих практичних потреб ЗС України.  

Утім, імператив безкорисливості є актуальним стосо-

вно процесу проведення наукових досліджень та пред-

ставлення результатів. Цей імператив реалізується через 

таку моральну чесноту, як чесність. Ця «Фундамента-

льна установка не дозволяє вченим замовчувати істину, 

маскувати її чи надавати їй вигляду брехні заради будь-

яких інтересів» [5, с.41].  

У воєнній науці чесність також є засадовою мораль-

ною нормою для вченого, адже її порушення під час 

проведення наукових досліджень та надання результатів, 

передбачає відповідальність не лише перед науковим 

товариством, але й перед власною совістю та суспільст-

вом за ті можливі негативні наслідки, що можуть ста-

тися під час втілення результатів наукових досліджень у 

життя. Нечесність у наукових дослідженнях в реальному 

житті може обертається на трагедію. Отже, імператив 

безкорисливості у сучасній воєнній науці втрачає свою 

силу щодо визначення змісту і напрямку розвитку во-

єнно-наукових досліджень, але при цьому він лишається 

засадовою орієнтаційною нормою стосовно проведення 

наукових теоретичних і прикладних досліджень та пред-

ставлення результатів цих досліджень. 

Імператив організований скептицизм (Organized 

Skepticism) є водночас методологічною та інституційною 

нормою. Ця методологічна настанова є одним з основ-

них регуляторів наукового пізнання, яка вимагає щоб 

наукове знання було раціонально доведеним приймалося 

лише після ретельної перевірки. Як інституційна норма, 

організований скептицизм вимагає від вченого критич-

ного ставлення, як до власних результатів наукових дос-

ліджень так і до досліджень своїх колег. Критична оці-

нка результатів досліджень підвищує впевненість у їх 

правильності та надійності [6, с.14]. Адже вчений під час 
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наукових досліджень не здатний повністю звільнитися 

від суб‘єктивності, а саме: власного бачення, уподобань, 

прихильності до певних наукових концепцій тощо. У 

такій ситуації взаємний критицизм, як інституційна 

норма, відіграє важливу роль для досягнення достовір-

ності наукових знань, а також слугує засобом проти 

догматизації знання. Актуальність цього імперативу, 

сформованого в класичній науці, лишається незмінною у 

воєнно-науковій галузі досліджень та у сучасній науці 

загалом. 

На сучасному етапі розвитку науки значущість орга-

нізованого скептицизму навіть зростає. Сучасні вчені 

воєнної науки та науковці загалом працюють в умовах 

шаленого зростання обсягу знань, перевірити які немає 

ні часу ні можливостей. Тому вчені мусять покладатися 

у своїх дослідженнях на результати наукових дослі-

джень своїх колег. Відповідно, вимога сумлінності вче-

них набуває особливої актуальності у всіх напрямках та 

галузях розвитку сучасної науки. 

На сучасному етапі розвитку воєнної науки дедалі 

більш актуалізуються питання стосовно зовнішньої 

етики воєнної науки, тобто етичних аспектів відношення 

воєнної науки та військових, які впливають на напрям 

розвитку воєнної науки та є замовниками і споживачами 

наукових результатів воєнної науки.  

У зовнішній етиці воєнної науки однією з ключових 

проблем є питання щодо її автономії. Для класичної 

науки однією із засадових цінностей була її автоном-

ність від впливів різних соціальних інститутів. Вважа-

лося, що зовнішнє втручання у науку (ідеології, релігії 

тощо) спричиняє її занепад. Цей класичний підхід збері-

гає свою актуальність і на сучасному розвитку науки 

стосовно зовнішнього втручання у зміст наукового 

знання. Утім напрямок розвитку воєнної науки визнача-

ється Воєнною доктриною України у відповідності до 

існуючих загроз і пріоритетів держави. Окрім цього, 

пріоритетні напрямки розвитку воєнної науки визнача-

ють Міністерство оборони України та Генеральний штаб 

через Воєнно-наукове управління [9]. Така підпорядко-

ваність воєнної науки потребує морально-етичних регу-

ляторів, які сприятимуть встановленню балансу між 

визначеним напрямком розвитку та змістом воєнної та 

частковою автономією яка б дозволяла здійснювати 

певні наукові розвідки, напрям яких формується у про-

цесі наукових досліджень. Таке періодичне відхилення 

від запланованого напрямку досліджень, дозволить 

воєнній науці заповнювати певні прогалини у наукових 

знаннях та залишатися творчою інтелектуальною діяль-

ністю. Цей елемент свободи у науковій діяльності є 

необхідною умовою розвитку воєнної науки та підтри-

мки вченими рівня своєї професійності. 

Ще одна небезпека для подальшого розвитку воєнної 

науки криється у її спрямованості на прикладні дослі-

дження та вирішення практичних потреб ЗС України. 

Окрім цього, в особливий період основною формою нау-

кових досліджень може стати виконання оперативних 

завдань за усіма видами наукової та науково-технічної 

діяльності. До того ж, в особливий період здійснюється 

перегляд тематики наукових досліджень та терміни їх 

виконання, які зазвичай скорочуються [9]. У такій особ-

ливості функціонування воєнної науки криється небез-

пека для її подальшого розвитку. Зацікавленість війсь-

кового керівництва у прикладних дослідженнях та 

отриманні швидких практичних результатів спричиня-

ють вузьку спрямованість, вибірковість та дисбаланс у 

розвитку воєнної науки. Скорочення часу на теоретичні 

фундаментальні дослідження та надмірна спрямованість 

воєнної науки на прикладні дослідження підриває її 

основи, адже «Прикладна наука не здатна розвиватися 

самостійно, бо не може забезпечити тяглість у розвитку 

знання. Тому, залишена сама на себе, вона неминуче 

трансформується у сукупність технологічних відомос-

тей» [10, с.117]. Тому, всі зацікавлені сторони у науко-

вих результатах воєнної науки повинні усвідомлювати 

необхідність підтримання певного балансу у воєнній 

науці між прикладними дослідженнями та збереженням 

часу для фундаментальних досліджень. Оскільки управ-

ляння воєнної науки здійснюється відповідним військо-

вим керівництвом, тому доречною може бути кодифікація 

внутрішньої (діяльності вчених) та зовнішньої (взаємини 

воєнної науки та воєнного керівництва) етики воєнної 

науки на визначених морально-етичних засадах. На 

сучасному етапі розвитку світової науки практика мора-

льно-етичної кодифікації є поширеною. Такий мора-

льно-етичний кодекс сприятиме встановленню оптима-

льного балансу між розвитком теоретичних фундамен-

тальних досліджень, які дають можливість науці роз-

виватися та вирішенням прикладних нагальних потреб 

ЗС України в інтересах оборони України.  

Іншим важливим аспектом зовнішньої етики науки є 

моральна відповідальність вчених воєнної науки перед 

нефахівцями стосовно можливих загроз та негативних 

побічних наслідків використання результатів наукових 

досліджень. Моральна відповідальність вчених щодо 

запобігання можливих ризиків використання результатів 

наукових знань воєнної науки належить до зовнішньої 

етики, оскільки напрямки наукових досліджень визна-

чаються зовнішніми щодо науки організаціями. До того 

ж, практичне використання наукових досліджень воєн-

ної науки здійснюється не вченими, а замовниками. 

Тому виникає потреба спільної моральної відповідаль-

ності, у якій роль вчених полягає в реалістичному інфо-

рмуванні про можливі майбутні загрози і проблеми та 

про побічні сторони використання результатів наукових 

досліджень. Завдяки всебічному інформуванню, негати-

вні наслідки стають зрозумілими для нефахівців і тому 

менш вірогідними. Окрім цього, вчені загалом та фахівці 

воєнної науки зокрема, дедалі частіше виступають у ролі 

експертів, які надають інформацію нефахівцям для при-

йняття ними виважених практичних рішень. Всі перелі-

чені сфери взаємодії воєнної науки та інших соціальних 

інституцій повинні відбуватися на визначених морально-

етичних засадах.  

Висновки. Внутрішній етос науки сформований у 

класичній концепції науки Р. Мертоном лише частково 

зберігає свою значущість у сучасній воєнній науці. Ети-

чні орієнтири класичного етосу науки зберігають свою 

актуальність в межах фундаментальних та гуманітарних 

досліджень, натомість у сфері прикладних науково-тех-

нічних досліджень розуміння змісту етосу змінюється в 

окремих аспектах. Ці зміни зумовлені особливостями 

функціонування воєнної науки – орієнтацією на вирі-
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шення нагальних практичних потреб у ЗС України та 

сектору безпеки та оборони, а також загальними тенден-

ціями притаманними сучасній науці загалом: дедалі 

вужчою спеціалізацією вчених; колективним характером 

досліджень; потребою значних фінансових ресурсів 

тощо. Разом із цим, актуальність деяких імперативів 

(наукова комунікація) навіть підвищується. Новітні 

комунікаційні технології сприяють розширенню науко-

вої комунікації між фахівцями в середині воєнної науки 

так і з науковцями інших наукових галузей. 

У зовнішній етиці взаємодії воєнної науки та війсь-

кових ключовою проблемою є орієнтація воєнної науки 

на вирішення практичних потреб ЗС України та прикла-

дні дослідження і скорочення часу на фундаментальні 

теоретичні дослідження, які є серцевиною розвитку на-

уки. Такий дисбаланс у воєнній науці поступово призво-

дить до нездатності виконувати покладені на неї функ-

ції. Тому всім зацікавленим сторонам у воєнно-наукових 

дослідженнях необхідно усвідомлювати важливість ролі 

теоретичних досліджень, які продиктовані суто інтелек-

туальним інтересом, для розвитку воєнної науки у май-

бутньому. Тому у процесі взаємодії воєнної науки та 

військового керівництва шукати оптимальний баланс, 

який забезпечить реалізацію практичних завдань і на-

дасть можливість воєнній науці розвиватися, шляхом 

здійснення теоретичних фундаментальних досліджень.  
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Постановка проблеми. У ХХ столітті, в епоху ін-

формаційного суспільства, потрібні нові підходи для 

розуміння та дослідження процесів спілкування.  

Мета статті – проаналізувати особливості характе-

ристик бренд-комунікацій як різновиду соціальної ко-

мунікаціі. 

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток 

інформаційного суспільства, що характерний сьогоденню, 

зумовлює появу кардинально нових підходів до розу-

міння та дослідження процесів комунікації. 

У зв‘язку з цим С. Шушарін указує на різні аспекти 

комунікації: 1) семіотичний, згідно з яким всі явища в 

сучасному світі набувають знаково-символічної природи; 

2) віртуальний, за яким знаково-символічна природа су-

часних комунікацій сприяє «віртуалізації» реальності; 

3) мережевий, згідно з яким наше суспільство й спіль-

ноти, що формуються в його рамках, являють собою 

мережі; 4) синергетичний, що характеризує взаємодії 

елементів у відкритих нелінійних системах, однією з 

яких є наше суспільство, а також створювані в його рам-

ках реальні й «віртуальні» спільноти; 5) фрактальний, 

що описує породжувані суспільством закриті системи, 

що розгортаються й трансформуються у процесі роз-

витку [1, с.28-29]. 

Слід зазначити, що у річищі соціальної психології 

дослідження комунікації проводяться в рамках психо-

логії спілкування (А. Леонтьєв [2], А. Коваленко [3], 

Д. Тернер [4] та ін.), прагматично орієнтованої комуні-

кації: в діловій і, зокрема, управлінській сфері (B Агапов, 

Л. Карамушка та ін.); як інструменту формування прос-

тору реалізації корпоративної культури (В. Воронін, 

І. Сняданко та ін.), іміджу (О. Бондарчук; Л. Карамушка 

та ін.); довіри в міжособистісної комунікації (І. Анто-

ненко та ін.), формування громадської думки й соціаль-

ного діалогу в масовій комунікації (О. Кочубейник; 

У. Cтефанчук та ін.); геополітичних процесах (О. Дроздов 

та ін.) та ін. Активно проводяться дослідження дискурсу 

та аргументу (М. Андрєєва [5], К. Герген, Т. Титаренко, 

Р. Харре [28], Н. Чепелєва та ін.). Окремі позиції кому-

нікативних процесів виокремлено у дослідженнях психо-

логії сприймання (В. Барабанщиков [6] та ін.). 

Як зазначає А. Коваленко, термін «комунікація» ана-

лізувався з різних точок зору: біхевіоризму (у межах 

якого вивчалися мовні сигнали, маніпулюючи якими 

можна виховати людину будь-якого складу); символіч-

ного інтеракціонізму (згідно з яким соціальний розвиток 

трактувався як процес розвитку комунікативних форм); 

персоналізму (що розглядав комунікацію як внутрішню 

метафізичну здатність людини відкривати в собі почуття 

іншого) [3, с.104-105].  

Сьогодні комунікація розглядається як спілкування, 

передача інформації від людини до людини, від однієї 

системи до іншої. В цьому сенсі під комунікацією розу-

міють обмін інформацією в суспільстві, створення й роз-

повсюдження інформації та певний спосіб зв‘язку [3 та 

ін.]. 

Основними характеристиками комунікації є поси-

лання та отримання знань, ідей, фактів, образів, цілей, 

емоцій і цінностей, при цьому ці посилання можуть бути 

як навмисними, спрямованими на певних людей, так і 

ненавмисними, які можуть сприйматися будь-якою лю-

диною певним чином. Важливим уявляється те, що, 

якщо навмисна (цілеспрямована) комунікація погоджена 

з ненавмисної комунікацією, довіру до комунікатора як 

джерела корисної інформації буде підвищено, отже, по-

відомлення, отримані від нього, будуть сприйняті з бі-

льшою довірою, їм швидше повірять. Якщо ненавмисна 

комунікація не узгоджена з навмисною або суперечить 

їй, довіру до відправника як джерела корисної інформа-

ції буде знижено, і в результаті повідомленням, отрима-

ними від нього, повірять менше. 

Комунікацію описують також як міжособистісну дія-

льність, що залежить від соціального середовища, в якій 

відбувається, і людей, які відправляють інформацію. 

При цьому будь-яка взаємодія між індивідами в сучас-

ному світі має ланцюговий характер і здійснюється від-

повідно до принципів синергетики, а комунікація пов‘я-

зана із символізацією явищ і феноменів, які оточують 

У статті наголошено на підходах до вивчення комунікації бренду. Комплексний підхід до бренд-

комунікації як виду соціальної комунікації, що являє собою сукупність певних видів діяльності в процесі 

соціальної взаємодії (міжособистісних, міжгрупових, колективних), які спрямовані на побудову соціально-

психологічних відносин між бренд-комунікаторами та споживачами, вплив на мислення, мотиви, установки, 

поведінку споживача проти певних виробників товарів / послуг.  

Ключові слова: комунікація, комунікація бренду, соціальна комунікація.  



  
41  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

людину, і, відповідно, із формуванням віртуального се-

редовища, яке існує поряд із реальним [8]. 

Акцентування уваги на соціальному контексті кому-

нікації призвело до появи терміну «соціальна комуніка-

ція», під яким розуміють: 1) найважливіший спосіб реа-

лізації соціальних зв‘язків між людьми; 2) універсальний 

соціально-психологічний механізм взаємодії соціальних 

суб‘єктів, ступінь ефективності якого виявляє себе на всіх 

рівнях соціокультурної організації суспільства; 3) осо-

бливий вид мотивованої й цілезумовленої активності, 

спрямованої на обмін ідеями, знаннями й досвідом, уяв-

леннями й емоціями, нормативно-ціннісними зразками 

діяльності й поведінки, що пронизують всі сторони жит-

тєдіяльності людини [9]. 

Привертає увагу роз‘яснення зазначеного терміну як 

процесу створення, прогнозування, адаптації й реалізації 

комунікаційних технологій, стратегій і моделей соціаль-

ної дії, взаємодії та стосунків між соціальними фігуран-

тами (суб‘єктами й об‘єктами) з метою здійснення пози-

тивного або негативного впливу [8]. 

Особливим видом соціальної комунікації є бренд-

комунікації, під якою розуміють процес соціальної взає-

модії, що зумовлює зміни в мотивації, установках, пове-

дінці, діяльності людей – споживачів, і, як наслідок, 

сприяє конвенційному образу бренду як соціального 

об‘єкта [10, с.40]. Так, бренд-комунікації формують 

певні образи в свідомості споживачів, які сприймаються 

як своєрідна обіцянка виробника надавати споживачам 

певний набір якостей, цінностей; гарантія якості товару 

(послуг), що позбавляє споживача від необхідності кон-

тролю за якістю продукції; своєрідна підказка, яку про-

дукцію із тих, що конкурують між собою, варто обрати. 

Отже, образ бренду як такий, на відміну від торгової 

марки, існує лише у свідомості споживачів.  

Слід зазначити, що під терміном «бренд» (brand, з 

англ. «марка») розуміють символічне поєднання ком-

плексу інформації, що пов‘язана з певним продуктом 

або послугою. Пізніше під брендом стали розуміти спе-

цифічне ім‘я чи символ, які застосовуються для виокре-

млення певного товару / послуги з поміж інших. «Бренд, – 

зазначає В. Тамберг – є не просто будь-який товар під 

будь-якою маркою, який має певне співвідношенням 

ціна / якість, бренд є носієм такої ідеї, що робить його 

потрібним споживачеві, ідеї, заради якої споживач гото-

вий платити» [11, с.24]. 

Зараз відбувається значне підвищення ролі брендів, 

що пов‘язане з втіленням нових інформаційно-управлін-

ських технологій, коли бренди перетворюються «…з мар-

кетингового інструменту просування продукції в ємний 

спосіб комунікації між бізнесом і соціумом. Таким чи-

ном, пізнаваність торгової марки і лояльність широких 

груп соціуму до неї стають на сучасному етапі не лише 

однією з конкурентних переваг компаній, але і факто-

рами соціального значення» [12, с.20]. Адже «... бренди, 

змінюючи цінності людей, стають новою релігією та 

допомагають людям знайти сенс життя» [13, с.169].  

З соціально-психологічних позицій бренд спрямова-

ний на отримання ідентичного зворотного відгуку у ве-

ликої групи потенційних споживачів товару / послуги у 

процесі їх взаємодії з брендом, іншими словами, бренд-

комунікації. Бренд-комунікація виникає в процесі спі-

льної діяльності, проявляється в масовій, груповий і 

міжособистісної формах й передбачає різні ситуації 

взаємодії [9]. 

Через складність і багатозначність поняття бренд-

комунікації є предметом наукових досліджень у галузі 

багатьох наук.  

У економіці йдеться про економічний аспект бренд-

комунікацій як інструментів просування товарів (послуг) 

на споживчий ринок, індикаторами успішності яких є 

зростання продажів і вартість нематеріальних активів 

компаній. В останній час особливу увагу дослідженню 

бренду приділяють економісти – фахівці з «ПР» і рек-

лами [14 та ін.], у працях яких розглядаються питання 

відмінності бренду від торгової марки й торгового знаку, 

економічних способів його посилення; технологій 

бренд-комунікації тощо. 

Бренд розглядається в дослідженнях, які перебувають 

на перетині маркетингу (з позиції просування бренду) та 

менеджменту (з позиції управління («бренд-менедж-

мент») в роботах Д. Аакер [15], В. Домніна, А. Еллвуда, 

Ж.-Н. Капферера, Р. Колядюка та ін.). При цьому особ-

ливої актуальності й значення набуває брендінг як ціле-

спрямований та усвідомлений процес перетворення тор-

гової марки в бренд. 

У даний час бренд трактують як центр інтегрованих 

маркетингових комунікацій, особливе місце при тому 

займають дослідження функціонування бренду в різних 

комунікативних формах (рекламі, паблік рілейшнз, паб-

ліситі, тобто створення сприятливої соціальної думки 

про компанію та її продукцію чи послуги, та ін.), а також 

так званих «точках перетину» як моментів користування 

товаром чи послугою.  

У межах соціології вивчення торгових марок (брен-

дів) і іміджі, на думку Е. Злотницького умовно можна 

розділити на кілька провідних напрямків: 

• соціальний простір як складно організований поря-

док відмітних брендів географічних місць (країн, регіо-

нів, міст і сільських районів); 

• трансформація елітарної та масової культури, пог-

линання їх брендовою культурою. 

• наслідки формування й розвитку мегабрендов для 

людини; визначення масштабів і результатів соціальної 

вразливості їх споживачів; 

• управління глобальними змінами споживчої куль-

тури людських мас за допомогою брендової політики та 

маніпулювання громадською думкою; 

• громадські дії та ініціативи альтернативних громад-

ських рухів, які виступають проти практики насадження 

торгових марок, нав‘язування залежного бренд-спожи-

вання, рекрутування на виробництво промислової про-

дукції під торговими марками мегабрендов тощо [16]. 

Теоретичними основами для цих досліджень є декі-

лька концептуальних підходів. Так, з позицій символіч-

ного інтеракціонізму (Г. Блумер [7]; Ч. Кулі, Дж. Мід та 

ін.) люди здійснюють певні дії щодо речей і предметів, 

ґрунтуючись на значеннях, які мають для них об‘єкти 

сприймання, що визначаються, змінюються й регулю-

ються через процеси осмислення та інтерпретації під час 

соціальної взаємодії. На тлі даного підходу говорять про 

модель «узагальненого іншого» відповідно до якої мис-

лення людини на певному етапі розвитку починає конт-
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ролювати чи оцінювати «Інший» – система соціально-

психологічних установок, правил, норм, які суб‘єкт 

одержує від свого соціального оточення. Поступово орі-

єнтація на соціальні оцінки перетвориться в систему 

самооцінок, й людина починає діяти, керуючись іншими, 

внутрішніми критеріями, символами, які набувають для 

неї особистісного смислу. З огляду на структурний 

функціоналізм (Т. Парсонс [18] та ін.) класифікація сим-

волічних систем подана наступним чином: «переконання» 

(виконує когнітивна функція); «експресивні символи» 

(катетична функція); «регулятивні символи» (оцінна 

функція).  

На особливу увагу у рамках соціології заслуговує ро-

зуміння споживання як символічної взаємодії, у процесі 

якої відбувається конструюванню власної ідентичності 

людей (Р. Барт, Ж. Бодріярта ін.) [цит. за [19, с.20].  

О. Краснослободцев зазначає, що бренд і символ є 

субстанціями однієї матерії, що незалежні від об‘єкта, 

але в той же час указують на нього. Їх сприймання лю-

диною носить несвідомо-інтуїтивний характер, активізу-

ється за допомогою вилучення чуттєвих образів і уяв-

лень з підсвідомості, ключ до розуміння яких – 

культура, традиції, цінності та ін.  

Дослідник вказує на те, що дієвим способом коду-

вання прихованого значення в брендах є міфи. Саме мі-

фотворчість дозволяє передати конотативне посилання, 

що відповідає справжній суті повідомлення, для досяг-

нення чого вдаються до кодів і цінностей, які засвоєні та 

розділяються споживачами й існують в їхній свідомості 

у вигляді символічних ідей і образів [20]. 

У межах соціальної психології дослідження бренд-

комунікації актуалізувалися тоді, коли стало зрозумілим, 

що бренд є, з одного боку, об‘єднанням набору товарних 

знаків (назви бренду, логотипу), а, з іншого, – резуль-

татом сприймання його споживачем і очікуваннями, 

що пов‘язані з товаром або послугами, які відповідають 

цим товарним знакам [21]. 

Згодом у соціально-психологічних дослідженнях 

знайшли відображення ідеї соціального пізнання й конс-

труювання соціального світу. Адже в умовах переходу 

до постмодерністського суспільства, за нової ринкової 

економіки, коли пропозиції значно перевищили попит, 

вирішальну роль у розвитку бізнесу став грати спожи-

вач. Відповідно методологічну основу соціально-психо-

логічних досліджень бренд-комунікації складають: соці-

альний конструктивізм (у рамках якого розкривається 

роль взаємодії людини з іншими людьми, а також роль 

комунікації в конструюванні образів соціальних об‘єк-

тів) та семіотика (символічне та знакове споживання у 

процесі бренд-комунікації) тощо.  

Одним із засновників соціального конструктивізму, 

як відомо, вважають американського психолога 

К. Гергена, на думку якого знання про життя будуються 

в процесі соціальної комунікації, найважливішою скла-

довою якої є так званий дискурс, тобто міркування щодо 

певної проблеми, її обговорення, спрямоване на знахо-

дження загального значення [22]. 

Поняття «конструювання» є близьким за змістом до 

поняття «соціального пізнання», яким позначають 

сприймання соціальних об‘єктів обмеженого кола (інша 

людина, соціальна група, соціальна спільнота). Соціа-

льне пізнання виникає за соціальної взаємодії й їм підт-

римується, має справу з соціальними об‘єктами, є соціа-

льно розділеним (його результати є спільними для членів 

певної групи). Саме комунікація є засобом вироблення 

розподілених уявлень, а «конструювання» в такому ви-

падку трактується як привнесення в систему інформації 

про світі, організація цієї інформації в певну структуру з 

метою осягнення її смислу. Результатом такої комуніка-

ції є побудова образу соціального об‘єкта, що постає як 

певна соціальна реальність [8]. 

С. Мадді вказує на те, що універсальними потребами 

людини є потреби в символізації (через мову, слова якої 

є колективними категоріями), уяві (плодом якої є міфо-

логія) та судженні (що формує спільну систему ціннос-

тей культури). Відповідно людина схильна не приймати 

даний їй досвід таким, яким він є, а постійно перегля-

дати, перебудовувати та інтерпретувати його, давати 

оцінні судження. Так, в актах символізації людина вихо-

дить за рамки конкретних характеристик досвіду, кате-

горизуючи й інтерпретуючи його, в актах уяви – 

пов‘язує й вибудовує категорії досвіду інакше, ніж це 

відбувається у зовнішньому світі; в актах судження – 

займає оціночну позицію, спираючись на свій реальний 

або уявний досвід [23]. 

Отже, конструювання включає не лише сам факт фі-

зичного сприймання соціального об‘єкта, але й роздуми 

з приводу сприйнятого, оцінювання та мотивація взає-

модії з ним, тобто комплексне пізнання об‘єкта; вироб-

лення спільної системи значень, якою позначається 

зазначений образ. Дискурс, таким чином, є не лише 

способом порозуміння однієї людині іншої, але й 

спільним конструюванням соціального світу. При цьому 

через механізм інтертекстуальності, тобто залучення в 

певні тексти чи повідомлення елементів інших текстів, 

шляхом комбінування різноманітних дискурсів можна 

змінити конкретний дискурс, а отже, соціальний та 

культурний світ.  

На думку Н. Чепелєвої, тексти, що створюються у 

дискурсивному просторі культури, не просто дозволя-

ють закарбувати у соціальній пам‘яті найбільш значимі з 

точки зору культури події, а й дають змогу ранжувати їх 

за ступенем важливості, наділяти їх оцінювальними ха-

рактеристиками, а також забезпечувати їхню трансляцію 

кожній окремій особистості – члену цієї культури. Як 

наслідок, ті чи інші значущі культурні події починають 

сприйматися і як частина зовнішнього середовища, і як 

невід‘ємна складова власне людського світу. При цьому 

дискурсивний простір, з одного боку, є умовою стабіль-

ності культури, оскільки створювані у ньому тексти є 
носіями культурної традиції. З іншого боку, створюються 

умови для виникнення нових культурних сенсів і, відпо-

відно, породження нових культурних повідомлень [24]. 

Отже, бренд-комунікації перетворюють повідомлення 

в семіотичні явища, в яких окремі символи чи слова асо-

ціюються с певними споживацькими цінностями, утворю-

ючи тим самим спеціальну семіотичну мову, що вклю-

чається в культуру і зберігає своє значення багато років.  

Будь-яка бренд-комунікація як різновид соціальної 

комунікації підкоряється принципу інтерактивності, 

який «…означає відмову (по крайній мірі таку, що 

декларується публічно) від розуміння комунікації в 
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термінах відносин «суб‘єкт – об‘єкт». В інтерактивній 

комунікації й ініціатор, і споживач є рівноправними 

учасниками комунікації, що зумовлює їх цілеспрямоване 

активне ставлення до інформації, організацію постійного 

інформаційного обміну між суб‘єктами інформаційного 

процесу [25, с.51].  

Інтеракція виступає одиницею бренд-комунікації, що 

дозволяє розглядати останню і як соціальну взаємодію 

бренду та цільових аудиторій, як мовленнєву, дискурси-

вну взаємодію, причому перше формує контекст другого 

[26, с.29-30]). По суті в бренд-комунікаціях як інтеракції 

йдеться про обов‘язковий зворотний зв‘язок щодо реак-

ції споживача на повідомлення бренду. Такий двобічний 

обмін інформацією між бренд-комунікатором і спожива-

чем є головною відмітною рисою «зрілого ринку» [27]. 

Висновки: Можна визначити, що різновидом соціа-

льної комунікації є бренд-комунікація і являє собою ком-

плекс певних дій у процесі соціальної взаємодії (між-

особистісної, міжгрупової, масової), які спрямовані на 

побудову соціально-психологічних відносин бренд-

комунікаторів і споживачів, що визначають думку, моти-

ви, установки, поведінку споживачів до певних вироб-

ників товарів / послуг. Бренд-комунікація характеризується 

інтерактивністю, нелінійністю, багаторівневістю, бага-

торазовістю, гетерохронністю та здатністю сприяти 

утворенню певних соціальних груп на основі розподіле-

ної символічної цінності товарів / послуг. 
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Постановка проблеми. Проблема девіантної пове-

дінки у підлітковому віці є не новою, але завжди актуа-

льною, оскільки із розвитком різноманітних технологій 

та суспільства, змінюються самі люди та їх поведінка. 

Девіантна поведінка у підлітків виникає під впливом 

різноманітних зовнішніх, внутрішніх та індивідуальних 

чинників. Важливу роль при цьому відіграють особли-

вості саме підліткового віку. Тому досить часто пору-

шення поведінки, емоційні розлади, які є ознакою пере-

хідного періоду досить часто у дітей переростають у 

девіантну поведінку. Самій дитині складно це усвідо-

мити, батьки у свою чергу не розуміють як допомогти, 

що теж спричиняє конфліктні ситуації і ще більше впли-

ває на стан дитини. Виходячи із таких особливостей, 

сучасна психологічна наука має на меті допомогу у по-

доланні девіантної поведінки підлітків шляхом кваліфі-

кованої психологічної допомоги у вигляді якісного пси-

хологічного консультування. Для забезпечення якісного 

надання консультативних послуг потрібно детально ви-

вчати особливості підліткового віку, прояви девіантної 

поведінки, причини та наслідки у підлітків. При цьому 

використовуючи актуальні методи психологічної допо-

моги у консультативному процесі. 

Мета роботи полягає у теоретичному вивчені особ-

ливостей психологічного консультування підлітків з 

девіантною поведінкою. 

Виклад основного матеріалу. Заглибившись у дета-

льний теоретичний аналіз наукових джерел, де предста-

влені дослідження проблематики девіантної поведінки, 

ми дійшли до висновку, що на основі перших наукових 

досліджень девіантну поведінку розглядали як дуальний 

феномен. Тобто, характеристика явища девіантної пове-

дінки базувалася на двох постулатах: індивідуальний 

поведінковий акт та загальний соціальний феномен. Із 

цього стає зрозуміло, що однозначної відповіді на сут-

ність цього феномену не було та немає, оскільки розгля-

даючи його із точки зору соціальної, то норми, звичаї і 

сам соціум постійно змінюються, що тягне за собою і 

індивідуальні зміни у поведінці та реакції на соціум осо-

бистості [2].  

Чітке встановлення теорії девіантної поведінки поля-

гає у дослідженні того, як сама структура суспільства 

впливає на деяких членів цього суспільства провокуючи 

відхилення від стандартів поведінки прийнятих у цьому 

суспільстві. Вивченням цього питання займалися Р. Ме-

ртону та А. Коену, визначав девіантну поведінку як таку, 

що не відповідає очікуванням соціальних інститутів, не 

підпорядковується їх законам та нормам [4]. 

Загалом, вивчаючи матеріали сучасних психологіч-

них досліджень, що базуються на експериментальних та 

теоретичних аспектах вивчення девіантної поведінки 

особистості, ми дійшли висновку, що немає чіткого ви-

значення сутності поняття «девіантна поведінка». Проте 

науковці трактуючи його опираються на поняття «но-

рми». Відповідно до цього, девіантною називають ту 

поведінку, що не відповідає, відхиляється від норм [3]. 

Щодо вікових відмінностей проявів девіантної пове-

дінки, то девіантна поведінка може проявлятися на будь-

яких вікових етапах і її прояви матимуть індивідуальний 

характер [8]. Як зазначає Т. Герасиміва, що особливість 

терміну «девіантна» поведінка, в тому, що його можна 

застосовувати для дітей, котрі не молодші 5 років, а най-

краще лише після 9 років. Це важливо, бо у ранньому 

віці діти не мають вираженого самоконтролю та самос-

тійно не можуть дотримуватися соціальних норм. У та-

ких випадках дітям допомагають батьки, але коли все 

таки у дитини, яка молодша 5 років спостерігаються певні 

відхилення поведінки, відхилення від вікової норми, то 

це не девіантна поведінка, а прояв невротичних реакцій 

або порушень розвитку. На основі цього, ми вважаємо, 

що дану термінологію доречно застосовувати розгляда-

ючи девіантну поведінку у підлітковому віці [7, с.57-60]. 

У статті представлено результати теоретичного аналізу психологічного консультування підлітків із 

девіантною поведінкою. Описано причини та основні особливості прояву девіантної поведінки у 

підлітковому віці. Із врахуванням теоретичного аналізу поняття девіантної поведінки, причин та 

особливостей її прояву проаналізовано особливості консультативного процесу підлітків із девіантною 

поведінкою. Висвітлено практичні рекомендації щодо безпосередньої практичної роботи у сфері 

психологічного консультування підлітків із девіантною поведінкою для практичних психологів. 

Ключові слова: девіантна поведінка, психологічне консультування, психологічна допомога, підлітковий вік. 
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Характеризуючи девіантну поведінку у підлітковому 

віці, варто звертати увагу на даний віковий період, оскі-

льки, як зазначають науковці, він часто є першопричи-

ною виникнення девіантної поведінки. Аналіз та узага-

льнення наукових джерел, дали змогу нам констатувати, 

що підлітковий вік характеризується новоутвореннями, 

провідним видом діяльності, змінами як фізичного так і 

психологічного розвитку, що впливає на формування 

особистості підлітка в цілому. Варто зазначити, що під 

час підліткового віку підлітки формують власний світо-

гляд, цінності, засвоюють норми та стереотипи суспільс-

тва. Це зумовлено тим, що саме у цей період життя осо-

бистість активна щодо свого оточення, шукає друзів, 

нові знайомства, стверджується серед інших [3;6]. 

Важливий факт, що впливає на виникнення девіант-

ної поведінки у підлітків, це їх взаємодія у соціумі. У 

цей період, коли на першому місці відносини із навко-

лишнім середовищем, самоідентифікація та самоствер-

дження себе у соціумі, на другий план відступають вза-

ємини із батьками. Часто підтримку, розуміння підлітки 

шукають серед своїх однолітків, бо взаємостосунки із 

членами сім‘ї погіршуються в силу того, що відбува-

ється не прийняття та не розуміння батьків дитиною та 

навпаки. Така сімейна ситуація породжує протест із боку 

дитини і тоді у її поведінці виникають зміни, що не 

сприймаються спочатку найближчим соціумом – сім‘єю, 

а потім усіма іншими членами суспільства. Тобто, пове-

ртаючись до тлумачення девіантної поведінки, як такої, 

що не відповідає загальним нормам соціуму, ми конста-

туємо, що така ситуація вже є проявом девіантної пове-

дінки підлітка [6;10]. 

Підтвердженням цього є дослідження Л. Казміренко, 

свідчать, що поведінка підлітків характеризується неви-

значеністю, відбувається проекція характеру та темпе-

раменту у вчинки та спрямованість поведінки. Криза, що 

переживає особистість на цьому етапі розвитку свідчить 

про процес формування цілісної особистості, психологі-

чні установки не стійкі та погано виражені. Як наслідок, 

для підлітків не притаманна стійкість життєвої позиції, 

яка не дозволяє усвідомити своє місце у соціумі. За ра-

хунок психологічних особливостей підлітки не контро-

люють свої емоції, піддаються негативним переживан-

ням, не розуміють послідовності своїх вчинків. Тому не 

можуть керуватися у своїй поведінці нормами та прави-

лами, котрі встановив соціум [8].  

Аналізуючи наукові доробки сучасників, ми виокре-

мили ряд причин, що сприяють відхиленням поведінки 

підлітків: проблеми у сім‘ї, що пов‘язані із насильством, 

розлученням батьків, конфліктами або ж народженням 

дітей. На виникнення девіантної поведінки впливає не 

лише сім‘я, але й особистісні характеристики підлітка до 

яких відносили агресивність, відсутність друзів, низький 

рівень спілкування, неадекватну самооцінку, невизначе-

ність, відсутність хобі [5, с.57-59].  

У своїх дослідженнях Н. Максимова описує причини 

девіантної поведінки: негативне відношення особистості 

до себе, котре є наслідком неприйняття себе, низький 

рівень домагань, які спричинили викривлення людських 

цінностей. Причина формування девіантної поведінки 

підлітків є культ насильства, домінантності, які можна 

спостерігати у багатьох сферах людського життя. Така 

пропаганда відбувається у засобах масової інформації, 

соціальних мережах. Вважаємо, що віртуальний світ, 

гаджети посідають чи не перше місце у нашому повсяк-

денному житті [8]. 

Підсумовуючи теоретичне вивчення девіантної пове-

дінки, причини її прояву у підлітковому віці, ми конста-

туємо, що причини девіантної поведінки підлітків є осо-

бистісні, зовнішні, соціальні, проте усе залежить від 

конкретної ситуації із конкретним підлітком. Це ж сто-

сується і форм прояву девіантної поведінки підлітків, 

проте безперечно доведеним є те, що кожен вид девіант-

ної поведінки характеризується проявами, але кожну 

ситуацію потрібно розглядати індивідуально. Тому для 

більш детального дослідження індивідуального харак-

теру прояву девіантної поведінки підлітка потрібно роз-

глянути особливості психологічної роботи із такою кате-

горією клієнтів. 

Вивченням особливостей психологічного консульту-

вання підлітків із девіантною поведінкою є запорукою 

надання їм ефективної психологічної допомоги у її по-

доланні. Поділяємо думку Ю. Альошина, яка зазначає, 

що психологічне консультування характеризується без-

перечною роботою із клієнтами, що спрямована на ви-

рішення їх проблем, які мають соціально-психологічний 

характер. При цьому актуальним засобом роботи психо-

лога вважається бесіда. Основною метою психологіч-

ного консультування є допомога клієнтові в усвідом-

ленні того, що саме він усе вирішує у своєму житті, 

використовує свої здібності, долає складні ситуації. 

Найголовніше при цьому, щоб клієнт усвідомив свою 

мету, повірив у неї та самого себе. Осмислення власних 

переваг, прийняття себе та досягнення поставленої мети 

передбачає психологічна консультація особистості. Тра-

нсформуючи психологічне консультування саме для 

підлітків, ми розуміємо, що даний процес залежить від 

готовності самого підлітка співпрацювати із психоло-

гом, усвідомлювати власну проблему та шукати шляхи її 

вирішення [1].  

Опираючись на мету та тлумачення поняття психоло-

гічного консультування, ми вважаємо, що консультатив-

ний процес підлітків включає не лише аналіз розвитку 

особистості відповідно до вікових критеріїв розвитку, 

але й особливостей їх поведінки, емоційної сфери, хара-

ктеристик навчальної та виховної діяльності. Консуль-

тування клієнтів підліткового віку є досить складним і 

відрізняється від психологічного консультування дорос-

лих, оскільки раніше нами досліджено, що підлітковий 

вік характеризується динамічною ситуацією розвитку 

особистості, що потребує відмінного від дорослих під-

ходу до психологічного консультування [9;10].  

Для успішної реалізації консультативного процесу, 

його етапів потрібно, щоб психолог перш за все налаго-

див довірливі стосунки із підлітком. Це досить важливо, 

оскільки у цей віковий період клієнт відчуває себе само-

стійним, може не сприймати допомогу психолога. Тому 

потрібно, щоб підліток за самостійним бажанням звер-

нувся за допомогою до психолога-консультанта, наскі-

льки це можливо. Основні умови роботи консультанта та 

підлітка базуються на принципах добровільності, конфі-

денційності та відповідальності. Це дуже важливо для 

підлітка, бо він хоче бути впевненим у тому, що все ска-
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зане ним психологу залишиться між ними, його не осу-

джуватимуть, не повчатимуть, а навпаки – сприймати-

муть таким яким він є. Маємо на увазі те, що підліток 

хоче відчувати себе у безпеці на прийомі у психолога. 

Тому для успішного консультативного процесу потрі-

бно, щоб підліток відчував, що психолог цікавиться його 

життям, захопленнями, станом, переживаннями. Таким 

чином, важливо створити довірливі стосунки між клієн-

том-підлітком та практичним психологом, що забезпе-

чать злагоджену ефективну роботу як консультанта, так 

і підлітка [10]. 

Психологічне консультування підлітків із проявами 

девіантної поведінки, звичайно, відрізняється від консу-

льтування підлітків із іншими проблемами. Різниця кон-

сультативного процесу у тому, що використовуються 

діагностичні інструментарії залежно від прояву девіант-

ної поведінки і відповідно – корекційні методи роботи 

теж мають спрямування на подолання девіантної поведі-

нки підлітка. При цьому робота із такою категорією клі-

єнтів передбачає використання і загальних звичних тех-

нік, методів психологічного консультування психологом-

консультантом. У роботі з підлітками з девіантною по-

ведінкою використовуються техніки активного слухан-

ня, заохочення, перефразування, зворотній зв‘язок. Вони 

сприяють тому, щоб клієнт був максимально залучений 

до роботи, аналізував свої вчинки, приймав себе та хотів 

змін на краще [5, с.57-59]. 

Підсумовуючи щодо практичних рекомендацій для 

практичних психологів у роботі із даною категорією 

клієнтів – підлітків із девіантною поведінкою, варто ви-

користовувати діагностичний інструментарій, який до-

поможе більш детально вивчити особистість підлітка: 

спостереження, вербальні та невербальні методи спілку-

вання, методики та опитувальники, які спрямовані на 

вивчення проявів девіантної поведінки і загалом – осо-

бистості у підлітковому віці. Ефективність психологіч-

ного консультування залежить від дотримання вимог 

консультативного процесу та врахування індивідуальних 

особливостей клієнта. За дотриманням вище сказаного 

та створення дієвої програми подолання девіантної по-

ведінки у підлітків можливе її переосмислення й усвідо-

млення, що сформує правильний алгоритм поведінки на 

усе подальше життя підлітка, допоможе уникнути пси-

хологічних проблем, які є небезпечні для соціуму та 

самого підлітка [7, с.57-60; 9].  

Висновки. Проведене дослідження психологічного 

консультування підлітків, дозволило нам зробити ряд 

важливих висновків, які загалом свідчать, що психологі-

чне консультування підлітків із девіантною поведінкою 

характеризується складним процесом. Оскільки для на-

дання кваліфікованої психологічної допомоги таким 

клієнтам психолог-консультант детально повинен орієн-

туватися у сутності поняття девіантної поведінки, його 

особливостях та чинниках виникнення, а також психоло-

гічних особливостях розвитку у підлітковому віці. Ці 

знання дозволять забезпечити ефективність консульта-

тивного процесу, який сприятиме подоланню девіантної 

поведінки підлітків. 
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR: 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

The article presents the results of theoretical analysis of psychological counseling of adolescents with deviant behavior. 

The causes and main features of deviant behavior in adolescence are described. Taking into account the theoretical analysis of 

the concept of deviant behavior, the causes and features of its manifestation, the features of the counseling process of 

adolescents with deviant behavior are analyzed. Practical recommendations for direct practical work in the field of 

psychological counseling of adolescents with deviant behavior for practical psychologists are highlighted. 
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Актуальність теми нашого дослідження вихо- 

             дить з необхідності вироблення сучасних під-

ходів в лакуні політичного конфлікту, з т. з. його філо-

софсько-політичного, психологічного обґрунтування. 

Політичний конфлікт як складовий елемент політичної 

дії, відіграє рушійну роль в сучасних політичних проце-

сах, пов‘язаних із глобалізацією та інтернаціоналізацією 

політичного гео-простору. Особливе місце в ньому має 

молодь як найактивніша група населення.  

Поряд із позитивними сторонами політичного конф-

лікту, такими, як: посилення соціального контролю за 

прийняттям й здійсненням рішень; здатність оперативно 

моніторити негаразди в тій чи іншій сфері життя; шви-

дке виконання ролі мотиватора швидких й глибоких 

змін у суспільстві; сприяння виявленню або зміні лідерів 

політичного процесу, рел‘єфно виявляються його дес-

труктивні наслідки, що призводять до руйнації політич-

них інститутів суспільства, застосування насильницьких 

методів ведення політичної боротьби, викривлень в вла-

дному процесі, й т. п. 

Вивчення політичного конфлікту, його джерел, при-

чин, мотивів, способів протистояння сторін, передбачає 

виявлення позитивних і деструктивних конфліктогенних 

чинників. Зосередження уваги дослідників, зацікавлених 

політиків, на аналізі чинників конфліктогенного харак-

теру політичної дії, є необхідним з метою прогнозування 

виникнення політичного конфлікту, його своєчасного 

попередження та вирішення.  

В якості часо-просторових та гуманітарних коорди-

нат цього наукового комплексу ми обмежимося статево-

віковими показниками, відповідно до напрацювань пси-

хології, соціальної психології, політичної психології, 

тощо. Йдеться про вік 16–35 рр., про дві статі, та спів-

відношення цих показників з перебігом політичного 

життя в світі, та в Україні, в XXI-му столітті. В якісному 

сенсі ми будемо говорити про соціалізацію та її вияви в 

політичному житті. Політичний конфлікт тут є точкою 

перетину індивідуального й соціального, особистісного 

та суспільного. В ньому проявляється суспільно-соціа-

льне напруження, стан кризи – у вигляді революцій, 

війн, реактивної соціально-політичної поведінки, терору 

та інших проявів політичної активності.  

В теоретичному обґрунтуванні ми зробимо огляд су-

часних підходів до цієї проблеми, переважно на україн-

ському грунті. У соціально-психологічному напрямі 

вони виходять з емоційно-вольових та розумових, мен-

тальних концептів: воля, поведінка, раціональне та ірра-

ціональне, психо-фізіологія, ментальність, духовно-цін-

нісна сфера, та ін. В загальному контексті, це лакуна 

культури – філософської, політичної, психологічної, 

тощо. Це дає можливість оцінити феномен «політичний 

конфлікт» із світоглядних, ціннісних та емоційно-вольо-

вих позицій. Вони, на наше переконання, охоплюють 

поле як індивідуальної культури; так і суспільної. Так ми 

виходимо на політичну культуру, яка є визначальною в 

сенсі політичної активності. І саме у ній проявляються 

кількісно-якісні психологічні показники щодо поведінки 

людини й соціальних груп у певних політичних ситуаціях. 

Метою дослідження є аналіз концепцій «політич-

ного конфлікту» з точки зору соціальної філософії, полі-

тології, теоретичної психології; розкриття можливостей 

гуманітаристики задля узагальнення соціального-психо-

логічного досвіду політичної діяльності в XXI-му ст. – у 

світі та в Україні. 

Завданнями дослідження є: 1. Зробити аналіз акту-

альної літератури; 2. Намітити перспективні шляхи роз-

Політичний конфлікт є фокусом життєдіяльності суспільства, одним з рушіїв війн, революцій, 

тощо, на всіх рівнях суспільного життя – від політичної поведінки особистості, соціальних груп, до 

політичної діяльності держав, народів, націй і т. п. Він може бути розглянутий в ракурсі соціальної 

психології, політичної психології, статево-вікової психології. Для Європи ця проблема має велике 

значення в сенсі демографії, ринку праці та етнічних соціальних процесів. У добу політичного та 

економічного хаосу в усьому світі та в розвинених державах, вирішення політичних конфліктів 

неминуче покладається на методи психології, політології, соціології та політичної філософії. Свого 

часу молодіжні рухи на Заході продемонстрували необхідність врахування впливу статево-вікової 

психології як царини соціально-політичної психології. Ці процеси набули особливого звучання в добу 

гео-політичної глобалізації. Для нашої проблематики цей сегмент політичної дії є ареною напруженої 

боротьби політичних культур, світоглядної боротьби. За роки незалежності Україна напрацювала 

методологію реагування на сучасні суспільно-політичні рухи. Майдани стали для нас виявом 

політичної енергії народу, особливо молоді. Громадянська молодь проявила себе як в 2013–2014 рр., 

так і під час політичних криз сьогодення. Тому, ця тема є актуальною та перспективною.  

Ключові слова: соціальна психологія, феномен, політичний конфлікт, філософія психології, 

політична психологія. 
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витку таких напрямів, як політична психологія, соціальна 

психологія, філософія політики, філософія психології, в 

комплексі розуміння політичного конфлікту. 

Постановка проблеми. Постмодерна глобальна ін-

формаційно-знаннієва епоха, що активно охопила суспі-

льство, сьогодні відображається у житті кожного свідо-

мого індивіда, зумовлюючи зміни й трансформацій, які 

зачіпають, зокрема, й соціо-психологічні умови життєді-

яльності. Мова йде не тільки про зміни, що відбуваються 

у контексті новітніх підходів до організації суспільного 

соціального духовного життя, але й про новітні умови 

існування соціуму, що в них постали соціальна децент-

ралізація та самоорганізація. Настав час онлайн фор-

мату, що в ньому, в новітніх соціо-політичних реаліях, 

відбувається соціалізація, формується особистість. В 

першу чергу, це відноситься до аспекту психо-фізичного 

розвитку, що відповідає за ціннісну систему. Проблема 

дослідження впливу соціально-психологічних чинників 

політичних цінностей, котрі формуються в сучасної мо-

лодої людини, на її соціальну активність, є сьогодні най-

більш актуально. Суспільні конфлікти – політичного та 

ін. характеру, неминуче провокують таку активність. В 

умовах руйнації традиційних політичних цінностей, на-

працьованих в суспільстві, протягом Модерну, декому-

нізації, повалення колоніалізму й жорстокого расизму, 

демократичне цивілізоване суспільство зіткнулося з но-

вими загрозами та викликами. Молодь не може чекати 

пролонгованих рішень від політичного істеблішменту. 

Певні політико-економічні та інформаційні структури 

прагнуть до світового панування й пропонують молоді 

швидкі рішення – як лівого, так і правого змісту. Екст-

ремізм – в усіх лакунах молодіжного життя, став спосо-

бом життєдіяльності. Інтенсивний розвиток новітніх 

технологій впливу на свідомість людини, жорстка на-

вала віртуального світу, Інтернету та мобільних комуні-

кацій, сьогодні спрямовують політичну активність мо-

лоді. З одного боку відбувається радикальна зміна 

соціокультурного середовища, з іншого ж боку – в цих 

умовах дедалі гострішими постають питання індивідуа-

льних систем ціннісних ієрархій. Отут, на нашу думку і 

полягає наша проблема: як, за допомогою вивчення сві-

домісної психо-фізіологічної сфери особистості, зрозу-

міти механізми сучасного руху політичної активності 

молоді та перспективно оцінити шляхи її глибокого ро-

зуміння й передбачуваності. Особливого значення цей 

момент – як співвідношення політичного конфлікту з 

емоційно-розумовою сферою молодого покоління, набу-

ває в Україні, яка опинилась на перехресті світових сус-

пільних потоків – гео-політичних, економічних та соціо-

культурних. 

Аналіз досліджень і публікацій має різнобічний 

міждисциплінарний характер. З точки зору філософсь-

ких та політологічних дисциплін, наша проблема може 

бути розглянута в історичній ретроспекції. Політика і 

емоційно-вольова сфера людини, держави, їхня полі-

тична активність, тощо, є атрибутами суспільної діяль-

ності. Такі дослідження мали місце в добу Античності та 

Відродження, Просвітництва й НКФ: Платон, Аристо-

тель, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск‘є, 

Дж. Мілль, Г.В. Ф. Гегель, А. Токвіль. К. Маркс та 

Ф. Енгельс, їхні послідовники (Г. Маркузе, А. Грамші), 

обґрунтували вчення про класовий конфлікт, продуку-

ючи можливість та необхідність революційного пова-

лення капіталізму й формування нового політичного 

суб‘єкту – пролетаріату. Комуністичні та соціалістичні 

ідеї – у вирішенні політичного конфлікту – запанували в 

Євразії – в 1920–1930-их рр. В Італії та Німеччині полі-

тичний конфлікт став базою для фашизму, нацизму. 

Ленінізм та сталінізм обґрунтували марксизм радянсь-

кого зразка, що в ньому виховувалися члени КПРС та 

ВЛКСМ (молодь з 14 до 28 рр.). На момент розпаду 

СРСР, їхня кількість була така: членів КПРС – 19 000 000; 

членів ВЛКСМ (включаючи ЛКСМ України) – 34 000. 

Антикомуністи переслідувалися, філософські догмати 

протрималися до початку 1990-их рр. Захід пішов 

шляхом політичних реформ – у річищі лібералізму та 

лібертаріанства; СРСР закінчив своє існування як тота-

літарна система.  

Одним із перших розробників конфліктологічних 

концепцій в руслі соціального еволюціонізму, був 

Г. Спенсер. Згідно з його концепцією, конфлікт є 

центральним нервом, як соціально-політичного життя, 

так, й ширше – культури. Великий внесок у створення 

основ соціології конфлікту зробив Г. Зіммель. Значні 

доробки у розвиток конфліктологічної думки вніс 

Е. Дюркгейм. Проблема конфлікту набула своєрідного 

трактування в концепції М. Вебера. Дослідник розглядав 

конфлікт як сферу політичного процесу і ототожнював з 

політичною боротьбою. Дійсним відкриттям у цьому 

сенсі стала творчість З. Фрейда [14] та Ф. Ніцше.  

Новим етапом розвитку вчення про політичний кон-

флікт у другій половині ХХ століття стала «функціона-

льна теорія конфлікту» Р. Дарендорфа [2]. Своєрідний 

підхід до проблеми політичного конфлікту розробив 

Т. Парсонс. Є важливим також дослідження Р. Преторіус 

[1]. Ці погляди на політичний конфлікт знайшли своє 

поширення як в західній, так і вітчизняній філософії, 

політології та психології. В якості історіографії західної 

політологічної та соціально-політичної-психологічної 

думки, з огляду на нашу проблему, можна навести цілий 

перелік: Ортега-і-Гассет, А. Алмонд [7], Г. Блумер [4], 

Т. Адорно, Х. Арендт, А. Арон, Д. Белл, Р. Даль, 

К. Поппер, Т. Хайєк та ін. У напрямі етнології, що у ній 

вивчаються ментальність, соціопсихологічні чинники 

суспільної діяльності, й політики, зокрема, написано 

багато праць: С. Ентоні Д. [45]; Г. Лебон [6], Е. Канетті. 

Є також сучасними, дослідження Д. Майєрс та С. Мос-

ковичи, К. Боулдінг, Л. Козер, Р. Макк, Р. Снайдер, 

Д. Рекс та А. Фукуяма [70]. 

В цілому аналіз досліджень та публікацій свідчить 

про те, що політична діяльність є формою суспільного 

життя, що історично склалася; суспільною активністю, 

що в ній проявляються соціально-психологічні явища, 

пов‘язані з ставленням індивіда до суспільно-політичних 

інститутів, насамперед, до політичної влади; сукупністю 

рішень, які приймають політичний діяч або група, що 

вони стосуються вибору цілей і методів досягнення рі-

шень політичного життя, в залежності від ситуації; інди-

відуальним стилем діяльності політичного лідера та по-

літичної еліти. 

За роки незалежності в Україні з‘явилося чимало 

наукових праць, присвячених аналізу політичного конф-



  
51  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

лікту, його соціальних та психологічних сколадових. 

Значними серед них є роботи А. Бандурки, Т. Білецької 

[35], А. Брегеди, О. Валевського [3], Л. Герасіної, М. Го-

рдієнко [27], Н. Гришиної [5], М. Дмитренко [51], 

С. Доскач [62], В. Друзя, О. Картунова, П. Косухи, 

В. Котигоренка, Я. Короход [45], О. Кривицької, Н. Май-

струк, В. Нагаєва, М. Панова, О. Сича, М. Шепелєва, 

Ю. Шемшученка [10], C. Шубіна [11], та ін.  

Вітчизняні дослідники також звертають увагу на 

важливість прогнозування політичних конфліктів, тощо. 

Мова йде про доробки таких вчених, як А. Баронін, 

С. Кримський, В. Кузьменко, В. Паніотто, О. Романчук, 

С. Телешун. Однак, треба зауважити, що спроби копію-

вання досвіду зарубіжних конфліктологів – у галузі 

соціально-політичних проблем, не розраховані на уні-

версальне його використання в вітчизняних соціокуль-

турних умовах. Це пов‘язано з тим, що в Україні 

склалася цілісна та компетентна база таких напрацю-

вань, на які неможливо автоматично накласти західні 

наробки. В Україні філософська та політологічна думка 

групується навколо кафедр філософії, політології та 

соціології, психології, тощо. Цим процесом керує НАН 

України; галузеві НДІ та інші заклади, які виробляють 

методологію політики та соціально-політичної психології.  

У 2000-х Україна розпочала рух до Євро спільноти, з 

її світоглядними атрибутами політичного спрямування: 

громадянське суспільство, соціальне суспільство, пра-

вове суспільство. Були видані фундаментальні праці за 

авторством провідних фахівців – політологів, соціологів 

та філософів: Авксентьєва Т.Г., Бабкіної О.В., Валевсь-

кого О.Л. [3], Горбатенка В.П., Гелей С.Д. [20], Гетьма-

нчука М.П., Горлача М.І., Грищука В.К., Кременя В.Г., 

Погорілого Д.Е., Попова Б.В., Рудича Ф.М., Семківа О.І., 

Тіхонової Л.А., Ткач О.І., Турчина Я.Б., Чорної Н.В., 

Шемшученка Ю.С., Штанько В.І., Шульги М.А. та ін.  

У нашому спрямуванні, це: статті в енциклопедичних 

виданнях, у фахових виданнях, підручники для ВНЗ, 

навчальні посібники, хрестоматії творів вітчизняних та 

зарубіжних дослідників та ін. Великий комплекс робіт 

українських вчених присвячено філософським основам 

політології, соціології та психології, – в онтологічному, 

гносеологічному, праксеологічному, аксіологічному та 

антропологічному напрямах.  

В галузі політичної психології є змістовні праці за 

авторством: Головатий М.Ф. [47], Козирєв М.П. [52], 

Лозинський О.М. [37], Матвєєв С.О. [12], Москале-

нко В.В. [21], Пірен М.І. [38], Свідерська О.І. [60], Ску-

лолатова О.В. [54], Слюсаревський М. [32], Хазра-

това Н.В. [19] та ін. Наш матеріал доповнює та розвиває 

ці позиції з т. з. зору акцентування на політичній актив-

ності української молоді – в умовах гібридної війни та 

комплексу криз. Поняття «патріотизм», «справедли-

вість», «мужність», «честь і повага», «націоналізм», «ін-

тернаціоналізм», сьогодні певним чином повинні бути 

методологічно обґрунтовані. Це, в першу чергу, царина 

світогляду – національно спрямованого, який викликає 

напруження всіх емоційно-вольових та розумових зу-

силь, перш за все молоді; це поле активної політичної 

діяльності найбільш активної частини населення України. 

Основним науковим філософсько-політичним маси-

вом, літературним фоном нашої теми є роботи, присвя-

чені політичній культурі, політичній свідомості, полі-

тичній поведінці, зокрема, молоді: В.М. Бебик [17], 

І. Білоус [23], Б.Б. Буяк [40], І.Ю. Вільчинська [29], 

В.Г. Воропаєва [45], Дідух М.Л. [14], І.О. Ільницький 

[65], Г.Ф. Ільтьо [64], О.О. Каретна [41], А.А. Карнаух 

[22], М.Є. Леськів [63], Г.М. Марінова [58], А.М. Олій-

ник [57], Т. Поснова. [15], В. Руженцева [26], О.М. Тро-

їцька [48], В.В. Шусть [53]. Ці роботи потребують 

розвитку в сенсі формування людини нової доби – доби 

глобалізації, гострих гео-політичних та соціокультурних 

трансформацій. Молоді належить майбутнє, й від її 

політичної ідентифікації залежить загальна ситуація в 

Україні. 

На стику філософії політики, філософії освіти й ви-

ховання, філософської антропології, вікової соціології та 

психології, в річищі політичної соціалізації, зокрема, 

створені роботи: Я. Арабчук [43], В.В. Балюта [59], 

В.І. Безродний [39], В.О. Береза [55], В.Г. Богуславська 

[30], А.В. Гафіатуліна [56], І.М. Гусєв [46], Н.М. Дем-

біцька [9], Н.М. Дєвочкіна [28], І.В. Жадан [36], праця: 

Загородній Ю.І., Курілло В.С., Н.Г. Ісхакова [20], Р. Кар-

ковська [51], Л.О. Кияшко [31], С. Лещенко [25], 

А.О. Лісневська [34], Савченко С.В. [16], О.І. Свідерська 

[60], К.Х. Солодовнікова [24], О.М. Чижова [8], В.І. Чор-

нобаєв [33], Г.В. Циганенко [18], Ю.М. Швалб [52]. Дія-

льність української освіти й виховання сьогодні потре-

бує нової методології – для людини ноосферного, націо-

нально-патріотичного, глобального мислення. Сучасні 

духовні мега-тренди потребують переосмислення всієї 

системи культурного антропологічного розвитку. Укра-

їна знаходиться у вирі глобальних антропологічних пе-

ретворень. Парадигма традиційної освіти – як середньої, 

так і вищої, сьогодні переглядається з огляду на новітні 

суспільні реалії. Проблема безпеки людини, захищеності 

її емоційно-розумового апарату, знаходиться в площині 

філософії психології, філософії освіти й виховання. Сьо-

годні невпинним потоком линуть роботи такого змісту, 

бо життя потребує негайних рішень, з увагою на дотри-

мання всіх етичних та естетичних норм у викладі такого 

матеріалу. Сусідство з неоднозначними гео-політичними 

партнерами несе сьогодні загрозу – політичну, економі-

чну та соціокультурну. Точиться «гібридна війна»; 

сфера політичної культури та політичної психології, 

знаходиться в стані пошуків методологічної визначено-

сті і, тому, ці моменти вимагають наполегливої щоден-

ної праці всього інтелектуального потенціалу України. 

Молодь чекає змістовних і прогресивних рішень, здат-

них зробити достойні відповіді цим викликам. Наша 

тема має також місце й в лакуні медіа, в тому числі, Ін-

тернеті, в світлі інформаційної участі, – мобілізації мо-

лоді до політичної активності; це роботи: Т.В. Кремень; 

Г. Почепцова та О.О. Царенко. Цей ряд можна продов-

жувати, з точки зору новітніх підходів до проблеми вза-
ємодії суспільства, населення, молоді, із світом інформації 

глобального оперативного характеру та безчисленними 

політичними інформаційними маніпуляціями. Цей потік 

потребує щоденного аналізу з певними висновками та 

подальшим формуванням новітньої методології. 

Виклад основного матеріалу. Історично вважається, 

що політична боротьба, здебільшого, виникає з приводу 

двох видів дефіциту: позиційного – як нестача соціаль-
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них позицій – статусів, ролей, та джерельного – як нес-

тача матеріальних та духовних ресурсів. Йдеться про 

здатність контролювати і скеровувати дії іншої сторони, 

тобто – про змагання за політичне домінування. Досягти 

цієї мети – означає оволодіти реальним політичним капі-

талом (фінанси, право, засоби легітимного насилля, 

тощо); монополією на застосування інструменту влади; 

монополію на мобілізацію соціальних груп. І тут, якраз 

має місце наша тема – молодь – обох статей та її полі-

тична активність в напрямі вирішення політичного кон-

флікту. Парадигма політичного конфлікту – в контексті 

цивілізаційного підходу, – розробляється у напрямах – 

як конфлікт інтересів (боротьба за контроль над певною 

територією, населенням, ресурсами) та як конфлікт цін-

ностей і цивілізацій (зіткнення підходів щодо проблем 

людського існування у контекстах мирське/сакральне, 

людина/природа, індивід/соціум, традиції/інновації). 

Існує тісна залежність між загальним станом соціальної 

конфліктності та історичними традиціями розвитку того 

чи іншого народу. Форма і зміст тих процесів, які відбу-

ваються всередині політичного конфлікту, тісно пов‘я-

зані з рівнем історичного розвитку народу, конкретних 

соціальних і політичних умов суспільного життя. Конф-

ліктність, змагальність, конкурентність політичної дія-

льності – є її іманентною властивістю. Існують три на-

прями суспільно-політичних конфліктів: кооперація; 

конкуренція; відкритий конфлікт. Суть політичної філо-

софії та політології, полягає у визначенні сенсів та зна-

чень колективного існування, віри та різноманітних фак-

торів політичної діяльності, – як основи політичної 

культури. Йдеться про базові знання стосовно соціаль-

ного життя, які поділяються переважною частиною сус-

пільства, визначаючи розуміння конкретних політичних 

ситуацій і поведінки. Вони знаходяться в чреві політич-

ної культури й розподіляються на три групи: соціальна 

онтологія, політичні цінності, політичний досвід. Соціа-

льна онтологія як система категорій, задає базові уяв-

лення про структуру та властивості соціальної реально-

сті, типологізуючи соціальні ситуації. Таке знання є 

способом інтерпретації досвіду і світу – світогляду, – 

особистісного та суспільного. Воно містить в собі раціо-

нальні та ірраціональні елементи. Це – набір когнітив-

них фреймів, патернів, завдяки яким інтерпретуються 

різні політичні ситуації та політичне життя в цілому. 

Уся система освіти й виховання, політичної освіти, зок-

рема, спрацьовує на політичну соціалізацію.  

Інтегруючу функцію – в сенсі ідеологізування – полі-

тичної діяльності й поведінки, – перебирають на себе 

політичні цінності. Вони є відкритими для рефлексії, 

тому що безпосередньо функціонують у політичному 

дискурсі. Ієрархія цінностей має особливо гострий прояв 

у перехідні, кризові моменти історії. При цьому, зміни 

можуть не зачіпати зміст соціально-онтологічних наста-

новлень. Суспільство здатне традиційним шляхом спові-

дувати віру в природну єдність своїх членів; не апелю-

ючи до віри як основного (і тим більше, єдиного) 

механізму інтеграції. На когнітивному рівні система 

цінностей підтримує диференційовану і, водночас, цілі-

сну картину світу; на прагматичному рівні здатна інтег-

рувати дії людей з принципово різним, навіть несуміс-

ним суспільно-соціальним досвідом. Якщо молодь – в 

певному віці, в певному соціальному стані, підвладна 

якому-небудь авангардному, піонерному, найновішому 

політичному тренду, вона гуртується і діє – в широкому 

політичному спектрі – від лівих ідей, поглядів, орієнта-

цій, цілей і т. п. – до правих.  

У суспільстві, яке трансформується, прихильність до 

цінностей є потужним інструментом соціальної і куль-

турної ідентифікації, що рефлексується в значущих сим-

волах – які є достатніми для неї. У суспільстві, де інтег-

рація неможлива, – в межах соціальної онтології та на 

рівні цінностей, вона відбувається на основі досвіду. 

Останній є набором стереотипних сценаріїв поведінки 

для стандартних ситуацій. Єдність соціуму на цьому 

рівні може бути відновлена завдяки відмові як від моно-

полії на істину – відносно цінностей (вимог на доскона-

лість), так і від відповідних онтологічних настанов, 

базисів. Політична інтеграція відбувається завдяки 

інституціалізації операційного досвіду (певних стерео-

типних сценаріїв поведінки (традицій) і політичних про-

цедур, – через процес його ієрархізації і досягнення кон-

сенсусу. Це означає впровадження (відбір) певних 

політичних інститутів, процедури формування і функці-

онування, що вони стають предметом ціннісного консе-

нсусу, який забезпечує інтеграцію суспільства. При 

цьому, абсолютизація політичної діяльності як боротьби, 

є свідченням, з одного боку, ціннісного зсуву, а з іншого – 

фактом недостатньо розвиненого політичного мисле-

ння. Неузгодженість соціальної онтології – у кризові 

часи – актуалізує суперечності, викликаючи політичні 

конфлікти, що вони є зіткненням суб‘єктів соціально-

політичної взаємодії у їхньому прагненні реалізувати 

свої інтереси і цілі, пов‘язані, насамперед, із здобуттям 

політичної влади або її перерозподілом; зі зміною їх по-

літичного статусу у суспільстві. Крайня межа загост-

рення політичних суперечностей призводить до війсь-

ково-політичних конфліктів. Форми існування таких 

конфліктів є різноманітними й динамічними; є конфлі-

кти легітимні й нелегітимні; мають місце мітинги, де-

монстрації, політичні революції і перевороти, війни, 

збройні конфлікти тощо. Тут молодь є передовою удар-

ною силою.  

Політичний контекст, як правило, скерований, мето-

дологічно та ідеологічно апробований; почасти є конф-

ліктогенним чинником, тлом, що визначає динаміку, 

риси та тенденції розвитку політичних дій; у ньому вза-

ємодіють всі суспільні інтереси – економічні, соціальні, 

духовно-ідеологічні та ін. Інтереси та цінності визнача-

ють якісні характеристики політичних конфліктів: соці-

ально-економічних; соціально-психологічних та соціо-

культурних. Суто політична ґенеза та різноманітні 

форми суспільного життя, містять політичні причини 

виникнення конфліктів, таких як: криза політичної сис-

теми, системи правління; факт функціонування різних, в 

тому числі етнічних еліт, боротьба між ними; перевага 

окремих субкультурних спільнот у доступі до влади; 

недемократична національна політика уряду; різний 

статус спільнот стосовно національно-державного життя. 

Інтенсивність та гострота політичних конфліктів зу-

мовлюється тим, що вони завжди є ідеологічно моти-

вованими та інституціонально організованими. Різні 

типи суспільств генерують різні типи конфліктів, де 
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основним критерієм є рівень і характер розвитку соціа-

льних відносин: суспільство відкрите/демократичне; 

суспільство закрите/тоталітарне; перехідний тип суспі-

льства. В цілому, конкуренція, в більшості сфер суспі-

льно-політичного життя, факт плюралізму інститутів, 

об‘єднань, форм здійснення конфліктів, тощо, є підґрун-

тям для реалізації суспільних інтересів та цінностей. 

Відсутність сталих форм суспільного життя, цілісного 

уявлення про цінності, нестійкий характер інтересів і 

поведінки людей, а, особливо, молоді, характеризують 

посттоталітарні суспільства, які не мають традицій ло-

калізації, каналізації, регулювання конфліктів – на ос-

нові традиційної методології та ідеології. Тому тут кон-

флікти набувають вибухового характеру, відрізняючись 

спонтанною неінституціалізованою політизацією. В цьому 

напрямі переважає спотворена ідентифікація; міфологі-

зований архетип винятковості певної частини суспільс-

тва; ці речі зумовлюють конфронтаційний плюралізм, 

привласнення ідеології солідарного майбутнього; шту-

чне впровадження культурно незасвоєних політичних 

інститутів. Саме завоювання політичної влади та її здій-

снення, в основному, відбувається в ході різнорівневих 

політичних конфліктів: державно-правових; статусно-

рольових; в процесі акцентування несумірних розбіжно-

стей у політичній культурі та ін. При цьому, будь-яка 

система, матриця політичних статусів та суспільно-соці-

альних ролей, є внутрішньо потенційно конфліктною та 

динамічною. Одномоментно, пролонговано, – в одних 

групах, стратах, коливається статус на рівні системи 

владних відносин, політичного впливу, політичних прав 

і свобод; в інших – може знижуватися. Неврівноваженим 

є розподіл не лише політичної та державної влад, але й 

політичних прав і свобод, форм і рівнів участі у полі-

тичному житті; і це є внутрішнім джерелом конфлікто-

генності статусно-рольової структури влади та політичних 

відносин. Відмінність політичних потенціалів виявля-

ється у конфліктах «верхів і низів», які розгортаються по 

вертикалі: еліти – маси, влада – народ, держава – суспі-

льство; конфлікти між різними соціальними, політич-

ними групами, які знаходяться на одному щаблі страти-

фікації, здебільшого розгортаються по горизонталі. 

Джерелами таких конфліктів (реальних і потенційних) є: 

невідповідність між високим соціальним статусом прав-

лячої еліти та її особистісними нахилами; рольовою 

поведінкою та її результатами; така структура взаємин, 

коли суб‘єкти і структури політичної системи, мають 

різні статуси; і може бути: правовою; суспільно-полі-

тичною; соціально-психологічною. При цьому, матеріа-

льно-економічні і політичні статуси – у різних прошар-

ків і груп громадян, можуть не співпадати; можуть також 

не співпадати: соціокультурний і політичний статуси; 

приписаний (стать, національність тощо) та здобуті статуси.  

Висновок: чим більшими є розбіжності у статусах в 

одних і тих самих стратах, тим швидше їхні представ-

ники будуть підтримувати радикальні течії, голосувати 

за радикальні партії. Чим менше можливостей існує для 

індивідуальної солідаризуючої мобільності, тим біль-

шою є вірогідність того, що боротьба зацікавлених груп 

призведе до руйнування старої і впровадження нової 

системи стратифікації, особливо, під час соціальних і 

політичних революцій. Конфлікти – на основі розбіжно-

стей в культурі, є суто конфліктами з приводу певних 

цінностей, розбіжностей в ідеалах, орієнтаціях. Це, перш 

за все, конфлікти політичних культур як способів 

сприйняття, емоційного відчуття суспільно-політичної 

реальності; способів політичного мислення; діяльності 

соціальних груп. Культурна складова наявна у будь-

кому типові конфліктів. Політичні конфлікти виникають 

тоді, коли існує зіткнення носіїв політичних культур як 

сукупностей різних цінностей, норм, правил, звичаїв, 

традицій, способів політичного життя. Політичний ра-

дикалізм, політичний екстремізм, політичний фанатизм, 

фундаменталізм, сучасний тероризм як різновид полі-

тичного екстремізму, є крайніми реактивними формами 

політичних конфліктів. Пролонгованими є конфлікти на 

ґрунті віри (релігії) та мови (етнічні конфлікти).  

Психологія конфліктів, в основному, розвивається на 

базі психології особистості, особистостей, причетних до 

конкретного конфлікту. Оскільки конфлікти завжди 

пов‘язані із зіткненням інтересів і поглядів людей, то в 

їх зародженні, розвитку розв‘язанні величезну роль віді-

грає психологічний фактор. В цілому конфліктологія 

тісно пов‘язана з: філософією, соціологією, історією, 

культурологією, освітою й вихованням, психологією та 

ін. галузями наукового знання. Ця фундаментальна га-

лузь вивчає також міжособові конфлікти, які часто пере-

ростають у групові. Між організаційні конфлікти – в 

політиці – виникають у формі зіткнення партій, громад-

ських організацій, об‘єднань, великих груп населення. 

Якщо говорити про політичні цінності, то можна розгля-

дати їх в двох контекстах: масовому (тут ми можемо 

говорити про соціально-психологічні умови формування 

ціннісної системи через призму національної ідентично-

сті, орієнтації на дотримання норм, законів і ін.), або – 

у контексті індивідуальності. На переконання Ф. Фукуями, 

саме на основі ліберальних і демократичних цінностей 

та спільного досвіду, можна створити національну іден-

тичність. Найважливішим на нашу думку, моментом є 

те, що політичні цінності слугують в якості структур-

ного компонента ідеології й ментальності колективної 

психології. Аналіз ціннісної психологічної аксіологічної 

політичної ситуації, може бути здійснений в ракурсі 

багатоскладового конфлікту, який рефлексує ситуацію 

інституційних спотворень, процес пошуку нових суспі-

льних норм, навіть дисонанс традиційних та інновацій-

них орієнтацій. В різні фази політичної кризи, механізм 

трансформації цінностей повинен, на нашу думку, спи-

ратися на дослідження в галузі синергетики. Це також 

стосується і засвоєння особистістю цінностей, базових 

для суспільства; політичної соціалізації; процесу стано-

влення системи ідентичностей та ін. Для України є цін-

ними європейськоорієнтовані інституційні норми, які 

містять в собі концепти: мир, свобода, демократія, спра-

ведливість, порядок, суверенітет, матеріальне благопо-

луччя, безпека, рівність перед законом, можливість 

самореалізації. Для молоді, також, важливе відчуття 

безпеки – зовнішньої та внутрішньої. На наше переко-

нання, дотримання таких цінностей дає змогу як нейтра-

лізувати можливі суспільно-соціальні конфлікти, так і 

передбачити їх.  

Висновки. Актуальність цієї теми не підлягає сумні-

вам. Вона має міждисциплінарний характер. Обраний 



   
54 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

нами напрям – соціально-філософський та політико-пси-

хологічний, дає можливість комплексно оцінити сучас-

ний стан статево-вікової психології, орієнтованої на 

повноцінне розкриття концепту «політичний конфлікт». 

Цей підхід залучає до життя найновіші розробки з цих 

наукових галузей. Сьогоднішній стан України конче 

потребує новітніх розробок у цій царині, оскільки від 

молоді, стану її політичних переконань, мотивів, стиму-

лів, орієнтацій, настанов залежить наше майбутнє. Про-

лонгована кризова ситуація доповнюється невизначені-

стю як у гео-політичній сфері, так і в ракурсі внутрішніх 

проблем. За нашим переконанням, розвиток новітньої 

антропологічної методології – виживання молодої осо-

бистості в кризовому соціумі, – має перспективний 

характер. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON OF POLITICAL CONFLICT 

AS A PERSPECTIVE OF POLITICAL PSYCHOLOGY: AGE ASPECT 

Political conflict is the focus of society, a concentrated space-time field of development of the most important social 

movements. It is a direct driver of socio-political development in the form of wars, revolutions, political crises, etc., at all 

levels of public life – from political behavior of individuals, social groups – to the political activities of states, peoples, nations, 

etc. An urgent task is its consideration in the perspective of social psychology, political psychology and sex-age psychology – 

in the XXI century – the era of neo-globalism and its antipode; the era of neo-colonialism and its antipode; era of neo-racism 

and its antipode. Such a dichotomy is the engine of social life, taken in its political aspect. It, in turn, is directly based on the 

whole development – in time and space of socio-social ideas about politics – the main direction of public life. Political 

psychology is designed to reveal all the nuances of the gender and age situation in terms of youth participation in the progress 

of socio-political life. This is relevant for our time, when the younger generation in Latin America, Africa, Asia, is the vast 

majority of the population in these parts of the world. For Europe, this problem is of great importance in terms of 

demography, labor market and ethnic social processes: here the share of the elderly is increasing, and the main source of the 

growing generation are people from the former colonies of metropolitan Europe. This is typical of Great Britain, Germany, 

and France, the leading European states. Any political upheaval in Europe is inevitably based in the slums of the migrant 

population. Political terrorism has become an effective feature of modern public life. A large share of it is occupied by new 

«foreigners» in Europe and the New World. In times of political and economic chaos around the world, and especially in 

developed countries, the resolution of political conflicts inevitably relies on psychology, political science, sociology, and 

ultimately, on philosophy and its branch – political philosophy. Why so? Because philosophy – since antiquity, reacted briskly 

to the events of political life. These issues became especially tense in the twentieth century, in connection with wars, 

revolutions, and other political crises – regional and local. In the postwar period, in the United States and Western Europe, 

these processes became widespread in direct connection with two global events: the collapse of the colonial system and a 

series of regional wars during the Cold War. The main consequence of the first event was the decolonization and relocation of 

millions of people as migrants. An important factor was added here – migration in the labor market. Philosophy gave rise to 

the phenomenon of «negritude», essays on post-racist, anti-racist and post-colonial topics. Existential philosophy was reborn; 

behaviorism has acquired a modern sound, etc. Postmodern philosophy brought to life the themes of chaos, satire, irony, 

social uncertainty. The Cold War led to a worldview polarization of the world. In the United States, in Europe, a wave arose 

against the war in IndoCina. Youth movements – from «hipsters» to «hippies» have demonstrated to society the need to take 

into account all aspects of gender and age psychology as a field of social and political psychology. Philosophy also reacted 

instantly: whole areas of political philosophy, psychology, sociology, etc. emerged. Philosophy reacted to neo-liberalism, neo-

conservatism, neo-nationalism, neo-communism and socialism. Youth political movements, from left to right, have powerfully 

demonstrated to the civilized world their transformative potential. These processes have acquired a special resonance in the 

age of information geo-political globalization. Political action – in the digital context, has shifted towards natural and 

controlled terrorism – real and virtual. For our problems, this segment of political action is an arena of intense struggle of 

political cultures, worldview struggle. This struggle is manifested today, in particular, as a field of clash of religious ideas and 

their interpretations. For the USSR, these moments had a unique solution: young people worked in the virgin lands, built 

BAM, saved the world from the consequences of Chernobyl, young people gave their lives and health in Afghanistan and other 

«hot spots». During the years of independence, Ukraine has developed a certain methodology for responding to modern socio-

political movements – both geo-political and domestic. Maidans have become for us a manifestation of the political energy of 

the people, that it must be detailed and substantiated from a scientific point of view. Here, our approaches – philosophical, 

political, sociological and psychological, acquire a relevant sound. Front-line youth requires careful and careful treatment by 

the state, its socially oriented structures and institutions. Civic youth showed themselves both in 2013-2014 and during the 

Ukrainian political crises. Therefore, this topic is relevant and promising. Today, young people are defined in terms of the 

latest challenges. 

Key words: social psychology, phenomenon, political conflict, philosophy of psychology, political psychology. 
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Постановка проблеми. Важливим фактором  

                сексуальної поведінки молодої людини є досвід 

різнобарвного спілкування в студентському віці. Стур-

бованість ритуальною стороною залицяння нерідко на-

стільки сильна, що молоді люди інколи не звертають 

увагу на переживання, адже власні почуття відступають 

перед питанням вірно чи ні вони ведуть себе з точки 

зору норм своєї статевовікової групи. Залицяння – це гра 

за правилами, які з однієї сторони, є дуже сталими, а з 

іншої – невизначеними. Не турбуватись про ці правила 

може лише той, хто вже оволодів ними, або хто повні-

стю занурений у кохання. Перше дається досвідом, а 

друге – глибиною і зрілістю почуттів. Питання сексуа-

льної поведінки в юнацькому віці є розглянутими в пра-

цях багатьох вчених в рамках міждисциплінарних 

зв‘язків, втім їхній перелік не можна вважати вичерпа-

ним. Актуальність дослідження диспозиційних власти-

востей особистості у сексуальній поведінці студентів 

зумовлюється необхідністю вивчення реального чи по-

тенціального відношення до сексу, власно психологіч-

них чинників котрі визначають особливості сексуаль-

ного сценарію поведінки в даному віці. 

Мета роботи. Метою публікації є з‘ясування впливу 

диспозиційних властивостей і типу особистості на від-

ношення до сексуальності в студентському віці. 

Виклад основного матеріалу. З. Фрейд [цит. по 3] 

відмічав, що у свідомості хлопчика-юнака чутливо-еро-

тичний потяг і потреба у психологічній близькості та 

теплі, спочатку розрізняються, тому що грубі, без якоїсь 

духовності, еротичні фантазії знаходяться по сусідству з 

мрією про ніжне, велике кохання, у якому немає нічого 

сексуального. Цим він пояснював полігамність юнацької 

активності – поряд з великим обожнюванням своєї обра-

ниці, зовсім не виключені еротичні контакти з дівчиною 

менш привабливою, але більш доступною. Частіше за 

все можна визначити момент початку процесу статевого 

дозрівання за особливими відчуттями. У хлопців це про-

являється у відчутті насолоди, яке пов‘язано з оголеним 

жіночим тілом, що виникає як під час зустрічі з дівчи-

ною так і у фантазіях та сні, де його властивості можуть 

бути невиразними, але головне, що це сприйняття при-

носить йому почуття насолоди. У дівчат неконкретна 

поки що уява про партнера фокусується на незнайомому, 

але вродливому герої своїх мрій, який приносить їй не-

забутні хвилини щастя і незнайомі до цього відчуття. Ці 

напівабстрактні уявлення пов‘язані з виникненням від-

чуттів, при яких по всьому тілу з‘являється збудливе 

тремтіння, яке з часом змінюється на постійне тяжіння 

до конкретної людини. Змінюється статева свідомість 

від романтичної стадії до еротичної, яка супроводжу-

ється появою хвилюючого інтересу до еротичних ситуа-

цій у проведенні спільного дозвілля, що стає найбільш 

зручним засобом для виникнення несміливих і незграб-

них парних взаємин. У танцях торкання й обійми один 

одного стають першою стадією пізнання однолітків ін-

шої статі і науки сексуальних пестощів, яка визначається 

таким сексологічним терміном, як «петінг». Згодом пес-

тощі й обійми фіксуються як любовні ігри, які виника-

ють попередньо перед статевим актом. Таким чином 

перші статеві акти у студентські роки пов‘язані як із ста-

У статті аналізується специфіка сексуальної поведінки в студентському віці у контексті впливу 

на неї диспозиційних властивостей особистості. Суттєвими є різні впливи на даний процес, як 

вікових особливостей юнаків так і відношення їх до сексу.  

Здійснений, за допомогою методики сексуального профілю особистості і відношення до сексу, 

аналіз стилю сексуальної поведінки, дозволяє, у більшості випадків, експлікувати його відповідно 

типу особистості. 

Надано аналіз результатів емпіричного дослідження структури сексуальної поведінки студентів 

з різним типом особистості. Окреслюються структурні компоненти сексуальної поведінки 

студентів, які призводять до набуття і ускладнення вмінь виражати еротичний зміст прагнень 

через диспозиційні властивості особистості. 

Розкриті особливості прояву сексуальної поведінки у амбівертів, інтровертів та невротиків. 

Акцентується увага, що для усіх типів особистості студентів існує багато спільного у вираженості 

й рівнях диспозиційних властивостей сексуальної поведінки. Тип сексуального профілю особистості 

визначає важливість суб‟єктивного значення сексуальної події, коли юнаки вибирають такий стиль 

сексуальної поведінки для взаємодії, який відповідає їхньому відношенню до сексу й намагаються 

постійно підкріплювати його своїми диспозиційними властивостями. 

Ключові слова: юнаки, сексуальна поведінка, сексуальний профіль, диспозиційні властивості, 

типи особистості: амбіверти, інтроверти, невротики. 
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тевою соціалізацією, так і з відчуттям власної доросло-

сті, яка дає можливість розкрити свою особистість у па-

рних взаєминах. 

Як показують дослідження Г.Ю. Айзенка [1], стиль 

статевого життя у більшості випадків залежить від типу 

особистості. Екстраверти раніше за інтровертів почина-

ють статеве життя; вони частіше, з більшою кількістю 

партнерів і у більш багатосторонніх формах мають сек-

суальні контакти; придають велике значення еротичній 

любовній грі, швидше звикають до сексуальних стиму-

лів і тому більш орієнтовані на зміну партнерів, ситуа-

цій, тощо. Екстравертам легше вдається зближення з 

особами протилежної статі, вони більш гедоністичні, 

отримують більше задоволення від своєї сексуальності і 

не відчувають при цьому ніяких тривог і сумнівів. 

Стримані і загальмовані інтроверти схильні до більш 

індивідуалізованих, «тонкіших» і більш стійких стосун-

ків, що часто поєднується з їх психологічними пробле-

мами і труднощами.  

Психотики не відрізняються високою статевою збуд-

ливістю, не визнають соціальних і моральних обмежень, 

але вони рідко задоволені своїм статевим життям, частіше 

схильні до девіантної поведінки, включаючи груповий 

секс; їх установки відрізняються грубою біологізацією 

статі, на противагу «інтровертованим» романтичним 

цінностям. 

Невротики часто мають сильний потяг, але не мо-

жуть задовольнити його із-за сильного почуття провини 

і тривожні стосовно своєї сексуальності, а також труд-

нощів у спілкуванні. Сексуальність часто здається їм 

небезпечною і огидною, а власні потяги ненормальними. 

Розповсюджені труднощі юнацького віку, які сильно 

впливають на сексуальну поведінку, традиційно пояс-

нюються почуттям сором‘язливості, яке тісно пов‘язане 

з інтроверсією, а у чоловіків також і з нейротизмом. 

Знайомства і зближення з особами протилежної статі 

сором‘язливим людям даються набагато складніше. З 

однієї сторони, сором‘язливі юнаки частіше за все праг-

нуть до більш інтимних, ніжних, індивідуалізованих 

любовних стосунків. З іншої сторони, деякі з них шука-

ють виходу із психологічних складнощів у безособистіс-

них, анонімних зв‘язках, які не вимагають від них дійс-

ного саморозкриття, але й не дають психологічного 

задоволення. Сором‘язливий інтроверт ніколи не сприй-

мався за маскуліного, але культура, яка була орієнтована 

на романтичний ідеал кохання, давала йому певну ком-

пенсацію. У підлітковому віці вони вільніше і повніше 

розкривалися перед друзями своєї статі, чим перед про-

тилежною, із-за власної сором‘язливості. Тепер же це 

становище змінилося. Юнаки, які за властивостями 

свого характеру не можуть, або не прагнуть користува-

тися лібералізацією норм сексуальної поведінки, інколи 

відчувають себе «білими воронами» серед однолітків.  

Труднощі психосексуального порядку, частіше за все 

зустрічаються у тих, чиї еротичні переживання не зна-

ходять вербалізації и тому ховаються вглибину і закріп-

люються, вони не в змозі прийняти власну сексуальність. 

Такі юнаки неусвідомлено прагнуть відгородитися, 

сховатися від «фактів життя» за допомогою певних 

захисних механізмів. Захисні механізми на думку ди-

тячого психолога Г. Фрейд [5] частіше застосовують 

таки типи особистості: 

1) аскети – підкреслено презирливо і вороже став-

ляться до всякої чутливості, яка здається такому підлітку 

меншовартою й брудною. Його ідеалом стає не просто 

контроль над власними почуттями, а й повне їх приг-

ноблення; 

2) інтелектуали – вимагають моральну чистоту і 

самодисципліну, вважаючи сексуальність «нецікавою», 

намагаються самоізолюватися від оточення, за яким 

криється страх перед реальним життям; 

3) експериментатори – досліджують поле своїх сек-

суальних здібностей, прагнуть зайнятися забороненим 

сексом; 

4) мрійники – мріють про еротичні ігри, відчуваючи 

при цьому іраціональний страх перед сексом; 

5) бісексуали – усвідомлюють свої сексуальні і еро-

тичні орієнтації, що реалізують в практичній площині. 

Ніякі сексуальні правила, закони чи ідеали не охоп-

люють в рівній ступені інтроверта чи екстраверта, нев-

ротика чи стійкої особистості. Чим доросліша молода 

людина, тим більше і реальніше її потреби у вищій точці 

насолоди, у відчутті еякуляції, тому у своїх бажаннях 

вона дуже конкретна. Перші статеві зносини якісно мі-

няють структуру статевої самосвідомості, тому що в 

цьому періоді вперше спостерігається і закріплюється 

вже не тільки статева, але й сексуальна ідентичність лю-

дини, яка включає й сексуальну орієнтацію. Сексуаль-

ний розвиток юнаків є динамічним процесом, який приз-

водить їх до набуття і ускладнення вмінь виражати еро-

тичний зміст прагнень через психосексуальну поведінку. 

Тип особистості та диспозиційні властивості суттєво 

впливають на структуру сексуальної поведінки в студе-

нтському віці та відношення до неї. Завдяки важливості і 

суб‘єктивному значенню сексуальних подій юнаки ви-

бирають таке середовище для взаємодії яке відповідає 

обраному їм стилю сексуальної поведінки й намагаються 

постійно підкріплювати його своїми диспозиційними 

властивостями. 

Перевірка цього припущення здійснювалася під час 

емпіричного дослідження відношення до сексу і сексуа-

льного профілю особистості серед студентів. Дослідже-

ння проводилося на базі ПНПУ імені В.Г. Короленка. У 

дослідженні взяли участь 50 студентів-магістрів. 

Головне завдання емпіричного етапу дослідження 

полягало у пошуку відповіді на питання про те, як змі-

нюється структура сексуальної поведінки в залежності 

від типу особистості та її диспозиційних властивостей. 

Для діагностики використовувалися методики «Відно-

шення до сексу (за К.Г. Айзенком) та «Опитувальник 

сексуального профілю (за О.Ф. Потьомкіною). У дослі-

дженні використано шкали сексуального типу особисто-

сті людей та її диспозиційні властивості, а також шкали, 

що визначають сексуальну поведінку.  

Студенти-магістри, що взяли участь у дослідженні, 

були розподілені відповідно до сексуального типу осо-

бистості: 54,3% – амбіверти, 31,4% – інтроверти; 77% – 

андрогени, у 34,2% проявляється невротичний тип осо-
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бистості в сексуальних відношеннях, а у 28,6% – психо-

тичний. У визначених групах аналізувалися структурні 

показники сексуальної поведінки за параметрами диспо-

зиційних властивостей та рівні їх вираженості. Резуль-

тати дослідження показали, що для усіх сексуальних 

типів існує багато спільного у вираженості і рівнях дис-

позиційних властивостей сексуальної поведінки.  

Так студенти-магістри усіх типів зазначають, що сек-

суальне життя не викликає ніяких проблем і характери-

зується високою ступенем експресивності (62,9%), що 

проявляється у розкутості та емоційній виразності своїх 

почуттів при мінімальній матеріальній користі від них 

(74,3%). Високий рівень задоволеності сексуальними 

стосунками відмічають 40%, а середній рівень – 48,6% 

студентів-магістрів, що проявляється у толерантності до 

порнографічного матеріалу і схильності до розглядання 

їх чи увазі до вербальних описів сексуальних сцен 

(60%). Вони мають середній рівень відповідальності за 

сексуальні стосунки і не прагнуть до сексуальних конта-

ктів на роботі (по 82,9%), схильні до ревнощів (80%), 

ставляться до кохання як до вищої цінності (77%), вибі-

рковані у сексуальних стосунках (71,4%), сексуальне 

життя характеризується різноманіттям (68,6%), ретельно 

ставляться до вигляду партнера і обставин, де здійсню-

ються інтимні зносини та прояв ніжності і чутливості від 

партнера (по 60%).  

У амбівертів тільки більш виражена сміливість у спі-

лкуванні з протилежною статтю і впевненість у своїх 

сексуальних можливостях (48,6%), та гіперсексуальність 

у стосунках (45,7%), а у психотиків – підвищена увага до 

обставин і вигляду партнера (40%). 

Отримані результати, на перший погляд, мають деяку 

парадоксальність. Виникає питання, чому ці протилежні 

за своїми змістовними характеристиками типи особисто-

сті мають дуже схожий сексуальний профіль. Нам зда-

ється доречним, що для пояснення цього факту необ-

хідно враховувати не тільки явні еротичні контакти 

студентів, але й потенційні, бажані, коли студенти-магі-

стри оцінюють не тільки те, що є в даний момент, але й 

те, що може бути в майбутньому. Також слід пам‘ятати і 

про зовнішні та ситуативні фактори, на які сильний 

вплив здійснюють диспозиційні властивості особистості.  

Аналізуючи диспозиційні властивості особистості які 

проявляються у ставленні до сексу, можемо зазначити, 

що амбіверти отримали перший сексуальний досвід у 

14–16 років (82%), ставлення до сексу у них забарвлене 

середнім рівнем: сексуальної збудливості (68,6%), впев-

неності у своїх сексуальних можливостях (65,7%), схи-

льності до безособового сексу (62,9%) і домінуючої по-

зиції в ньому (51,4%) та відсутності сексуальної соро-

м‘язливості (42,9%).  

Інтроверти отримали перший сексуальний досвід у 

17–20 років (78%), ставлення до сексу у тих забарвлене 

середнім рівнем терплячості до сексуальних зносин 

(68,9%), а невротики із слабким лібідо зазначають си-

льну загальмованість і незадоволеність сексуальними 

стосунками, що проявляється у невротичному сексі 

(85,7%), хоча сексуальна відраза проявляється у них на 

середньому рівні (57%). 

Тобто, реальне чи потенціальне ставлення до сексу 

суттєво не залежить від типу сексуального профілю осо-

бистості. Суттєвий вплив на сексуальну поведінку здій-

снюють диспозиційні властивості особистості, які допо-

внюються схожістю інтересів і менш суворим табу на 

тілесні контакти.  

Висновки. Узагальнюючи результати проведеного 

дослідження, необхідно підкреслити наступне. В студе-

нтському віці відбуваються якісні зміни у відношенні до 

сексу та сексуальній поведінці. Для усіх типів особисто-

сті студентів-магістрів існує багато спільного у вираже-

ності і рівнях диспозиційних властивостей сексуальної 

поведінки. Напруженість життєвих подій у різностате-

вому спілкуванні підвищує, а недолік такого досвіду 

знижує значення цієї сторони життя. Тип сексуального 

профілю особистості визначає важливість суб‘єктивного 

значення сексуальної події, коли юнаки вибирають та-

кий стиль сексуальної поведінки для взаємодії, що від-

повідає їхньому відношенню до сексу, при цьому вони 

намагаються постійно підкріплювати його своїми диспо-

зиційними властивостями. 

Встановлено, що як і будь-яка інша форма поведінки, 

сексуальна поведінка має рушійні або мотиваційні ком-

поненти, при цьому спрямовуючи сексуальну енергію 

для досягнення реального чи бажаного, омріяного або 

уникнення цього. Такий стиль сексуальної поведінки 

вимагає знання про рівень і ступінь вираженості диспо-

зиційних властивостей особистості та встановлення вза-

ємозв‘язку між окремими структурними компонентами 

сексуального профілю особистості. Ймовірно існують і 

більш виражені відмінності між різними типами особис-

тості у ставленні до сексу. Проте, висловлене припу-

щення вимагає ретельної експериментальної перевірки 

на інших вікових категоріях людей, що і окреслює перс-

пективи подальших розвідок. 
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SPECIAL DISPOSITIONS OF PERSONALITY TYPE AND SEXUAL BEHAVIOR IN STUDENT AGE 

In the article were analyzed specifics of sexual behavior in student age in the context of dispositional personality traits 

influence on it. Significant influences on this process, both age features of young men and their relation to sex are essential. 

Using method of sexual profile of the individual and attitude to sex were carried out, analysis of the style of sexual 

behavior, allows, in most cases, to explain it according to the type of personality. 

An analysis of the results of an empirical study of the sexual behavior structure of students with different personality types 

was given by authors. The structural components of students‟ sexual behavior were outlined, which lead to the acquisition and 

complication of the ability to express the erotic content of desires through dispositional personality traits. 

Peculiarities of sexual behavior in ambiverts, introverts and neurotics were revealed. It was emphasized that for all 

personality types there is much in common in the severity and levels of dispositional properties of sexual behavior. The type of 

person‟s sexual profile determines the importance of subjective meaning of a sexual event, when young men choose a style of 

sexual behavior for interaction that corresponds to their attitude to sex and try to constantly reinforce it with their 

dispositional properties. 

Key words: adolescents, sexual behavior, sexual profile, dispositional properties, personality types: ambiverts, introverts, 

neurotics. 
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Постановка проблеми. Активне реформуванням 

пенітенціарної системи вимагає удосконалення ефектив-

ності роботи органів та установ виконання покарань, в 

тому числі служби пробації, на яку покладаються великі 

надії у зв‘язку з впровадженням нового виду покарання 

«пробаційний нагляд». Саме «пробаційний нагляд» має 

стати дієвою альтернативою позбавленню волі. Додає 

актуальності нашому дослідженню поетапне впрова-

дження ювенальної юстиції у пенітенціарній системі, 

оскільки її метою є забезпечення основних прав та ство-

рення більш прогресивної системи соціальної реабіліта-

ції дітей, котрі вступили у конфлікт із законом. Реаліза-

ція концепції розвитку ювенальної юстиції передбачає 

перш за все впровадження кадрового модуля підготовки 

фахівців у галузі ювенальної юстиції. До таких фахівців 

належать не лише офіцери пробації, які працюватимуть з 

неповнолітніми, а й ювенальні судді; прокурори у спра-

вах неповнолітніх; адвокати з ювенальних справ; пра-

цівники ювенальної поліції, слідчі, соціальні працівники 

та працівники пенітенціарної системи по роботі з непов-

нолітніми у виховних установах закритого типу.  

З метою розробки програм підготовки фахівців-юве-

нальщиків постає питання у визначенні професійних 

вимог, тобто критеріїв та якостей, якими має володіти 

людина, яка обрала професію, пов‘язану з роботою щодо 

виправлення неповнолітніх порушників закону. Саме 

складання професіограми офіцера ювенальної пробації 

зможе допомогти у визначенні системи основних важли-

вих якостей та компетентностей, які необхідні для пред-

ставника даної професії.  

Мета роботи. Розробити професіограму офіцера 

ювенальної пробації, з урахуванням сучасних вимог до 

професійної діяльності. Визначити систему основних 

важливих якостей та компетентностей, якими повинен 

володіти представник даної професії. 

Виклад основного матеріалу. Професіографічний 

підхід у педагогіці передбачає детальне дослідження 

професій, в тому числі фахівців ювенальної пробації. 

Актуальність професіографічного підходу в підготовці 

майбутнього офіцера ювенальної пробації полягає в 

тому, що дає можливість якісно підготувати сучасного 

фахівця-пробаціоніста, який буде мати певний необхід-

ний набір професійних компетентностей і базову профе-

сійну культуру, зможе професійно розвиватися протягом 

життя та своєї службової діяльності. Учені виокремлю-

ють різні підходи щодо побудови професіограми: ком-

плексний (базується на визначенні й дослідженні бага-

тьох характеристик, серед яких головними є соціальні, 

організаційно-технологічні, якісноособистісні та інші); 

аналітичний (аналіз узагальнених нормативних і морфо-

логічних показників структури професії); психолого-

орієнтований (опис зовнішніх факторів впливу на служ-

бово-професійне середовище, поведінкові характерис-

тики службовця; опис внутрішнього середовища служ-

бово-професійної діяльності; здібності; типові реакції 

службовця на певні професійні ситуації; психічні стани 

службовця тощо); модульний підхід або задачноособис-

тісний (аналіз професії на основі виділення професійних 

завдань – модулів, що складаються з певної задачі служ-

бово-професійної діяльності та всіх дій, умов, предметів, 

засобів, результатів цієї діяльності та поєднуються з ни-

зкою психологічних якостей службовця) [1]. 

Професіограма вважається узагальненою еталонною 

моделлю успішного фхівця у певній професії, опис осо-

У статті автор розкриває складові, зміст та роль професіограми офіцера ювенальної пробації. 

Професіограма розглядається як опис виду праці та необхідних особистих якостей фахівця, що можуть 

використовуватись у профорієнтації та підборі кадрів. Складовими професіограми офіцера ювенальної 

пробації визначено трудограму та писхограму, систему основних важливих якостей та компетентностей, 

які необхідні для працівника ювенальної пробації. Професіограма має істотне значення при виборі професії, 

призначенні на посаду та розробці моделі підготовки фахівців. 

Ключові слова: офіцер ювенальної пробації, професіограма, компетентності, готовність до діяльності. 
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бливостей певної професії, що розкривають зміст про-

фесійної діяльності, а також вимоги, які вона ставить 

перед людиною. Професійні задачі та обов‘язки, функ-

ції, які фахівець має виконувати, обумовлюють компо-

ненти моделі офіцера пробації, який працюватиме з не-

повнолітніми. На нашу думку, створення професіограми 

офіцера ювенальної пробації має допомогти у розробці 

моделі підготовки майбутніх офіцерів пробації для соці-

ально-виховної роботи з неповнолітніми надасть можли-

вість визначити педагогічні умови для підготовки фахів-

ців для ювенальної пробації, а також надасть змогу 

удосконалити ефективність виконання завдань пробації 

з урахуванням вікових особливостей неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті з законом. 

Щодо структури розробки професіограми, то її зміст 

базується на певних принципах, основними з яких є 

комплексність, цілеспрямованість, особистісний підхід 

та ін. Комплексний аналіз особливостей будь-якої про-

фесії передбачає: 

– виробничу характеристику професії, включаючи 

економічне та соціальне значення; обсяг знань та умінь 

необхідних для успішної професійної праці, термін про-

фесійної підготовки; 

– характеристики професії (включаючи санітарно-

гігієнічну характеристику, включаючи шкідливі для здо-

ров‘я умови та процеси праці); 

– психограму (перелік психологічних вимог професії 

до спеціаліста).  

З метою правильного оформлення професіоргами, 

з‘ясуємо складову даного поняття. Так, словники украї-

нської мови інтерпретують поняття «професіограма» 

таким чином:  

– професіограма – науковий опис виду праці та необ-

хідних якостей, що може використовуватись у профорі-

єнтації та підборі кадрів [2];  

– професіограма –всебічний науковий опис професії, 

що включає в себе техніко-економічні, соціальні, саніта-

рно-гігієнічні та педагогічні аспекти професійної діяль-

ності, а також основні вимоги до соціально-психологіч-

них та психофізіологічних особливостей людини, яка 

відповідає цій професії [3]. 

За визначенням А. Маркової: «Професіограма – це 

науково-обґрунтовані норми та вимоги професії до видів 

професійної діяльності та якостей особистості фахівця, 

які дозволяють йому ефективно виконувати вимоги 

професії, отримувати необхідний для суспільства про-

дукт і разом з тим створювати умови для розвитку осо-

бистості самого працівника». У структуру професіог-

рами в якості її складових входять трудограма та 

психограма, яка включає психологічні якості, що є ба-

жаними для ефективного виконання професійної діяль-

ності, що підтверджують праці вчених. Так, А. Маркова 

включає трудограму (опис праці в конкретній професії) і 

психограму (опис людини праці в професії). Трудограма 

характеризує фахівця як суб‘єкта професійної діяльно-

сті, а психограма – як індивіда [4]. 

Тобто, виходячи із тлумачень даного поняття та під-

ходів науковців можна скласти зміст завдань та обов‘я-

зків, що передбачає дана професія та вимоги до майбут-

нього фахівця, який є кандидатом на певну посаду в 

ювенальних відділах органів пробації. Для цього необ-

хідно розкрити зміст професійної діяльності офіцера 

ювенальної пробації, визначити загальні професійні 

вимоги.  

Відповідно до нормативної бази сферою діяльності 

працівників ювенальної пробації є забезпечення реаліза-

ції державної політики у сфері виконання певних видів 

кримінальних покарань, не пов‘язаних із позбавленням 

волі, та пробації щодо неповнолітніх. До основних за-

вдань, які виконують офіцери пробації належать: 

– підготовка досудових доповідей щодо неповноліт-

ніх обвинувачених відповідно до ухвали суду; 

– виконання кримінальних покарань щодо неповно-

літніх у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, громадських 

робіт, виправних робіт; 

– здійснення нагляду за неповнолітніми особами, зві-

льненими від відбування покарання з випробуванням; 

– реалізація пробаційних програм щодо неповноліт-

ніх осіб, звільнених від відбування покарання з випро-

буванням; 

– проведення соціально-виховної роботи із неповно-

літніми засудженими, до яких застосовано пробацію; 

– узагальнення та аналіз інформації про неповноліт-

ніх осіб для визначення їх потреб в наданні соціально-

педагогічних, соціально-медичних, соціально-економіч-

них, психологічних, юридичних та інформаційних послуг; 

– роз‘яснення неповнолітнім особам, їх батькам або 

законним представникам порядку та умов відбування 

покарання; 

– роз‘яснення неповнолітнім особам порядку отри-

мання (надання) соціальних послуг; 

– визначення криміногенних факторів, що впливають 

на поведінку неповнолітнього засудженого; 

– розроблення та реалізація заходів щодо роботи із 

неповнолітніми особами, які сприятимуть мінімізації 

ризику вчинення нових правопорушень, шляхом засто-

сування методики оцінки ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення; 

– забезпечення організації соціально-виховної роботи 

із неповнолітніми особами за індивідуальним планом 

роботи, визначеним на підставі оцінки криміногенних 

факторів неповнолітньої особи; 

– забезпечення взаємодії з підприємствами, устано-

вами, організаціями, громадськими об‘єднаннями та 

громадянами, що надають соціальні та психологічні 

послуги, з метою надання соціальних послуг неповнолі-

тнім особам; 

– сприяння залученню неповнолітніх осіб до вихов-

них заходів та соціально корисної діяльності, до заходів, 

спрямованих на мотивацію позитивних змін особистості, 

поліпшення соціальних стосунків та профілактику пра-

вопорушень; 

– сприяння залученню неповнолітніх засуджених до 

навчання та здобуттю ними повної загальної середньої 

освіти; 

– проведення роботи із батьками або законними 

представниками неповнолітніх засуджених щодо їх 

залучення до соціально-виховної роботи, яка прово-

диться з такими засудженими; 

– забезпечення взаємодії з органами і службами у 

справах дітей, спеціальними установами та закладами, 
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що здійснюють їх соціальний захист і профілактику пра-

вопорушень, щодо заходів соціальної профілактики, 

соціальної реабілітації та соціального супроводу непов-

нолітніх; 

– реалізація інших заходів, спрямованих на виправ-

лення неповнолітніх засуджених та запобігання вчи-

ненню ними повторних кримінальних правопорушень; 

– виконання адміністративних стягнень у вигляді 

громадських робіт, виправних робіт та суспільно корис-

них робіт щодо неповнолітніх осіб; 

– визначення спільно з органами місцевого самовря-

дування видів громадських робіт, суспільно корисних 

робіт та переліку об‘єктів, на яких вони виконуються 

неповнолітніми особами; 

– залучення волонтерів пробації до здійснення нагля-

ду за неповнолітніми засудженими та проведення з ними 

соціально-виховної роботи; 

– забезпечення дотримання прав і свобод людини під 

час виконання судових рішень; та ін. [5].  

Як бачимо спектр обов‘язків офіцера пробації, крім 

наявності відповідних юридичних, педагогічних та пси-

хологічних знань, обумовлює певні вимоги, які висува-

ються до особистих якостей людини, а також обумовлює 

відповідні запити щодо умов праці. Орієнтовна модель 

професіограми підготовки фахівця – офіцера ювенальної 

пробації подано на рис.1. 

 
Дослідження щодо побудови моделі орієнтовна мо-

дель професіограми підготовки фахівця – офіцера юве-

нальної пробації здійснювалися на підставі аналізу зав-

дань, які виконує співробітник ювенальної пробації. 

Отже, можемо виокремити наступні функції, що входять 

до його професіограми: 

Офіцери 

ювенальної 

пробації 

Неповнолітні особи, які перебувають в 

конфлікті з законом 

Сім‘ї неповнолітніх осіб, які перебувають 

в конфлікті з законом 

Освітні організації, в яких здобувають 

освіту неповнолітні особи, які 

перебувають в конфлікті з законом 

Інші державні організації 
Громадські організації в сфері пробації,  

пенітенціарної системи країни 

ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Основні завдання, які виконують офіцери ювенальної пробації 

Основні функції офіцерів ювенальної пробації 

(комунікативна, соціально-виховна, організаційна, 

прогностична, пошукова) 

мотиваційно-ціннісні 

особливості 

комунікативні 

якості 

вольові 

якості 

увага та 

пам‘ять 

ПСИХОГРАМА 

ТРУДОГРАМА 

професійні компетентності 

Рис.1. Орієнтовна модель професіограми підготовки фахівця –  

офіцера ювенальної пробації (авторська розробка) 
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– комунікативна (взаємодія з неповнолітніми клієн-

тами пробації, їх батьками, вчителями, співробітниками 

державних органів, громадських та благодійних органі-

зацій, волонтерами);  

– соціально-виховна (реалізація пробаційних прог-

рам, проведення соціально-виховних заходів з неповно-

літніми);  

– організаційна (організація та забезпечення вико-

нання адміністративних стягнень у виді виправних та 

громадських робіт);  

– прогностична (проведення оцінки ризику вчинення 

повторного порушення, визначення криміногенних фак-

торів, що впливають на поведінку засудженого);  

– пошукова (пошук інформації для підготовки досу-

дової доповіді, пошук волонтерських та соціальних ре-

сурсів для залучення до соціально-виховної роботи та ін.). 

До психограми офіцера ювенальної пробації можна 

віднести: мотиваційно-ціннісні особливості (дотримання 

моральних стандартів та правил, наполегливість при 

досягненні ділових цілей, дотримання законності, відпо-

відальність); комунікативні якості (товариськість, такто-

вність, вербальна культура, дипломатичність); вольові 

якості (самоконтроль, стриманість, стресостійкість, вит-

римка психологічних та фізичних навантажень); інтеле-

ктуальні якості (кмітливість, критичне мислення); увагу 

та пам‘ять. Важливою складовою професіограми є про-

фесійні компетентності (знання, вміння та навички, які 

забезпечують виконання професійних завдань), до яких 

можна віднести знання законодавчої та нормативної 

бази, психологічних особливостей підліткового віку; 

вміння щодо здійснення нагляду за неповнолітніми, 

щодо виконання покарань не пов‘язаних з позбавленням 

волі, проведення соціально виховної роботи; навички 

підготовки досудових доповідей, реалізації пробаційних 

програм та ін. 

Цінність професіограми офіцера ювенальної пробації 

полягає у тому, що вона допомагає людині зрозуміти 

зміст обраної професії (чим особа буде займатись як 

фахівець у конкретній сфері, які висуваються до неї ви-

моги: інтелектуальні, психологічні, теоретичні, практи-

чні); а також допомагає роботодавцю визначити чи може 

відповідний фахівець займати посаду офіцера пробації, 

який буде здійснювати соціально-виховну роботу з 

неповнолітніми. 

Висновок. Проведені дослідження дають змогу виз-

начити наступне: 1) професіограма майбутнього офіцера 

ювенальної пробації дає уявлення про професію, розк-

риває сутність його службової діяльності, форм та мето-

дів ресурсного забезпечення організації пробаційної 

роботи з неповнолітніми особами, які знаходяться у 

конфлікті з законом, відкриває шляхи підвищення ефек-

тивності виконання службово-професійних обов‘язків та 

сприяє розвитку особистості офіцера ювенальної проба-

ції; 2) розробка професіограми є важливим етапом у 

створенні еталонної моделі підготовки кваліфікованого 

фахівця – офіцера ювенальної пробації; 3) складовими 

професіограми є інформація щодо професії; домінуючих 

видів діяльності; професійних компетентностей, якостей 

особистості, які забезпечуватимуть успішне виконання 

службово-професійної діяльності (здатності, особисті 

якості, інтереси, схильності); якості, які можуть зава-

дити успішному виконанню професійної діяльності; 

сфера застосування професійних знань; наявність даної 

професії у Класифікаторі професій та зазначення норма-

тивних вимог для зайняття відповідної посади. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вдоско-

налення моделі підготовки майбутніх офіцерів ювеналь-

ної пробації на підставі складання професіограми. 
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Постановка проблеми. Саме сьогодні патріотизм  

              покликаний дати новий імпульс духовному 

оздоровленню нації, формуванню національно свідомих 

громадян-патріотів, здатних забезпечити Україні гідне 

місце у цивілізованому світі. 

Мета роботи – дослідити історіографію дослідження 

національного виховання особистості. 

Виклад основного матеріалу. Вагомий внесок у 

розвиток національно-патріотичного виховання вніс 

Григорій Ващенко, який розробив основи української 

національної педагогіки, розкрив виховний ідеал і ство-

рив проект системи освіти, яка б забезпечувала вихован-

ня патріотизму у підростаючого покоління. Науковець 

стверджував, що виховний ідеал є відповідним націона-

льному ідеалу: «Виховний ідеал відповідає інтересам і 

психології народу». У своїй книзі «Виховний ідеал» він 

створив яскравий образ ідеальної людини, українця – 

свідомого патріота своєї землі, нації, що є передумовою 

сили й могутності української держави. В основу вихо-

вання української молоді педагог ставить загальнолюд-

ські й національні цінності, виплекані народом протягом 

віків. Людина, як соціальна істота, приходить у світ і 

проживає в суспільстві, яке має свої особливості, звичаї, 

свій спосіб життя, свій національний характер, свою, 

творену віками національну культуру. Він стверджував, 

що є різні форми любові до Батьківщини і виділяв сти-

хійний (несвідомий) та свідомий патріотизм. Стихійний 

патріотизм є неусвідомленою любов‘ю до рідної при-

роди, земляків, звичаїв, традицій, рідної мови. Стихійна 

любов до рідного краю стає ґрунтом для свідомого пат-

ріотизму. Першою рисою такої любові є усвідомлення 

належності до певної нації та відокремленості її від ін-

ших націй. Свідомий патріот знає рідну природу, істо-

рію, літературу, не обмежується пасивною любов‘ю до 

свого краю й народу, його сучасного і минулого, до його 

мови і культури. Для патріота дорога честь своєї Батькі-

вщини, і він захищає її словом, ділом, повсякчас прагне 

піднести її честь. Справжній патріот мусить знати своє 

покликання і народу, прагнути спрямовувати всі сили на 

його здійснення. Найвищою формою патріотизму є жер-

товна любов до Батьківщини. Вона виявляється в тому, 

що людина для блага Батьківщини терпить муки і навіть 

іде на смерть [13]. Серед найзначніших праць ученого 

часів еміграції заслуговують на увагу такі: «Виховання 

волі і характеру» (1957), «Роль релігії в житті людства і 

релігійне виховання молоді» (1954), «Тіловиховання як 

засіб виховання волі і характеру» (1956), «За здорову і 

свідому українську родину» (1959–1960), «Мораль хри-

стиянства і комуністична» (1962). Ці твори та «Вихов-

ний ідеал» разом із етико-естетичною добіркою («Вихо-

вна роль мистецтва», 1955–1956; «Основи естетичного 

виховання», 1956; «Основи естетичного ідеалу», 1960) є 

основою теорії виховання, яка відповідає, на думку 

автора, традиціям і духовності українського народу і має 

стати основою плекання свідомих патріотів, носіїв 

християнського виховного ідеалу [12;14]. 

Національно-патріотичне виховання невідʼємне з 

такими поняттями, як історико-культурні, етнографічні 

традиції, ментальні особливості народу; що знаходить 

свою опору (підтримку) в релігійних та етичних понят-

тях пролюдину, її ціннісних орієнтирах. Це підкреслю-

ють Р. Скульський у праці «Національне виховання уч-

нів засобами українського народознавства» (1995) [39] 

та М. Стельмахович у праці «Українське національне 

Статтю присвячено історіографії дослідження національного виховання особистості (ХХ ст. – 

поч. ХХІ ст.). Автор висвітлює розвиток історіографії даної проблеми. Проаналізовано основні 

програмні документи в сфері національно-патріотичного виховання, дисертаційні та монографічні 

дослідження, статті та джерела, які свідчать що патріотичне виховання – це і особливий вид 

багатопланової, скоординованої, цілеспрямованої діяльності державних органів, відомств, 

політичних партій, громадських об‟єднань та організацій, засобів масової інформації. Історико-

патріотичне виховання ґрунтується на історичному минулому України: збереження та наслідування 

трудовим, культурним, духовним традиціям українського народу, виховання на цій основі гордості за 

свою країну та її історичні надбання; усвідомлення пам‟ятних подій, знання пам‟ятних місць, 

видатних громадських і політичних діячів; відзначення пам‟ятних дат у житті рідних сіл і міст 

тощо. Вивчено основні напрямки досліджень висновки вітчизняних педагогів щодо формування 

національно свідомих громадян-патріотів, системи героїко-патріотичного виховання і сфер 

діяльності: соціальної, духовно-моральної, культурно-історичної, військово-історичної, ідеологічної. 

Визначено здобутки освіти та окреслено подальші завдання наукових досліджень, щодо формування 

особистості-патріота з високими моральними цінностями, який буде дбати про розвиток 

української державності. 

Ключові слова: патріотичне виховання, особистість, цінності, освіта, Батьківщина, Україна. 
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виховання. Початкова школа» (1993) [40]. 

Виховання патріотизму дітей та молоді досліджу-

вали: Т. Безпалько, як актуалізували питання форму-

вання політичної культури, компетентності і толерант-

ності особистості, виховання відданості цінностям 

демократії, свободи у виборі власних світоглядних по-

зицій, прагнення активно включитись в державотворчі 

процеси, громадське життя сільської чи міської громади, 

в якій живе дитина. Змістовними у цьому напрямку є 

праці О. Бабак, І. Беха, Т. Василевської «Виховання на-

ціонально-свідомого, патріотично зорієнтованого моло-

дого покоління, створення умов для його розвитку як 

чинник забезпечення національних інтересів України» [1]. 

В умовах сьогодення, пандемій та криз важливим є 

виховання молодої людини-патріота відповідального за 

ставлення до власного здоров‘я і здоров‘я оточуючих як 

до найвищої індивідуальної і суспільної цінності, фор-

мування культури здоров‘я підлітка, його здатності до-

лати шкідливі звички. Сучасні науковці, педагоги І. Бех, 

О. Вишневський, К. Журба, Ю. Руденко, К. Чорна та 

інші приділяють значну увагу проблемам патріотичного 

виховання, засобам його впровадження, визначають ос-

новні шляхи реалізації особистості в соціумі. І. Бех [1;2, 

3;4;5;7]; І. Бех, К. Журба, І. Шкільна праця «Форму-

вання у підлітків національно-культурної ідентичності у 

загальноосвітніх начальних закладах (констатувальний 

етап дослідження)» [6]. Доводять значущість соціально-

педагогічної підтримки підростаючої особистості як 

найбільш перспективної щодо нового осмислення ролі 

педагога в освітньому процесі та його взаємодії з учнями 

на етичних принципах і моральних імперативах. Основ-

ними завданнями соціально-педагогічної підтримки ви-

значаються допомога учням у розвитку ціннісно орієн-

тованої активності, подоланні труднощів соціальної 

взаємодії, профілактика ризикованої поведінки, соціаль-

ний захист у складних життєвих ситуаціях. 

Значну роль у розробку сучасної системи націона-

льно-патріотичного виховання внесла К.І. Чорна у праці 

«Виховання громадянина, патріота, гуманіста» (2014) 

сформулювала методичні засади патріотичного вихо-

вання підростаючого покоління. За її висновками, пріо-

ритетним є особистісно орієнтоване виховання націона-

льно свідомого громадянина-патріота, яке передбачає 

утвердження людини як найвищої цінності [48]. 

К. Чорна «Проблеми виховання патріотизму школярів у 

сучасній Україні» (2003) [47]; Чорна К.І., Білоусова В.О., 

Ганнусенко Н.І. «Виховання моральності підростаючого 

покоління: науково-методичний посібник» (2005) [50]. 

Той хто стверджує, що патріотизм не можна «виховати» 

(і не потрібно виховувати) покладаючись на стихійне 

формування «природного» патріотизму, недооцінює 

перетворюючу силу суспільного та державного видів 

патріотизму, їх значення для успішної внутрішньої і зо-

внішньої політики, гарантування безпеки держави [48]. 

Патріотичне виховання залишається однією з умов 

успішної соціалізації особистості-громадянина поліетні-

чної держави. Зокрема, О. Вишневський визначає такі 

види патріотизму: етнічний патріотизм ґрунтується на 

почутті власної причетності до свого народу, на любові 

до рідної мови, культури, до власної історії тощо. Він 

започатковується природою як відчуття родових ознак 

народу, що є вродженими. Ці ознаки розвиваються пов-

ноцінно, якщо дитина виростає у національно свідомій і 

національно орієнтованій сім‘ї, навчається в українській 

школі. Територіальний патріотизм ґрунтується на любо-

ві до землі, до місцевості, ландшафту, клімату тощо, де 

людина народилася. Для людини, як зрештою і для де-

яких інших живих істот, рідним стає все те, що вона 

сприймає найперше, найраніше. Державницький патріо-

тизм ґрунтується на державному самовизначенню осо-

бистості і ставить за мету виховання та розвиток в дітях 

державного світогляду й державного почуття – того ви-

щого патріотизму, який ґрунтується на державній ідео-

логії і пов‘язується з поняттям громадянськості. Держа-

вницький патріотизм, пом‘якшує згладжує не тільки 

природні міжетнічні суперечності, але й тертя, пов‘язані 

з майновим станом окремих людей, має об‘єднувальну 

силу [18]. 

Тема виховання патріотичних почуттів та цінностей 

у дітей не втрачає актуальності в ХХІ ст. Такі знання 

допоможуть виростити цілісно сформованих особистос-

тей, духовно багатих, цивілізованих людей, які повинні 

мати на меті вибудувати високоморальне досконале, 

гуманістично спрямоване суспільство, значущими є ви-

сновки М. Боришевського у працях «Духовні цінності як 

детермінанта громадянського виховання особистості. 

Цінності освіти і виховання» (1997) [9]; «Виховання 

національної самосвідомості молоді – актуальна про-

блема педагогічної науки» (2000) [10]; «Національна 

самосвідомість у громадянському становленні особисто-

сті» (2000) [11]. В.П. Вербицька «Громадянське вихо-

вання учнівської молоді: сучасні аспекти розвитку» 

(2009) [15], О. Вишневський «Сучасне українське вихо-

вання: педагогічні нариси» (1996) [16], «Концепція де-

мократизації українського виховання» (1997) [17] пи-

шуть, що одним із важливих напрямків національної 

системи виховання є формування гармонійних взаємин 

дитини з природою, її соціокультурних компетентнос-

тей, екологічного світогляду, готовності до включення в 

активну природоохоронну діяльність. Її сутність має 

полягати у залученні школярів до вивчення природи 

рідного краю, свого міста та села, впорядкуванні приро-

дних джерел, берегів річок та ставків, закладанні шкіль-

них садів, створенні кімнат, музеїв природи, екології, 

участі в експедиціях. 

М.Ф. Димитров «Національне виховання студентів як 

фактор цілісного формування особистості» (2013) [19]. 

відзначає, що патріотичне виховання – складне соціа-

льно-педагогічне явище, повʼязане з передачею життє-

вого досвіду від покоління до покоління, з цілеспрямо-

ваною підготовкою людини до праці на благо України, з 

її соціалізацією, з формуванням і розвитком духовно-

моральної особистості, здатної любити свою Батьківщи-

ну, постійно відчувати звʼязок з нею, захищати її інтереси, 

зберігати і примножувати кращі традиції свого народу, 

цінувати культурні цінності, постійно прагнути до забез-

печення безпеки особистості, суспільства і держави. 

К.О. Журба «Становлення патріотизму в підлітків у 

процесі виховання духовності» (1999) [20], «Теоретичні 

основи патріотичного виховання. Теоретико-методичні 

проблеми виховання дітей і учнівської молоді» (2008) 

[21], «Теоретичні основи національно патріотичного 
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виховання школярів» (2013) [22] відзначає, що розумін-

ня дитини як субʼєкта і мети виховання, орієнтує всіх 

учасників освітнього процесу на усвідомлення вихован-

ня як соціально-педагогічного явища, на підвищення 

виховного потенціалу освітнього середовища та проек-

тування цілісного виховного простору. 

В.В. Івашковський «Педагогічні основи військово-

патріотичного виховання молоді» [24] розглядає патріо-

тичне виховання як один із чинників формування і роз-

витку людини-патріота, громадянина своєї Батьківщини, 

особистості з високими патріотичними переконаннями, 

почуттями і активними діями в імʼя відродження і про-

цвітання України, захисту її інтересів. Значущими в 

процесі виховання підлітків та молоді є превентивні за-

ходи та увага щодо формування ідентичності, основ 

духовності особистості, культури мислення і культури 

поведінки. Важливо здійснювати профілактику шкідли-

вих звичок, девіантної і кримінальної поведінки. 

Ю. Калиновський [25], В. Кіндрат [28], В. Кириченко 

[26], О. Єжова, В. Нечерда, Т. Тарасова, О. Хомич [27], 

І. Бех, К. Журба, В. Киричок [5] акцентують, що патріо-

тизм властивий кожному громадянину, є серцевиною 

української національної ідеї, передбачає любов до 

Батьківщини, свого народу, рідної землі, готовність на 

самопожертву заради них, сприяє розвитку України як 

суверенної, правової, демократичної держави. 

У сучасних умовах межі виховання та освіти розши-

рюються і охоплюють як процес навчання так і засоби 

виховання. Доцільно організоване за змістом і формою 

навчання містить в собі потужний виховний потенціал: 

формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації особи-

стості, її духовні та матеріальні потреби. Гуманістично 

спрямований освітній процес забезпечує реалізацію низ-

ки навчальних завдань, а саме: формування цілісної кар-

тини світу, збагачення соціального і морального досвіду 

особистості, уявлень про зв‘язок навколишнього світу та 

її внутрішнього життя. Організований таким чином осві-

тній процес створює сприятливі умови для формування 

компетентної особистості-патріота. Але дитині завжди 

потрібна соціально педагогічна підтримка та супровід, 

що спрямовані на зміцнення фізичного, психічного і 

духовного здоров‘я, реалізації природних здібностей і 

задатків, творчих потенцій, формування ціннісного ста-

влення до світу та до самої себе. В системі національного 

виховання обов‘язковим є його регіональний аспект. 

Його специфіка і особливості базуються на засвоєнні іс-

торичних, соціально-економічних, духовно-культурних, 

сімейно-родинних традицій. 

Л. Кримець, С. Пальчик «Аксіологічні аспекти патрі-

отизму в контексті соціального управління» (2013) [32], 

Р. Петронговський «Теорія і практика формування пат-

ріотизму старшокласників» (2003) [35] патріотичне ви-

ховання розглядають як комплекс загальних і приватних 

цілей, завдань, установок, визначених загальнолюдсь-

кими, державно-національними, професійними та осо-

бистісними цінностями. Саме поняття «патріотизм» є 

цінність, яку треба кожному осмислити, зрозуміти і при-

йняти до керівництва в житті, у професійній діяльності, 

відзначає Ж. Петрочко в праці «Нове осмислення патрі-

отизму та шляхи його формування у викликах часу» 

(2017) [36], С. Рашидова «Виховання почуття патріоти-

зму старшокласників на культурно-художніх традиціях 

Донбасу» [37], доводять значущість формування в уч-

нівської молоді ціннісного ставлення до світу та до мис-

тецтва в цілому і народного мистецтва зокрема. Цей 

процес передбачає залучення школярів до світу мистец-

тва, формування на цій основі системи знань про мисте-

цтво, набуття нового естетичного досвіду, активного 

залучення до різних мистецьких практик. 

О. Стьопіна «Виховання патріотизму як духовно-

моральної якості у студентів вищих навчальних закла-

дів» (2004) [42] доводить значущість засобів патріотич-

ного виховання, якими є правознавство, краєзнавство, 

вітчизняна історія, спорт, здоровий спосіб життя, украї-

нська література, мистецтво, традиції та інше. Засоби 

патріотичного виховання є необхідними інструментами, 

які сприяють розвитку патріотичної свідомості, яка у 

дослідженнях науковців розглядається, як «результат 

глибокої пізнавальної роботи, яка може виступати як 

стимул патріотичної діяльності, патріотичної позиції, 

патріотичних вчинків» [38]. 

В. Стрілько у праці «Українське національне патріо-

тичне виховання молоді – головна складова розвитку 

державності» (2015) [41] підкреслює значущість у вихо-

ванні підростаючого покоління та формуванні духовної 

безпеки української нації навичок національної самоіде-

нтифікації. І. Чернова розглядає «Проблему патріотизму 

в сучасному науковому дискурсі» (2011) [46]. 

П. Кононенко – поет, драматург, доктор філологічних 

наук, утвердив українознавство як інтегративну науку та 

філософію виховання й освіти. У 1992 р. створив Інсти-

тут українознавства – нині визнаний у світі науково-

освітній заклад, що органічно співпрацює з науково-

педагогічними центрами всієї України та багатьох країн 

світу. Автор понад 30 монографічних видань, підручни-

ків і посібників для середньої та вищої школи, понад 

600 статей, оглядів, рецензій [31]. Вчений виділяє три 

види патріотизму: природній, державний і суспільний. 

На формування природного патріотизму впливають, 

насамперед, рідні та близькі, середовище, в якому виро-

стає й виховується дитина. Любов до рідної землі при-

щеплює також школа та дошкільні навчальні заклади. 

Пізніше, коли людина виходить у світ самостійного 

життя, цей вид патріотизму у житті різних людей відіг-

рає далеко не однакову роль: у одних людей він залиша-

ється на рівні особистих сентиментальних переживань, а 

в інших – трансформується у патріотизм суспільний та 

державний. Тоді виникає почуття причетності до життя 

громади і країни, відповідальності перед суспільством, 

обов‘язку перед державою, готовності її захищати і відс-

тоювати територіальну цілісність [30]. 

Погоджуємось з висновками Л. Кірішко, що «важли-

ве місце, як зазначалось вище, у патріотичному вихо-

ванні посідає виховання поваги до Конституції держави, 

законодавства, державних символів (Герба, Прапора, 

Гімну), державної мови» [29]. Виховання любові та по-

шани до державної символіки суверенної України посі-

дає одне з чільних місць у системі громадянського, зок-

рема патріотичного, виховання молодого покоління. 

Державна символіка покликана формувати громадянську 

гідність, патріотичні почуття й впевненість молоді в 

майбутньому своєї держави. 
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Микола Томенко вважає, що «формулою нового 

українського патріотизму має стати принцип: Україна – 

держава для всіх громадян. Український громадянин, 

отримавши цей статус, повинен усвідомлювати, що він 

бере на себе певні обов‘язки. Таким чином, сучасний 

український патріотизм слід визначати не лише за озна-

ками спілкування рідною мовою чи любові до певних 

культурних цінностей, а і як мислення з повагою до 

країни і з любов‘ю до малої батьківщини» [44]. Сього-

дні, у часи загроз, не можна стояти осторонь подій, які 

відбуваються навколо нас, і не потрібно боятися відсто-

ювати свою життєву позицію. Події Майдану засвідчили 

великий патріотизм українців, їхню згуртованість та 

цілеспрямованість. Однією з найдраматичніших сторі-

нок історії ХХ століття є Друга світова війна. Чим даль-

ше ми віддаляємося від цієї події, тим глибше й масшта-

бніше усвідомлюємо велич подвигу народу. Усе 

пережите під час цієї найжорстокішої війни продовжує 

жити в нашій пам‘яті, у долях людей. Події Другої сві-

тової війни стали вже далеким минулим, та пам‘ять про 

них назавжди залишиться в серцях вдячних нащадків. 

Збереження історії, формування почуття гордості за на-

род, який пережив страхіття війни й приніс світу пере-

могу над нацизмом. Сьогодні «прихованим» війнам да-

ються неоднозначні оцінки, щоб назавжди викреслити їх 

з історії. Деякі зацікавлені особи прагнуть скоріше забу-

ти війни, що залишили свій слід у долях багатьох людей, 

які виконували урядові завдання в «гарячих точках» 

планети. Проте ми не маємо права забувати про людей, 

які виконували свій військовий обов‘язок. 

Глобальні проблеми сьогодні все частіше пов‘язують 

з військовими діями, діяльністю терористів, спеціальною 

організацією озброєних людей – армією. Сучасна війна – 

політична боротьба та застосування збройного насильс-

тва. Ведення війн пов‘язують з кризовим екологічним 

станом, що спричинений також надто низьким рівнем 

екологічної науки, освіти та виховання, які зумовили 

відповідно низький рівень культури й свідомості люди-

ни у ставленні до природи. Найганебніше риса людської 

цивілізації є війна. 

На Мюнхенській конференції з безпеки Міжнародна 

кризова група визначила топ-10 збройних конфліктів, на 

які цього року варто звернути особливу увагу. На перше 

місце група винесла конфлікт в Афганістані (військова 

операція НАТО проти ІДІЛ і «Талібану»). У звіті наго-

лошується, що внаслідок бойових дій в Афганістані гине 

більше людей, ніж під час будь-якого іншого поточного 

конфлікту в світі. Протистояння в Афганістані триває 

понад 18 років (з жовтня 2001 року) і загинули вже по-

над 100000 осіб (і це статистика тільки з 2009 року). При 

цьому за останні два роки рівень кровопролиття в Афга-

ністані тільки зріс [45]. 

Замикає рейтинг, незважаючи на понад 13000 загиб-

лих, конфлікт на Донбасі. В Україні вже понад 6 років 

триває збройний конфлікт на Донбасі. На початку квітня 

2014 року, після анексії Криму Російською Федерацією, 

на сході України в частині Донецької та Луганської об-

ластей російські спецслужби влаштували серію проро-

сійських акцій. 

Бойові дії на Донбасі почалися із захоплення 12 кві-

тня 2014 року російськими спецслужбами українських 

міст – Словʼянська, Краматорська і Дружківки. Захоп-

лену у відділках МВС зброю російські диверсанти пере-

дали місцевим сепаратистам і невдовзі проголосили 

утворення так званих Донецької та Луганської народних 

республік. Україна втратила контроль над частиною 

кордону. 

Офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в 

Україну. З українського боку РФ на законодавчому рівні 

визнана країною-агресором. Для відсічі агресії на сході 

України спочатку проводилась Антитерористична опе-

рація, яка з 2018 року має назву Операція обʼєднаних 

сил. На окупованих територіях Донбасу перебувають 

російські та місцеві військові формування. Протисто-

яння між силами ЗСУ та бойовиками і російськими най-

манцями триває. Досягти припинення вогню не вдається. 

На початку 2019 року ООН офіційно заявила, що 

внаслідок збройного конфлікту на сході України загину-

ло до 13000 осіб. Понад 30000 людей зазнали поранень. 

Серед цивільного населення кількість вбитих становить 

близько 3300 осіб. Ця цифра включає і 298 пасажирів 

«Боїнга» рейсу MH 17, який був збитий 17 липня 

2014 року в небі над Донбасом. 

Героїко-патріотичне виховання – комплексна сис-

тема, що включає в себе велику кількість напрямів і 

сфер діяльності. У ньому містяться не тільки соціальний, 

але й духовно-моральний, культурно-історичний, війсь-

ково-історичний, ідеологічний компоненти. Головними 

цілями цієї системи є розвиток у підростаючого поко-

ління громадянськості й патріотизму як найважливіших 

духовно-моральних і соціальних цінностей, формування 

в молоді професійно значущих якостей, умінь і готовно-

сті до їх активного прояву в різних сферах життя суспі-

льства. Значущими є дослідження В. Гонського, В. Гу-

менюка, М. Зубалія, О. Остапенка, Б. Шаповала, П. Іг-

натенка, М. Тимчика, які засвідчили, що на сьогодні 

необхідно виховувати молоде покоління національно 

свідомими патріотами, які здатні забезпечити рідній 

державі гідне місце в цивілізованому світі, сприяти цілі-

сності та соборності [23; 34; 43]. Тому, важливим склад-

ником патріотичного виховання є військово-патріотичне 

виховання, яке орієнтоване на формування у підростаю-

чої особистості готовності до захисту Вітчизни, розви-

ток бажання здобувати військові професії, проходити 

службу в Збройних силах України, як особливому виді 

державної служби. Його зміст визначається національ-

ними інтересами України й покликаний забезпечити 

активну участь громадян у збереженні безпеки від зов-

нішньої загрози. Робота з патріотичного виховання має 

проводитися комплексно в єдності всіх його складників, 

спільними зусиллями органів державного управління, 

освітніх закладів, сімʼї, громадських організацій та об‘є-

днань, Збройних сил України, інших силових струк-

тур [49]. 

Висновки. Таким чином, в публікація, джерелах та 

дисертаційних дослідженнях відзначено, що патріотизм – 

головна моральна цінність людства, духовна основа 

розвитку української державності, стержень виховання 

молодого покоління. Тому для формування патріотичної 

свідомості особистості освітяни мають об‘єднати свої 

зусилля з батьками, громадою, усіма, кому небайдужа 

доля Батьківщини. 
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Сьогодення ставить перед освітянами важливе та 

невідкладне завдання – виховати свідомого громадяни-

на, патріота рідної землі Під патріотичним вихованням 

розуміють специфічний процес цілеспрямованої взаємо-

дії його об‘єктів і субʼєктів, впливу на психологію осо-

бистості, колективу (групи людей), суспільства в цілому. 

Патріотичне виховання – особливий вид багатопла-

нової, скоординованої, цілеспрямованої діяльності дер-

жавних органів, відомств, політичних партій, громадсь-

ких об‘єднань та організацій, засобів масової інформації. 

Історико-патріотичне виховання має на меті знання істо-

ричного минулого України: збереження та наслідування 

трудовим, культурним, духовним традиціям українсь-

кого народу, виховання на цій основі гордості за свою 

країну та її історичні надбання; усвідомлення памʼятних 

подій, знання памʼятних місць, видатних громадських і 

політичних діячів та їхніх справ; відзначення памʼятних 

дат у житті рідних сіл і міст (заснування, оборона від 

ворогів, культурний та політичний розвиток); походи та 

екскурсії по памʼятних історичних місцях. 

Маючи велике духовно-культурне надбання держави, 

необхідно в повному обсязі його використовувати для 

виховання у молодого покоління відчуття власної гідно-

сті за свою землю, що в свою чергу сприятиме форму-

вання в особистості любов до Батьківщини, до збере-

ження її територіальної цілісності Героїко-патріотичне 

виховання має на меті формування готовності до подви-

гу в імʼя Батьківщини, у тому числі – до самопожертви 

заради життя наступних поколінь: усвідомлення витоків 

героїчного, любов до Батьківщини, її народу; особиста 

відповідальність за їхню долю; знання памʼятних місць 

визвольних боїв, походи та екскурсії по них; розуміння 

сутності подвигу: зробити саме те, що потрібне для Віт-

чизни у важкий час; знання історичних особистостей, 

національних героїв. Книга памʼяті, Книга скорботи – 

справжні хрестоматії подвигу українського народу у 

боротьбі за свою незалежність. Фізичне виховання має 

на меті формування здоровʼя нації: залучення громадян 

до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

спрямування фізичного виховання на підготовку молоді 

до праці та захисту Вітчизни; розвиток громадського 

спортивного руху. 

Сьогодні одним із найголовніших факторів форму-

вання в підростаючого покоління готовності до захисту 

своєї Батьківщини є допризовна підготовка молоді, тому 

військово-патріотичне виховання має на меті: форму-

вання патріотичних почуттів відповідно до вимог Кон-

ституції України та законів України про захист Батьків-

щини та готовності до служби у Збройних силах 

України; прагнення до оволодіння військовими знан-

нями, відповідного рівня фізичної підготовки та загарто-

ваності в інтересах захисту Вітчизни; підвищення прес-

тижу військової служби, військова професійна орієнтація 

молоді; формування і розвиток мотивації, спрямованої 

на підготовку до захисту Української держави у Зброй-

них силах України та інших військових формуваннях; 

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрі-

шньополітичної обстановки, вміння на цій основі самос-

тійно адекватно оцінювати події, що відбуваються в 

державі і світі, свою роль та місце в цих подіях. 
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Постановка проблеми. Актуальність і ступінь  

            проблеми дослідження полягає у зміні менталітету 

сучасного постіндустріального суспільства і, як наслідок 

є закономірною необхідністю поновлення системи вищої 

професійної освіти. Актуальною стає проблема профе-

сійної компетенції, що в першу чергу, пов‘язано з 

націленістю сучасного фахівця на оптимальну реалі-

зацію можливостей в будь-який сфері діяльності, а 

головне до можливості зайняти професійну нішу та своє 

місце в соціально-професійному просторі. Крім того, в 

умовах ринкової економіки, появи нових типів підпри-

ємств з різними видами власності (спільних, приватних, 

акціонерних товариств, комерційних і некомерційних 

організацій і установ) та виникнення багатої кількості 

безробітних об‘єктивно з‘являється проблема форму-

вання нового типу фахівця, який у майбутньому повинен 

стати конкурентоспроможним на ринку праці та адапто-

ваним до реалій соціально-професійного середовища. 

Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно знайти 

новий підхід до вирішення завдань професійного стано-

влення молоді. Особливо, це являється актуальним для 

системи вищої професійної освіти, де отримується про-

фесійно значущі компетенції значної частини майбутніх 

кваліфікованих фахівців.  

Цілі професійної освіти є багатогранними для різних 

етапів соціально-економічного розвитку та для зміни 

умов соціально-професійної адаптації. Однією з основ-

них цілей вищої професійної освіти та виховання в рин-

кових відносинах є формування у студентів узагальне-

них соціально-професійних якостей, необхідних майбут-

ньому кваліфікованому фахівцю, який буде затребува-

ним на ринку праці. Зазначена проблема та необхідність 

пошуку її вирішення визначило мету дослідження: 

конструювання та реалізація моделі і технології підгото-

вки студентів до входження в єдине соціально-профе-

сійне середовище на основі дистанційно-модульного 

підходу при вивченні іноземної мови.  

Виклад основного матеріалу. Використання диста-

нційно-модульного підходу при вивченні іноземної мови 

в мінливих економічних умовах, зростаючої нестабіль-

ності внутрішнього середовища та постійних трансфор-

маційних процесів диктують нові правила для учасників. 

Залежно від ринкової ситуації, умов середовища функ-

ціонування, рівня конкурентних переваг, методів конку-

рентного суперництва заклади вищої освіти обирають 

відповідну модель впровадження новацій і покращення 

технологій, освоєння нових перспективних ринкових 

сегментів розвитку науково-дослідних робіт, що забез-

печують доступ до високих технологій.  

Дослідження цього явища присвячені роботи таких 

учених як Дуранової М.Е., Никифорової А.А., Павлен-

ко В.А. та ін., в яких порушуються питання конкуренто-

спроможності, проблем професійно-ціннісних орієнта-

цій, соціально професійної адаптації, зайнятості та 

У статті проведено аналіз процесу підготовки студентів до входження в єдине соціально-професійне 

середовище на основі дистанційно-модульного підходу на прикладі вивчення іноземної мови. Побудована 
модель підготовки студентів до входження в єдине соціально-професійне середовище на основі дистанційно-

модульного підходу при вивченні іноземної мови, яка включає взаємопов‟язані елементи: мету, умови, 
принципи, критерії ефективності, суб‟єкт-об‟єкт-суб‟єктна взаємодія та результат. Виявлено педагогічні 

умови входження студентів в єдине соціально-професійне середовище на основі дистанційно-модульного 

підходу. Розглянуто соціально-професійну підготовку студентів на макро-рівні, зокрема прийняття 
суб‟єктами педагогічного процесу системи цінностей навчання та забезпечення розвитку, а саме приєднання 

суб‟єктів навчання в єдине віртуальне телекомунікаційне освітнє середовище. Описано індивідуалізація 

навчального процесу, проблемність навчального матеріалу, професійна спрямованість, рефлексія мовної 
діяльності, яка описується на мезо-рівні соціально-професійної підготовки. Розкрито мікро-рівні соціально-

професійної підготовки: емансипація навчального процесу та суб‟єктів навчальної діяльності. Сформовано 
мотиваційні переваги для забезпечення соціально-професійних ролей і видів діяльності. Доведено, що розробка 

критеріїв визначена на рівні ефективності підготовки студентів до входження в єдине соціально-професійне 

середовище на основі дистанційно-модульного підходу при вивчення іноземної мови.  
Ключові слова: єдине соціально-професійне середовище, дистанційно-модульний підхід, вивчення 

іноземної мови, педагогічні умови, макро-рівень, мікро-рівень, мезо-рівень, ефективності підготовки. 
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безробіття на ринку праці. Роботи Б.Н. Алмазової, 

В.Г. Бочарової, В.Д. Семенової присвячені проблемам 

соціалізації, соціальної та соціально-професійної адап-

тації. Автори С.Я. Батишева, А.П. Бєляєвої, Н.І. Дум-

ченко, Н.Ф. Золотухиної, що виклали основи теорії 

професійної педагогіки; теорію системного, особистісно-

діяльнісного, інтегративно-модульного підходу до вив-

чення педагогічних явищ; міждисциплінарні концепції 

внутрішніх закономірностей системи професійної освіти 

в умовах ринкової економіки і взаємодії з соціально-

професійним середовищем. Зокрема, в роботах Є.К. Ба-

лафанова, М.А. Вінницького, В.П. Демкина, Е.С. Полат, 

В.П. Тихомирова представлені теоретико-методологічні 

основи організації дистанційно-модульного навчання, 

особливості його дидактичного і методичного забезпе-

чення. Незважаючи на численні підходи до розгляду 

педагогічних основ взаємодії студентів з соціально-про-

фесійним середовищем при професійній підготовці та 

використання різних підходів в реалізації таких взаємодій, 

педагогічні умови дистанційно-модульного підходу 

виявлені не в повному обсязі, а застосування іноземної 

мови в процесі підготовки студентів до входження в 

єдине соціально-професійне середовище показав недос-

татнє дослідження цього питання.  

У зв‘язку з різноманітністю наукових підходів вини-

кла суперечність між необхідністю підготовки студентів 

до входження в єдине соціально-професійне середовище 

на основі дистанційно-модульного підходу з викорис-

танням іноземної мови і недостатня розробленість цього 

питання в теорії і практиці вищої освіти. Входження 

студентів в єдине соціально-професійне середовище на 

основі дистанційно-модульного підходу з використан-

ням іноземної мови буде більш ефективним, якщо буде: 

• чітко визначені сукупність принципів, педагогічних 

умов, виявлені механізми реалізації в освітньому сере-

довищі дистанційно-модульного вивчення іноземної 

мови при підготовці студентів до входження в єдине 

соціально-професійне середовище; 

• організовано вивчення іноземної мови при підгото-

вці студентів до входження в єдине соціально-профе-

сійне середовище з урахуванням рівнів соціалізації осо-

бистості і реалізації дистанційно-модульного підходу, 

який включає: принципи, програму та педагогічні умови; 

• розроблена модель та технологія підготовки студе-

нтів до входження в єдине соціально-професійне середо-

вище на основі дистанційно-модульного підходу при 

вивченні іноземної мови з урахуванням виявлених педа-

гогічних умов, рівнів соціалізації особистості і суб‘єкт-

об‘єкт-суб‘єктних взаємовідносин викладача і студентів [3]. 

Структурно-функціональна модель підготовки сту-

дентів до входження в єдине соціально-професійне сере-

довище на основі дистанційно-модульного підходу при 

вивчення іноземної мови повинна бути сконструйована 

на основі наступних принципів. Розглянемо більш дета-

льно вплив принципів, щодо підготовки студентів до 

входження в єдине соціально-професійне середовище на 

основі дистанційно-модульного підходу при вивченні 

іноземної мови. 

Принцип безперервності – полягає в постійному фо-

рмуванні вектора (сукупності) знань, який відноситься 

до різних цілей, предметним областям, життєвим ситуа-

ціям. Людина, що знаходиться в нерозривному зв‘язку із 

зовнішнім середовищем і володіє психофізіологічними 

властивостями організованого мислення з метою отри-

мання нових знань у будь-який фіксований або невідмі-

чений спеціальний момент часу формує безліч висновків 

різного ступеня достовірності та відноситься до різних 

предметних областей знань. 

Принцип системного структурування – передбачає 

організацію навчального матеріалу в строгій логічній 

послідовності від простого до складного. Структура 

приватних дидактичних цілей всього навчального курсу, 

представлених в окремих модулях, підпорядковується 

єдиній дидактичній меті всього навчального курсу, роз-

робленого в модульній програмі. Особливістю модуль-

ного структурування є стиснення навчальної інформації, 

яка лаконічна, легка при запам‘ятовуванні і в будь-який 

момент може бути розгорнута в окрему тему, розділ, що 

вивчається на курсі. Це дозволяє структурувати матеріал 

у повному, скороченому та поглибленому варіантах. 

Принцип гнучкості – ґрунтується на диференціації 

навчального матеріалу і індивідуалізації навчального 

процесу, що дозволяє враховувати психо-фізіологічні 

особливості кожного студента і його професійну спря-

мованість. Це забезпечується індивідуальним графіком 

проходження модуля, системою індивідуального конт-

ролю щодо подолання певних рубежів модуля або всієї 

модульної програми.  

Принцип гуманістичної і професійної спрямованості – 

полягає в повазі студента, бажання бачити в ній особи-

стість, здатну до подальшого розвитку, співпраці та спі-

втворчості, формуванні у нього професійних умінь і 

навичок засобами іноземної мови в процесі входження в 

єдине соціально-професійне середовище, яка виступає 

його квазі професійними якостями, що сприяють соціа-

льній та професійній адаптації. 

Принцип діалогічності навчального процесу – приз-

водить до встановлення між викладачем і студентом 

діалогу, заснованому на взаємній повазі один одного. 

Викладач стає на позицію авторитарності та на позицію 

помічника, вміло поєднує різні методи роботи та вміло 

коригує процес іншомовного спілкування. 

Принцип зворотного зв‘язку – має на увазі взаємосп-

рямованість процесу навчання. Тобто роль викладача 

зводиться не до традиційної інформатівно-ораторської 

ролі, а до інтерактивної, координуючої ролі фасилітатора. 

Принцип позитивного емоційного фону – передбачає 

на увазі створення в час занять комфортного психологі-

чного клімату, який сприяє встановленню вільного для 

вибору студента освітнього простору. Загальною харак-

теристикою психологічного клімату в даному випадку є 

атмосфера причетності всіх учасників освітнього проце-

су до єдиного освітнього простору, необмежений рам-

ками навчальних аудиторій та стінами конкретних нав-

чальних закладів. 

Отже, основою кожного принципи є відношення ви-

кладача до студента, його повага, здібність вміло поєд-

нувати різні методи навчання, для кращого засвоєння 

матеріалу. 

Квінтесенцією моделі є педагогічні умови, від органі-

зації яких в значній мірі залежить ефективність навчання 

студентів іноземної мови на основі дистанційно-модуль-
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ного підходу в процесі підготовки студентів до вхо-

дження в єдине соціально-професійне середовище. Дані 

умови ми розглядаємо з урахуванням рівнів соціалізації 

особистості [2, с.177-179]. 

Розглянемо три рівні соціально-професійної підгото-

вки, а саме макро, мікро та мезо-рівні.  

На макро-рівні соціально-професійної підготовки.  

1. Прийняття суб‘єктами педагогічного процесу сис-

теми цінностей навчання. Цінність – невід‘ємний ком-

понент людини, що виконує в суспільстві ту або іншу 

роль. Суспільно-політичні, моральні, квазі професійні 

якості студента є його ціннісними якостями. У цілісному 

педагогічному процесі під професійними якостями розу-

міються значущі для студента види діяльності, які дають 

йому можливість задовольняти потреби і стимулюють 

соціальну, навчальну та науково-дослідну активність, 

спрямовану на оволодіння майбутньою професією. 

2. Забезпечення наступності в навчанні на основі 

дистанційно-модульного підходу. Наступність передба-

чає збагачення форм, засобів і методів, акумулює пози-

тивні результати на всіх етапах навчання іноземної 

мови. Наступність зумовлює характер зв‘язків між мо-

дулями, сприяє встановленню закономірностей, що до-

зволяє передбачити логіку подальшого розвитку педаго-

гічного процесу. 

3. Включення суб‘єктів навчання в єдине віртуальне 

телекомунікаційне освітнє середовище. Маємо на увазі 

пряме входження в навчальний процес і відчуття безпо-

середньої присутності в реальному часі представленому 

«екраному світі» за допомогою комп‘ютерних пристроїв 

(звук, зорові образи, тактильні відчуття). 

4. Використання в підготовці максимально необхід-

ного обсягу соціально професійної, економіко-матеріа-

льної, навчально-методичної, освітньої, наукової та 

іншої інформації з арсеналу єдиної освітньої мережі. 

Інформаційний матеріал з арсеналу єдиної освітньої 

мережі включає: теоретичний матеріал при вивченні 

іноземної мови по кожному модулю, домашні завдання, 

попередній навчальний матеріал, оглядову і проблемну 

лекції, лекцію з відеофільмом, лекцію супутникового 

телебачення, слайд-лекції по роботі з комп‘ютерним 

підручником і матеріали електронної бібліотеки [5, с.58]. 

Для активізації професійних умінь і навичок використо-

вуються матеріали активних семінарів, ділових ігр, пла-

кати, таблиці, засоби наочності. Блок консультативної 

інформації представлений IР-консультаціями, інтернет-

консультаціями, інтернет-семінарами та іншими видами 

занять, передбачених індивідуальним графіком. 

На мезо-рівні соціально-професійної підготовки: 

1. Під індивідуалізацією розуміється організація нав-

чального процесу, при якої вибір способів, прийомів, 

темпу навчання враховує особистісні особливості студе-

нтів та рівень розвитку їх здібностей до навчання [1, 

с.85]. Переваги індивідуальної роботи зі студентами при 

використанні дистанційно-модульного вивчення інозем-

ної мови полягає в наступному: в основі навчання 

лежить самостійна робота кожного студента в певному 

виді мовленнєвої діяльності; педагог має можливість 

спостерігати, коментувати і контролювати діяльність 

студентів на протязі всього модуля, а студент повинен 

активно брати участь в засвоєнні матеріалу. 

2. Проблемність навчального матеріалу, тобто поста-

новка проблеми при вивченні іноземної мови ведеться за 

кількома напрямками: проблемно-пошукове читання; 

аудіювання; письмо; усне мовлення (говоріння). У кож-

ному з них створюється проблемна ситуація, на вирі-

шення якої потрібен час, знання попереднього матеріалу 

та аналіз нової інформації. 

3. Професійна спрямованість покликана вирішувати 

такі завдання: мобілізацію внутрішнього потенціалу 

студентів (психічного, емоційного, вольового) на оволо-

діння майбутньою професією; формування позитивного 

ставлення до майбутньої професійної діяльності; свідоме 

засвоєння матеріалу і поліпшення якості знань студен-

тів; розвиток творчого пошуку, ініціативи і мислення 

майбутніх фахівців [4, с.126]. 

4. Процес рефлексії відбувається звернення свідомо-

сті студента на самого себе, тобто формується самосві-

домість особистості, розмірковує над своїм психічним 

станом і способом. В даному випадку проявляється осо-

бистісний характер рефлексії, який проходе через мовну 

діяльність. Розвинений механізм рефлексії допомагає 

студентам планувати терміни і обсяг досліджуваного 

матеріалу, своєчасно здавати завдання або успішно про-

ходити модулі, виділяється основна інформацію серед 

другорядної, самостійно складаються тези і конспекти 

по тій або іншої теми. 

5. Використання в підготовці системи середовищ за 

участю студента (соціально-професійне середовище, ку-

льтурно-просвітницька середовище, навчальна група тощо).  

Соціально-професійне середовище націлене на розви-

ток у студентів здатності до швидкої адаптації, до пос-

тійно змінюваних умов навколишнього і навчального 

середовища та підготовки до входження їх в єдине вір-

туальне телекомунікаційне освітнє середовище, а також 

формування у них фахових знань, умінь і навичок, які є 

основою їх майбутньої професійної діяльності. 

Культурно-наукове середовище спрямовано на фор-

мування у студентів ціннісних орієнтацій в сучасному 

світі, розширення їх освітніх та соціальних можливостей 

за допомогою мови, оскільки мова є не тільки засобом 

комунікації, а й засобом навчання. Мета навчання поля-

гає не тільки в спілкуванні на іноземній мові, а й у фор-

муванні у студентів соціокультурних знань, умінь і 

навичок. 

Навчальна група, як невід‟ємний компонент освіт-

нього середовища, включена в процес міжособистісної 

комунікації: досить простої, традиційної, контактної, 

«суб‘єкт-суб‘єктної» форми навчання; в більш складних: 

«суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктної» та «суб‘єкт-канал-об‘єкт-

суб‘єктної» та інших формах. В дистанційно-модуль-

ному навчанні контактні форми органічно доповню-

ються інноваційними технологіями, можливість отри-

мання довідкової інформації незмірно розширюється, 

з‘являється можливість самоосвіти студента в цікавій 

для нього галузі знань на основі гнучкого графіка, осо-

бистісно-орієнтованих програм та Інтернет-консультацій 

з провідними педагогами, фахівцями, науковцями.  

На мікро-рівні соціально-професійної підготовки. 

Виступає емансипація, як педагогічна умова, яка роз-

глядається нами в контексті «звільнення» студента від 

тиску і залежно від викладача. Організація під час занять 
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вільного дискурсу, зняття комунікативного бар‘єру мо-

жливо тільки при новому типі відносин, коли партнери є 

рівноправними учасниками мовленнєвої діяльності.  

Емансипація суб‘єктів навчального процесу – ціле-

спрямований навчально-виховний процес взаємодії вик-

ладачів і студентів, заснований на повазі думки сту-

дента, здатності розуміти та відчувати, співпереживати 

почуттям і емоціям іншого студента. Процес «накла-

дення» переживань і співчуття студента, пов‘язаний зі 

своїми власними співчуттями, в результаті якого відбу-

вається ідентифікація з емоційним станом іншої, «зара-

ження» його емоцією і переживання її по-справжньому.  

Бажано, щоб викладач мотивував кожного студента 

до нових знань. Мотив є внутрішнім стимулом, що зму-

шує студента діяти. Мотивів існує безліч, що дозволяє 

говорити про ієрархію мотиваційних переваг. До прові-

дних мотиваційних переваг навчання в закладах вищої 

освіти, ми відносимо: отримання диплома, бажання уни-

кнути служби в армії, отримання певного соціального 

статусу в суспільстві, просування по кар‘єрних сходах, 

можливість перекваліфікації та роботи в іншій сфері. 

Серед мотиваційних переваг після вузівської діяльності 

істотну роль грають: висока заробітна плата; професійне 

зростання; можливість набратися досвіду, щоб потім 

працювати в іншій області; можливість перекваліфікува-

тися. У міру руху до вершини піраміди змінюються мо-

тиви і, відповідно, мотиваційні переваги. Розглядаючи 

взаємодію студентів, як сукупний суб‘єкт навчання в 

зв‘язку зовнішнім середовищем, можна виявити дві фу-

нкції: сприйняття знань; функцію передачі знань, коор-

динації та управління процесами навчання. Однак, в різ-

них варіантах взаємодії студента з зовнішнім середовищем 

освітні функції тих, кого навчають та тих, хто навчає 

безперервно змінюються. Тому сукупну діяльність сторін 

правильніше розглядати як сукупний суб‘єкт навчання.  

Велика увага приділяється використанню міжособис-

тісних відносин. У процесі соціалізації той, кого навча-

ють взаємодіє із зовнішнім світом через близьке йому 

оточення-мікросвіт. У мікросвіті студента як обов‘яз-

ковий елемент потрапляє наставник-викладач, що керує 

освітою. Спілкування студента з викладачем, одноліт-

ками і макросвітом здійснюється через систему подання 

знань. У процесі отримання знань, що відносяться до 

різних предметних областей, студент має змогу викори-

стовувати безліч формальних і неформальних зв‘язків з 

безліччю викладачів. Минаючи суб‘єкт-суб‘єктні відно-

сини, він здійснює прямі контакти з об‘єктами збері-

гання та розподілу знань зовнішнього середовища 

(комп‘ютерної, інформаційної та навчальної мережею, 

бібліотеками, інформаційними каналами, засобів масової 

інформації та пропаганди і т. д.); вступає у множинні 

відносини з іншими всілякими об‘єктами і суб‘єктами 

пізнання з метою придбання нових знань, займаючись 

самоосвітою [6, с.183-184]. 

Технологічний компонент моделі представлено зміс-

товною складовою, діяльнісною складовою та педагогі-

чною взаємодією сторін: 

До змістовної складової нами віднесені: спеціально 

відібрана система елементів соціально-професійного 

досвіду, засвоєння якої необхідно для успішної діяльно-

сті в певній сфері (склад, структура, зміст методичної, 

предметної, загальнокультурної, психолого-педагогічної 

підготовки.  

Діяльнісна складова включає: організацію навчання 

студентів в закладах вищої освіти іноземної мови на ос-

нові дистанційно-модульного підходу (методи, форми, 

кошти, забезпечення і ін.).  

Педагогічна взаємодія сторін представлена, як 

суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктною взаємодією, коли учасники 

міняються ролями, виступаючи то в ролі «суб‘єкта», то в 

ролі «об‘єкта навчання». Викладач-тьютор здійснює 

загальні навчально-виховні функції, допомагаючи адап-

туватися до навчального процесу. Викладач-фасилітатор 

допомагає вибрати індивідуальну траєкторію руху по 

модулю, ділиться власним досвідом зі студентами, дає 

консультацію, якщо студент відчуває труднощі при ви-

рішенні проблеми. Викладач-координатор встановлює 

певний порядок, необхідний для ефективного функціо-

нування навчально-виховного процесу, використовує 

активні методи навчання. Викладач-розробник здійснює 

розробку нових проектів, програм, методів навчання. 

Роль експерта в даному випадку полягає в своєчасному 

контролі проходження модуля, організації маршруту 

вирішення даної проблеми.  

Висновок. Отже, підводячи підсумки даного дослі-

дження, можна зробити наступний висновок, що ефек-

тивним засобом підготовки студентів до входження в 

єдине соціально-професійне середовище (на прикладі 

вивчення іноземної мови) є застосування моделі та тех-

нології підготовки студентів до входження в єдине соці-

ально-професійне середовище на основі дистанційно-

модульного підходу. В сучасному світі дістанційно-мо-

дульний підхід є відкритою формою навчання і буду-

ється по блочно-модульним принципам та доступний 

для реалізації незалежно від віддаленості студента від 

центру, організуючого даний процес. 

Педагогічні умови підготовки студентів до вхо-

дження в єдине соціально-професійне середовище на 

основі дистанційно-модульного підходу на прикладі 

вивчення іноземної мови повинні базуватися на рівнях 

соціалізації особистості. При цьому виділені три групи 

рівнів соціально професійної підготовки: на макро-, 

мезо-, мікро-рівень дозволили сконструювати розумінні 

кожного рівня, його відмінності, вплив та впровадження 

в дистанційно-модульне середовище студентів. Особли-

вості організації підготовки студентів до входження в 

єдине соціально-професійне середовище на основі дис-

танційно-модульного підходу при вивченні іноземної 

мови дозволяють оптимізувати навчальний процес та 

використовувати даний підхід в процесі вивчення студе-

нтами інших дисциплін гуманітарного профілю. 

Таким чином, результати дозволяють вважати мету і 

завдання вирішеними, а гіпотезу підтвердженою. Разом з 

тим, проведене дослідження не претендує на остаточне 

вирішення проблеми, а є лише одним з варіантів підходу 

до її вирішення. Тому перспективою подальших дослі-

джень є розробка різнорівневої системи навчання інозе-

мної мови з використанням озвучування матеріалу мо-

дулів великою кількістю носіїв мови і включенням 

сюжетів професійного плану. 
  



  
81  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

Література 
1. Дубич К.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів 

в умовах соціокультурного середовища вищого навчального за-
кладу: дис.… канд. пед. наук: 13.00.07. Рівне, 2007. 267 с. 

2. Житник Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки 
бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації: дис.… 
канд. пед. наук: 13.00.04. Кривий Ріг, 2002. 233 с. 

3. Загальна соціологія. Навчальний посібник. Київ, Професіо-
нал, 2004. 592 с. 

4. Іванченко Є.А. Дослідження щодо виявлення професійної 
спрямованості студентів та результати її формування в сис-
темі інтегративної професійної підготовки майбутніх економі-
стів. Наука і освіта. Одеса, 2009. № 10. С.123-129. 

5. Стасюк В.Д. Педагогічні умови професійної підготовки 
майбутніх економістів у комплексі «школа-вищий заклад 
освіти»: дис.… канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2003. 280 с. 

6. Щолок О.Б. Інформаційно-навчальне середовище як чин-
ник формування компетентності самоосвіти у майбутнього 
фахівця. Освітнє середовище як методична проблема. Херсон, 
Видавництво ХДУ, 2006. С.183-184. 

References 
1. Duby`ch K.V. Osoby`stisno oriyentovane vy`xovannya studen-

tiv v umovax sociokul`turnogo seredovy`shha vy`shhogo navc-hal`nogo 
zakladu: dy`s. … kand. ped. nauk: 13.00.07. Rivne, 2007. 267 s. 

2. Zhy`tny`k N.V. Organizacijno-pedagogichni umovy` pid-
gotovky` bakalavriv ekonomiky` u koledzhi II rivnya akredy`taciyi: 
dy`s. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Kry`vy`j Rig, 2002. 233 s. 

3. Zagal`na sociologiya. Navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv, 
Profesional, 2004. 592 s. 

4. Ivanchenko Ye.A. Doslidzhennya shhodo vy`yavlennya 
profesijnoyi spryamovanosti studentiv ta rezul`taty` yiyi formu-
vannya v sy`stemi integraty`vnoyi profesijnoyi pidgotovky` majbutnix 
ekonomistiv. Nauka i osvita. Odesa, 2009. # 10. S. 123-129. 

5. Stasyuk V.D. Pedagogichni umovy` profesijnoyi pidgotovky` 
majbutnix ekonomistiv u kompleksi «shkola-vy`shhy`j zaklad osvity`»: 
dy`s. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Odesa, 2003. 280 s.  

6. Shholok O.B. Informacijno-navchal`ne seredovy`shhe yak 
chy`nny`k formuvannya kompetentnosti samoosvity` u majbutn`ogo 
faxivcya. Osvitnye seredovy`shhe yak metody`chna problema. Xerson, 
Vy`davny`cztvo XDU, 2006. S. 183-184. 

 

 

Valiiova T.В., 

senior lecturer of the Department of Foreign Languages of Kharkiv National University of Radio Electronics, 

tvaliyovab@gmail.com 

Ukraine, Kharkiv 

MODELS AND TECHNOLOGIES OF PREPARING STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY FOR 

ENTERING IN JOINING A COMMON SOCIAL AND PROFESSIONAL ENVIRONMENT BASED ON A 

DISTANCE–MODULAR APPROACH OF STUDING A FOREIGN LANGUAGE 

The article analyzes the process of preparing students to enter a single socio-professional environment which is based on a 

distance-modular approach when learning a foreign language. It is built the model of preparing students to enter a single 

socio-professional environment based on a distance-modular approach to learning a foreign language which includes 

interrelated elements: purpose, conditions, principles, criteria of effectiveness, subject-object-subject interaction and result. 

The pedagogical conditions of the students‟ entry into a single socio-professional environment on the basis of distance-

modular approach are revealed. The socio-professional training of the students at the macro-level is considered, in particular, 

the adoption by the subjects of the pedagogical process of the system of learning values and ensuring development, namely the 

joining of the subjects of learning into a single virtual telecommunications educational environment. The individualization of 

the educational process, the problematic nature of the educational material, professional orientation, reflection of speech 

activity which is described at the meso-level of social and professional training are described. The micro-level of the social 

and professional training is revealed: the emancipation of the educational process and subjects of educational activity. It is 

formed the motivational advantages to ensure the social and professional roles and activities. It is proved that the development 

of the criteria is determined at the level of the effectiveness of preparing students for entering a single social and professional 

environment on the basis of a distance-modular approach in learning a foreign language. 
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Постановка проблеми. В умовах трансформації 

національної освітньої системи не викликає сумнівів 
положення про важливість визначення оновленої сутно-
сті педагогічної діяльності, ролі викладача в професійній 
освіті. У зв‘язку із запровадження Болонської системи 
навчання в Україні разом зі зміною структури вищої 
освіти змінилась і роль викладача в освітньому процесі. 
Європейська система освіти передбачає введення дворі-
вневої системи освіти, системи кредитів як уніфікова-
ного способу обліку навчальної діяльності; запрова-
дження методологій та критеріїв, які забезпечують 
високу якість освіти; надання можливості продовження 
освіти в ЗВО інших країн [1]. У результаті переформату-
вання освітньої системи набула актуальності самостійна 
робота студентів. Її можливості суттєво розширює віль-
ний доступ до інформаційних джерел. Відбувається пе-
рехід на особистісно орієнтовані та особистісно діяльні-
сні технології, які, на думку В. Сластьоніна, означають 
персоналізацію педагогічної взаємодії, що потребує мак-
симального використання в цьому процесі особистісного 
досвіду (відчуттів, емоцій, дій та вчинків, які властиві 
особистості людини) [2, с.58].  

Варто зазначити нові акценти, які виникають у діяль-
ності педагога, виокремити його нові функції в процесі 
педагогічної взаємодії, а саме: актуалізація, стимулю-
вання студентів до загального та професійного розвитку, 
створення умови для їх самостійності. Професійна дія-
льність викладача спрямована не на те, щоб бути першо-
джерелом професійної інформації, а на те, щоб допомагати 
знаходити тому, хто навчається, потрібну інформацію, 
аналізувати її та користуватися нею.  

Мета статті – обґрунтування персоналізованого 
спрямування діяльності викладача в ролі ментора, тью-
тора та едвайзера, розкриття особливостей цих видів 
діяльності в умовах закладів вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. Проведемо аналіз 
поняття роль в соціально-психологічному аспекті. Ана-
ліз наукових джерел дозволив виявити різні підходи до 
розуміння цього поняття. Згідно зі словником українсь-
кої мови воно має кілька тлумачень, серед яких виді-
лимо такі: яка-небудь робота, якесь заняття, певний вияв 
себе в чому-небудь; вплив кого-, чого-небудь на щось, 
чия-небудь участь у чомусь [3, с.876]. На думку 
А. Єршова, роль – це «…реалізація соціального статусу 
особистості в межах групи, суспільства при виконанні 
соціальних функцій та одночасно самоствердження, са-
мореалізація, активізація особистості як індивідуально-

сті» [4, с.35]. Культурологічний словник свідчить, що 
роль – це передбачувана стереотипна поведінка людини, 
яка посідає певну позицію (або статус) в соціальній 
структурі, у тих чи інших типових ситуаціях взаємодії. 

Органічним продовженням поняття ролі є такі тер-
міни, як «тьютор», «наставник», «ментор», «едвайзер» та 
багато інших. Пошук і використання нових термінів ві-
дображають зміни в характері діяльності та специфічні 
функції фахівця, який організовує та спрямовує освітній 
процес здобувачів вищої освіти. Конкретизуємо специ-
фіку діяльності кожного з них.  

Поняття «тьютор» походить від латинського 
«tutorem», що означає наставник або «старший», який 
піклується про студентів на заняттях. Таке розуміння 
фіксується у джерелах з 1580 року [5, с.343]. 

У вітчизняній педагогічній науці це поняття існує з 
ХІХ сторіччя. Його основне значення – наставник. За-
провадив вживання терміну «тьютор» у практику вітчи-
зняних навчальних закладів Є. Марков (1835–1903), 
який уперше використав його під час виступу на педаго-
гічній раді в Симферопольській чоловічій гімназії 
22 квітня 1866 року [6]. Зміст тьюторської діяльності, її 
форми та методи вивчають такі науковці, як А. Багачук, 
В. Громовий, А. Долгоруков, Н. Пилипчевська, М. Попов та 
інші. Таким чином, питання реалізації та супроводу осо-
бистісного розвитку студентів залишається актуальним і 
на сьогодні. 

У своїх пошуках науковці звертаються до досвіду 
інших країн. Так В. Громовий стверджує, що тьюторс-
тво – це оксфордсько-кембриджський феномен, оскільки 
виник у XIV ст. в Оксфордському та Кембриджському 
університетах [7]. Тьюторами призначали колегіальних 
випускників духовного звання з ученим ступенем. Вони 
супроводжували студентів під час їхнього перебування в 
колегії, здійснювали нагляд за навчальною діяльністю, 
готували до академічних лекцій, контролювали приватні 
заняття [5, с.263]. Тьюторство завжди було пов‘язане з 
недостатньою увагою до формування особистості того, 
хто навчається, та необхідності надання допомоги сту-
дентам різного віку.  

Системне запровадження тьюторства у закладах ви-
щої освіти Європи розпочалось у другій половині ХХ 
століття і триває досі. В основу цього процесу покладено 
особистісно орієнтований підхід та застосування інтера-
ктивних методів навчання. Його основне призначення – 
консультування щодо вибору освітньої траєкторії, моти-
вування, розвиток навичок та умінь з метою удоскона-

У статті розглянуто ролі викладача в контексті персоналізованого навчання. Представлено та 

проаналізовано такі поняття, як «тьютор», «ментор», «едвайзер», які відображають сучасні тенденції в 

педагогіці, характер діяльності викладача та мають персоналізовану спрямованість. Проведено 

порівняльний аналіз цих понять щодо їх призначення, галузі застосування, організаційних моментів, 

результативності, індивідуального впливу на здобувача освіти. Означено переваги аналізованих понять 

щодо організації та спрямування персоналізованого освітнього процесу здобувачів вищої освіти.  

Ключові слова: роль, персоналізація, тьютор, ментор, едвайзер, персоналізоване навчання. 
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лення навчальної діяльності, поліпшення інтеграції сту-
дентів в освітнє середовище. 

Особливу роль відіграє тьюторство в процесі забез-
печення стабільності навчання, зокрема студентів, які 
демонструють низьку успішність, зневірились у власних 
силах та мають намір припинити навчання.  

З огляду на розвиток міжнародної співпраці в галузі 
освіти, система тьюторства сприяє адаптації іноземних 
студентів, які приїжджають в рамках програм академіч-
ної мобільності. Тьюторство є одним із ключових фак-
торів, який спроможний забезпечити якість освіти в 
умовах міжнародного ринку освітніх послуг, підвище-
них вимог до майбутніх спеціалістів. Такий підхід забе-
зпечує конкурентоздатність фахівців на ринку праці [9].  

Схарактеризуємо особливості тьютора як фахівця. На 
думку М. Попова, ключовими поняттями щодо характе-
ристики діяльності тьютора є поняття «компетентність» 
та «професіоналізм». Зростання професіоналізму розг-
лядають як розширення його предметних знань, здібнос-
тей, професійних намірів. У результаті зростання компе-
тентності відбувається розширення знань, повноважень, 

удосконалення навичок діяльності, розвиток здібностей, 
підсилення спрямованості на діяльність.  

М. Попов наголошує, що тьюторська діяльність – це 
«спільна діяльність тьютора та того, хто навчається, 
спрямована на усвідомлення студентами можливостей 
використання ресурсів освітнього процесу закладу ви-
щої освіти для побудови та реалізації траєкторії особис-
тісного та професійного розвитку» [10, с.64]. 

На його думку, з огляду на те, з яким контингентом 
працює тьютор, він виступає і в ролі педагога, і андра-
гога, і маркетолога.  

Конкретизуємо означені поняття. Зазвичай роль пе-
дагога пов‘язана з умінням передавати предметні зна-
ння, андрагога – з умінням керувати процесом навчання 
з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти, 
роль маркетолога визначається вмінням розуміти та 
задовольняти потреби тих, хто навчається, та ін.  

У контексті нашого дослідження слушним є дослі-
дження А. Латишева, який запропонував модель компе-
тенцій тьюторів [11, с.104] (табл. 1). 

Таблиця 1 

Модель компетенцій тьюторів 

 Компетенція Зміст 

1. Лідерство, командність 
Організовує роботу навчальної групи, формулює ясні та чіткі цілі, розподіляє завдання, врахо-
вуючи можливості кожного. Мотивує та наділяє інших повноваженнями для досягнення цілей. 

2. 
Планування та 
організованість 

Планує та організовує заходи, визначає порядок дій. Встановлює терміни, ефективно 
розподіляє ресурси. 

3. 
Аналіз та вирішення 
проблем 

Збирає інформацію, необхідну для прийняття рішення. Аналізує проблеми та виділяє їх 
складові частини. Робить підсумки на підставі правильно опрацьованої інформації. 

4. 
Творчість та 
інноваційність 

Знаходить оригінальні рішення професійних задач. 

5. 
Комунікативність та 
переконливість у 
спілкуванні 

У розмові з окремими людьми та під час виступу перед аудиторією спілкується чітко, з 
урахуванням особливостей співрозмовників. Впливає та переконує інших таким чином, що 
досягає згоди або зміни думки співрозмовника.  

6. Рішучість 
Приймає рішення та бере на себе відповідальність, проявляє ініціативу. Готовність приймати 
рішення в умовах невизначеності, тиску обставин.  

7. Гнучкість Погоджується зі змінами та успішно адаптується до нових вимог, умов, обставин. 

8. Стресовитривалість 
Продовжує ефективно працювати в умовах стресу. Зберігає спокій та контроль над собою в 
ситуаціях невдач. 

 

А. Латишев зазначає, що виконувати обов‘язки тью-
торів мають фахівці, які здатні на високому професійному 
рівні здійснювати наступні види діяльності: 

– індивідуальне консультування здобувача освіти для 
розкриття його інтелектуального потенціалу, сприяння 
саморозвитку; 

– вільно орієнтуються в освітньому просторі; 
– довгострокове цілепокладання, самовизначення в 

професійному сенсі; 
– емоційна підтримка та соціалізація студента.  
На думку вченого, тьютор є головним технологом за-

безпечення сутності індивідуалізації навчання. 
Згідно з переконаннями Т. Волкової, тьютор виконує 

наступні функції: 
1. Забезпечує формування та розвиток підопічним його 

соціальних орієнтирів, реалізацію соціально-освітнього 
запиту. 

2. Створює соціокультурне середовище та сприяє його 
збагаченню з метою використання в процесі реалізації 
соціально-освітнього запиту, проєктування та реалізації 
індивідуальної освітньої програми, програми професійного 
розвитку, інших індивідуальних програм. 

3. Забезпечує співробітництво з суб‘єктами соціоку-
льтурного середовища, організовує рефлексивну кому-

нікацію, освітні події та зворотній зв‘язок підопічного з 
суб‘єктами соціокультурного середовища. 

4. Організує аналіз та оцінку результативності та 
ефективності процесу самовизначення, самоорганізації, 
самоосвіти та самореалізації підопічного в соціокульту-
рному середовищі. 

5. Розроблює та адаптує методичний інструментарій і 
засоби для здійснення тьюторської діяльності. 

Мета тьютора – допомога кожному студенту щодо 
визначення власного освітнього шляху та супроводження в 
побудові індивідуальної освітньої програми за умов 
реалізації принципу індивідуалізації. 

Далі розглянемо поняття «ментор», що має багато 
спільного з поняттям «тьютор». Це близькі, але не тотожні 
поняття. Незважаючи на схожість цих дефініцій, аналіз 
наукових джерел (Є. Белецька, Т. Волкова, Є. Соколова) 
вказує на різні підходи науковців до розуміння поняття 
«ментор».  

Варто зазначити, що це поняття теж не є новим. Воно 
походить від латинського «mentos» – намір, мета, дух – 
тобто, керівник, учитель, наставник, вихователь. Під 
менторством розуміють стосунки між досвідченою осо-
бою, працівником та особою, яка не має досвіду. На думку 
Т. Лелеки, це поняття традиційно сприймається як 
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особистісні довготривалі стосунки між наставником та 
студентами, які дозволяють останньому професійно роз-
виватись та удосконалюватись [5].  

Ментор, створюючи умови для індивідуалізації про-
цесу формування стилю педагогічної роботи, сприяє 
формуванню професійних компетенцій у процесі розви-
тку кар‘єри студентів за допомогою поради, психологіч-
ної підтримки, допомагає уникнути багатьох поми-
лок [12, с.17]. 

На думку М. Бойченка, існують такі види менторства: 
допомога старших учнів молодшим у межах закладів 
загальної середньої освіти та академічне, коли викладач 
вишу або старші студенти опікуються конкретним здо-
бувачем освіти та допомагають йому в розкритті потен-
ціалу в певній сфері діяльності. Професійне менторство 
дозволяє студенту отримати реальний досвід опанування 
певної професії або дає змогу зануритись у певну сферу 
діяльності [13].  

Цікавою є думка президента компанії Leadership 
Development, Inc. Дена Бобінскі, який розглядає ментор-
ство з точки зору менеджменту. Учений вважає, що на 
відміну від наставника, ментор — це людина, яку підо-
пічний вибирає сам для досягнення власного зростання 
та самостійно встановлює інтенсивність і напрямок нав-
чання. Завдання ментора – допомагати підопічному тоді, 
коли знадобиться його допомога. І хоча ці два терміни 
часто вживаються як синоніми, існує доволі суттєва від-
мінність між наставниками та менторами. Першого при-
значає організація, щоб допомогти стажеру досягти пос-
тавленої мети, другого стажер обирає сам для досяг-
нення індивідуального зростання [14]. Використання 
послуг ментора дає такі переваги:  

1. Можливість отримання чіткого бачення ситуації, у 
якій знаходиться підопічний. Ментор зможе об‘єктивно 
оцінити ситуацію, в якій знаходиться той, ким опіку-
ються, поглянути на неї з іншого ракурсу та підказати, 
що можна покращити. 

2. Поява відчуття відповідальності. Воно притупля-
ється, якщо ніхто не стежить за прогресом індивідуаль-
ного зростання. Важко бути по-справжньому відповіда-
льним перед собою без сторонньої допомоги. 

3. Наставництво, як і менторство, спрямоване саме на 
підопічного. Можна скільки завгодно займатись підви-
щенням власної кваліфікації чи брати участь у програмах 
розвитку особистості, але ніхто не запропонує йому ін-
дивідуального підходу, як це зробить наставник чи ментор. 

С. Йованова-Мітковська та Б. Попеска вказують на 
існування природного та планового менторства. Приро-
дне менторство відбувається стихійно, через дружбу, 
колегіальність. За таких умов ментор веде, вчить, ра-
дить. Заплановане менторство містить вплив і керівниц-
тво за допомогою заздалегідь визначеної структурованої 
програми, що має конкретну мету та реалізується на ос-
нові визначених процедур [15].  

Таким чином, незважаючи на відсутність узгоджено-
сті думок науковців щодо формулювання поняття «мен-
тор», можемо зробити висновок, що менторство є важ-
ливим фактором у процесі персоналізації навчання. 

Схарактеризуємо поняття «едвайзер» (аdvisor), яке 
також має багато спільного із розглянутими вище дефі-
ніціями. Воно походить від старофранцузького слова 
«avisen», що означає «роздумувати». Вперше в такому 
значенні його використали в кінці ХІІ століття. Пізніше, 
у ХІV столітті, воно набуло іншого значення – «давати 
пораду». Едвайзер – це викладач, на якого покладено 
функції академічного наставника студента на період 
опанування певної спеціальності або написання кваліфі-
каційної роботи. Він допомагає у виборі траєкторії на-
вчання (формуванні індивідуального навчального плану) 
та засвоєнні освітньої програми, представляє академічні 
інтереси студентів та бере участь у підготовці всіх необ-
хідних інформаційних матеріалів щодо організації на-
вчального процесу. Досвідчений едвайзер поєднує в собі 
риси радника, керівника та ментора [16, с.7].  

Спираючись на наукові праці (Є. Соколова, Г. Губай-
дулліна), визначимо основні функції едвайзера: 

1. Допомога особистісному зростанню студента. 
2. Допомога в розробці контенту освітніх програм. 
3. Допомога щодо підтримки традицій у студентській 

культурі конкретного університету. 
Узагальнимо результати проведеної роботи щодо ви-

значення суті понять тьютор, ментор, едвайзер (табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз представлених понять 

Показник Тьютор Ментор Едвайзер 

Специфіка діяльності  Індивідуальна робота Індивідуальна робота Індивідуальна робота 

Мета діяльності 
Допомога у виборі індиві-
дуальної освітньої траєкторії 

Розвиток якостей 
особистості 

Написання кваліфікаційної роботи 

Термін роботи  На час навчання студента Не менше одного року На час написання кваліфікаційної роботи 

Планування діяльності 
Планування досягнення цілей 
навчання студента 

Планування для досяг-
нення стратегічної мети 

Планування консультацій залежно від 
прогресу підопічного 

Галузь застосування Освіта Освіта, виробництво Освіта  

Способи впливу на 
підопічного 

Посада, професіоналізм 
Якості особистості, 
професіоналізм 

Авторитет у науці, професіоналізм 

Результат співпраці 
Досягнення студента в 
навчанні 

Особистісне зростання 
того, ким опікуються 

Написання наукової роботи 

 

Висновок. У результаті проведеного аналізу було 
визначено особливості професійної діяльності тьютора, 
ментора, едвайзера. Розглянуто історичний аспект вини-
кнення понять, призначення та галузь їх застосування. 

Доведено персоналізоване спрямування характеру їх 
діяльності. 

Таким чином, питання визначення ролі викладача в 
персоналізованому навчанні є актуальним, але залиша-
ється не достатньо розкритим та потребує додаткової 
наукової уваги. Наші подальші дослідження будуть ско-

нцентровані на специфіці визначення персоналізованого 
освітнього середовища в умовах діяльності тьютора, 
ментора, едвайзера. 
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TEACHER`S ROLES IN PERSONALIZED INSTRUCTING 

The paper is a research-based study on the teacher`s roles in the context of personalized instructing. The author is 

presenting and analyzing the concepts of «tutor», «mentor» and «advisor» which reflect modern trends in Pedagogy, the 

essence of the teacher‟s activities and are personality-oriented. A comparative analysis of the concepts in terms of their 

purpose, scope, organizational aspects, effectiveness and individual impact on the student has been delivered. The pros of the 

concepts under analysis associated with organizing and directing the personalized academic process for undergraduate and 

graduate students are outlined. 
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Постановка проблеми. Американські науковці 

стверджують, що психолого-педагогічне дослідження 

успіху взаємопов‘язане з особливостями функціювання 

суспільства, культурою та освітою. Соціальний вплив та 

педагогічні чинники в процесі здобуття вищої освіти 

формують ті важливі психологічні характеристики 

особистості, які визначають шлях до досягнення успіху 

студента. «Вплив психологічних природніх схильностей 

на міжособистісні взаємодії, досягнення успіху в житті, 

певного статусу та інші характерні риси соціального 

устрою відбувається під впливом суспільства та освіти, 

мають соціальний характер та визначають успіх люди-

ни» [1].  

Безумовно, рівень освіти є ключовою передумовою 

для досягнення життєвого успіху та як показує аналіз 

наукових розробок американських освітян, заклади ви-

щої освіти більше зосереджені на дослідженні питання 

браку успіху у вищій освіті. Цей інтерес до успіху сту-

дентів спричинив дві перспективи дослідження, з боку 

яких це явище успіху вивчалося протягом десятиліть: 

перша, це те, що можуть зробити студенти для досяг-

нення успіху, а друга – що інституції можуть зробити 

для сприяння успіху студентів [2]. Звісно, що з боку на-

вчального закладу, успіх – це просування з курсу на курс 

та своєчасне закінчення ЗВО, але, на думку науковців, 

це має відбуватися за допомогою закладу, а саме, шля-

хом регулярного моніторингу академічних досягнень, 

дослідженням часу та зусиль, що студент витрачає на 

самостійне та аудиторне навчання, ефективності взаємо-

дії студентів та викладачів, забезпечення збагачення 

освітнього досвіду та ступінь підтримки студентського 

середовища в університетах [2]. Але визначення цих 

критеріїв може базуватися на основі особистих упере-

джених уподобань, тобто бути необ‘єктивними, і, таким 

чином, суб‘єктивність оцінювання може призвести до 

різниці між успіхом чи невдачею. Отже, дискусія про 

цілісне поняття успіху та про те, чи був успіх досягну-

тий взагалі, має багато моментів, оскільки вона включає 

оцінювання критеріїв і стандартів, а також їхню 

суб‘єктивну інтерпретацію в особистих судженнях. 

Тому як значення успіху, так і поняття академічного 

успіху надалі мають бути відокремлені, що надає роботі 

ще більшої складності. Навчальні досягнення ймовірно 

припускають вимір розвитку студента, у той час як ака-

демічний успіх іноді вимірюється тим, наскільки добре 

студент зрозумів теоретичний матеріал та зміг застосу-

вати його на практиці. Якщо застосувати холістичний 

підхід, то можна припустити, що академічний успіх не 

можливий без урахування розвитку студента, як особис-

тості, його виховання та навчання тощо, тому визна-

чення успіху відбувається в межах багатьох галузей 

знань. 

Аналіз попередніх досліджень. У педагогіці успіх 

визначається як досягнення в навчанні, академічна ус-

пішність з акцентом уваги на розгляд питань якості 

освіти, ефективності та результативності навчання 

(Ю. Бабанський, В. Давидов, Г. Кирилова, В. Краєв-

ський, І. Лернер, А. Маркова, Т. Матіс, О. Орлов, 

В. Пітюков, А. Шевченко, Н. Шевченко та ін.). Погляд 

на успіх, як створення умов для реалізації особистості в 

освітньому процесі пропонують Ш. Амонашвілі, Г. Ми-

хайлишин, В. Михайличенко, О. Романовський, В. Сухо-

млинський, Г. Шевченко та ін. Психологи вважають, що 

основа успішності – це емоційний стан студента, який 

виражає його особисті можливості та ставлення до нав-

чальної діяльності (А. Адлер, Ф. Гальтон, У. Джеймс, 

К. Караханян, А. Маслоу, А. Налчаджян, X. Хекхаузен). 

Окремі питання успіху студенти досліджуються такими 

науковцями, як Дж. Аллен, Р. Ассаджіолі, М. Аткінсон, 

І. Барнет, Р Бендлер, К. Бауер, Дж. Грехем, Д. Нордсток, 

С. Робінс, Д. Саклофске, А. Стельнікі та ін.  

Мета статті – проаналізувати психолого-педагогічні 

дослідження природи успіху студента у закладах вищої 

освіти Сполучених штатів Америки. 

У статті подано аналіз поняття «успіх студента» з перспективи психолого-педагогічного підходу. 

Успіх як конструкт має декілька визначень і відрізняється аспектами дослідження у представників різних 

наук. У статті визначається «успіх студента» виходячи з позиції, що це є проявом професійного, 

життєвого та особистісного успіху. Американські науковці розглядають проблему успіху студента як 

вплив взаємопов‟язаних внутрішніх та зовнішніх чинників на процес становлення особистості, досягнення 

певних академічних результатів, формування свідомої життєвої та громадянської позиції в умовах 

освітнього процесу вищої школи. Активність у досягненні результатів навчання та майбутньої 

самореалізації є необхідною умовою для успіху, а створення відповідного сприятливого для студента 

освітнього середовища передбачає участь ЗВО у цьому процесі.  

Ключові слова: успіх студента, заклад вищої освіти, психолого-педагогічні дослідження, американські 

дослідники. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження 

успіху свідчать про той факт, що концепт «успіх сту-

дента» можна розглядати у будь-яких аспектах, але у 

межах нашого дослідження певний інтерес становить 

психологічний, соціально-психологічний, та, особливо, 

педагогічний напрямок. 

На думку Ю. Ільїної «успіх – діяльність, яка супро-

воджується певним станом, вона спрямована назовні або 

всередину і приводить суб‘єкта діяльності до бажаного 

результату, який перевіряється об‘єктивно або суб‘єк-

тивно, з прогнозованими або допустимими витратами й 

на бажаний термін» [3]. Успіх передбачає створення пев-

ної моделі поведінки, яка призводить до досягнення пев-

них результатів та викликає позитивні емоції.  

Дослідники вказують, що успіх можна диференцію-

вати за низкою показників, у першу чергу, за конкрет-

ними сферами життєдіяльності та характеристиками 

суб‘єктів [4]. Зокрема, розрізняють наступні види успі-

ху: – життєвий успіх; – особистий успіх; – успіх окре-

мого представника соціальної групи (жінки, дитини, 

підлітка, спортсмена); – успіх в окремому виді діяльно-

сті (соціальний, навчальний, спортивний, трудовий, ак-

торський, режисерський, педагогічний, економічний, 

фінансовий та ін.) 

Автори визначають життєвий успіх як достатньо 

стійке відтворення високих показників та благополуччя 

за низкою параметрів протягом довгого періоду або 

всього життя людини. Особистий успіх – це загальна 

характеристика високих результатів суб‘єкта, що є нас-

лідком його власних заслуг у певній сфері. Успіх жінки, 

дитини, підлітка, спортсмена є констатацією підвищеної 

результативності у деякій сфері життєдіяльності, обумо-

вленою належністю її суб‘єкта до групи з конкретною 

характеристикою, при чому, частіше успіх виникає всу-

переч традиційним характеристикам цієї групи. Успіх, 

як характеристика високих досягнень у відповідній 

сфері діяльності є визначенням професійного успіху.  

Останній вид успіху обумовлює необхідність дослі-

джень у багатьох сферах діяльності, оскільки визначення 

його складових, чинників, умов забезпечує ефективність 

виконання будь-якої професійної діяльності, досягнення 

високих результатів та професійної майстерності у від-

повідній сфері праці. Успіх у професійних сферах діяль-

ності є результатом розвинутої компетентності та воло-

діння суб‘єктом відповідним набором професійно 

важливих якостей [4]. Розглядаючи успіх студента з пер-

спективи цієї теорії, можна припустити, що навчання є 

професійної діяльністю студента, він як член студентсь-

кої спільноти належить до певної соціальної групи, 

отримуючи високі показники академічних досягнень, 

студент демонструє особистий успіх у порівнянні з ін-

шими студентами, і, після закінчення ЗВО, завдяки на-

бутим знанням, умінням та навичкам реалізовує свої 

кар‘єрні амбіції, досягає успіху в професії та кар‘єрі – 

демонструє життєвий успіх. Отже, успіх студента – це 

поєднання різних видів успіху на певному етапі життя 

людини. 

Н. Залєсова, аналізуючи успіх та успішність, надає 

визначення успіху, як психологічної категорії: успіх – 

«переживання стану радості, задоволення від того, що 

результат, до якого прагнула особистість, або збігся з її 

очікуваннями, надіями (рівнем домагань), або перевер-

шив їх» [5]. У соціально-психологічному аспекті до ви-

значення «успіх», на відміну від психологічного аспекту, 

додається вплив соціально значущої групи, тому у цьому 

контексті, це – оптимальне співвідношення між очіку-

ваннями оточуючих, особистості та результатами діяль-

ності (коли очікування особистості збігаються або пере-

вершують очікування оточуючих, найбільш значущих 

для особистості). У педагогічному значенні поняття «ус-

піх» розглядається як якість, властива особистості, яка 

досягла успіху в процесі виховання і навчання (успіх 

учня, студента у навчанні, успіх педагога у викладанні, 

успіх батьків у вихованні дітей тощо) [5].  

Успіх у вищій освіті передбачає створення спеціаль-

ної основи для самовиховання та самовдосконалення, 

яку О. Романовський називає домінантною установкою-

мотивацією і яка допомагає студенту обирати цілі, 

визначати засоби їхнього досягнення, набувати позити-

вних змін у розвитку здібностей та необхідних якостей. 

Особистісно визначена мета та прагнення її досягнути 

стають центральним смислоутворюючим мотивом 

життя особистості. Педагогічні умови, які допомага-

ють у цьому процесі є необхідними для розкриття та 

розвитку здібностей індивіду. До таких умов автор від-

носить наступні положення: «формування професійної 

самосвідомості, що містить самопізнання, самооцінку, 

самоконтроль, самопрограмування себе на успіх; розро-

блення і широке використання  -концепції, спрямованої 

на усвідомлення своїх можливостей, саморозвиток і 

самовдосконалення; визнання авторитету викладача і 

використання його психологічного і педагогічного дос-

віду в навчальному процесі; взаємне співробітництво 

педагога і студента; створення реальних моделей си-

туацій успіху, що надає можливості тим, хто навча-

ється, виявити себе, пережити відчуття радості від 

успіху, повірити у себе, у свої сили; використання нових 

педагогічних технологій і методів, що сприяють зага-

льно-особистісному розвитку тих, хто навчається, та 

їх самовдосконаленню; формування у студентів спрямо-

ваності на успішну професійну діяльність; стимулю-

вання самовиховання й активізація самостійної роботи 

студентів» [6]. 

 к висновок, можна припустити, що створення по-

дібних педагогічних умов сприятиме формуванню світо-

гляду студента, його розвитку та самовдосконаленню. 

Доцільно для наукового дослідження застосовувати 

широке визначення успіху, згідно з яким успіх студентів 

стосується не лише того, чи закінчує студент ЗВО та 

отримує відповідний документ про освіту, але більше 

отримання позитивних емоцій та задоволення від на-

вчання. 

На думку дослідників, «успіх має розглядатися як 

цілісна концепція, що охоплює досягнення в навчанні та 

особистий розвиток <......>, а успішні випускники по-

винні, не тільки бути добре працевлаштованими, але й 

сформувати якості, що притаманні освіченим і відпові-

дальними громадянами з широким світоглядом, які зда-

тні зробити позитивний внесок у розвиток суспільства» 

[7]. Визначаючи успіх у такий спосіб, науковці вказують 

на перспективу, яка виходить за межі розуміння цього 

поняття лише як досягнення будь-якого результату 
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(скажімо, ступеня), визначення рівня наполегливості 

(persistence) або поняття завершеності (completion). Це 

поняття, окрім цього має передавати особисті від-

чуття того, що означає для студента досягнення чо-

гось (кваліфікації, престижної роботи чи будь-який 

інших досягнень) та / або почуття громадянського 

обов‟язку перед суспільством. Саме це особисте сприй-

няття факту досягнення, відчуття його значущості за 

останні півстоліття набуло популярності як предмет 

дослідження успіху студентів у вищій освіті. Ще у 

1969 році Дж. Мервін звернув увагу на важливість оці-

нювання особистих зусиль студентів під час виконання 

завдання, що визначає якість їхньої роботи [8]. Саме ця 

залученість студентів до навчального процесу і визна-

чає ступінь успішності. 

Для того, щоб досягти успіху здобувачеві вищої 

освіти потрібно отримати обміркований і підготовлений 

цілеспрямованими діями очікуваний, прогнозований, (а 

не випадковий) результат. Результатом навчання у вищій 

школі є досягнення успіху у майбутньому житті, вважає 

американський дослідник Т. Маркович [9]. Він запро-

понував концепцію, що трактує успішність студента з 

точки зору історичного розвитку соціально-економічних 

потреб суспільства. Успішність навчання у вищій школі, 

на його думку, мала три визначення у різні часі в зале-

жності від мети освіти і місій вищих навчальних закла-

дів. Автор підкреслює, що розуміння успіху повинно 

змінитися і складатися з трьох ключових компонентів: 

1) освіта, як аудиторне та позааудиторне навчання, 

2) гідне оцінювання набутих результатів та 3) готовність 

до кар‘єри [10].  

Отже, успіх студентів, безпосередньо пов‘язаний із 

особистим ставленням та залученням студента до нав-

чання у закладах вищої освіти, тому ступінь особистої 

участі студентів у власному навчанні стає показником 

успіху у вищій освіті, і цей успіх часто пов‘язують із тим 

обсягом часу, який студенти приділяють навчанню, які-

стю залучення до освітнього процесу тощо. При цьому 

відчуття особистісного успіху є лише одним із аспектів 

успіху, що має локалізацію в межах особистості. Однак 

у сучасному світі, успіх є визнання інших, те, як люди 

сприймають та визнають досягнення інших, тому це має 

неабиякий вплив на поняття успіху та способу його до-

сягнення, і це також пов‘язано із почуттям громадянсь-

кого обов‘язку. 

Висновки. Отже, досягнення мети, реалізація життє-

вих можливостей розглядається як успіх. Очевидно, що 

успіх потребує розгляду з боку особистісних та соціаль-

них норм. Успіх студента, як проблема вищої освіти, 

передбачає вивчення різних характеристик успіху та 

психологічних особливостей людини. Педагогічні умови, 

в яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

впливають на формування успішності, як психологічної 

характеристики студента, а навчальна діяльність сприяє 

розвитку індивіда. Дослідження американських освітян 

доводять факт важливості психолого-педагогічного 

аналізу природи успіху. Відповідно, додаткового дослі-

дження потребує питання того, у який спосіб ЗВО, як 

суспільні структури, розглядають успіх студента та як 

створюють умови для досягнення успіху студентами не 

тільки у навчанні, але й у подальшому житті. 
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Постановка проблеми. В сучасному світі  

                    вивчення іноземних мов займає одне з 

провідних місць. На зважаючи на те, що більшість з нас 

вивчають іноземну мову з дитинства, буває недостатньо 

навичок для вільного спілкування з іноземними коле-

гами або фахівцями. Іноземна мова – діяльнісний навча-

льний предмет, він вимагає добре сформованих автома-

тизмів, на основі яких здійснюються складні види 

мовленнєвої діяльності: слухання і розуміння, говоріння 

та письмо – і все це за відсутності іншомовного середо-

вища, реальних іншомовних комунікативних потреб. Як 

сформувати необхідні автоматизми, виробити відповідні 

вміння та навички, підвищити рівень іншомовної підго-

товки? Які засоби навчання можуть взяти на себе цю 

задачу під час навчання іноземної мови? Чи пов‘язано 

майбутнє національних систем освіти з тотальним засто-

суванням нових інформаційних технологій? Актуаль-

ність цих питань навчання іноземної мови, особливо в 

юридичних вищих навчальних закладах, його ефектив-

ність обумовлена низкою факторів. По-перше, держав-

ний освітній стандарт вищої професійної освіти за спе-

ціальністю «Юриспруденція» сьогодні визначає досить 

високі вимоги до знань і вмінь майбутніх юристів з іно-

земної мови, оскільки глобальні зміни, що визначили 

нові взаємини, змушують по-іншому поглянути на роль і 

місце іноземної мови в структурі юридичної освіти. По-

друге, пріоритетна цінність в століття інформатизації -

інформація. Шлях до успіху в багатьох областях – дос-

туп до інформації та вміння працювати з нею, зрозуміло, 

не тільки рідною мовою. Ґрунтовне вивчення суспільно-

політичної і правової систем країн, що вивчається стає 

невід‘ємним її атрибутом, оскільки прагнення сучасного 

цивілізованого світу прийти до спільного знаменника, 

який би дозволив вести продуктивний діалог культур, 

очевидно. По-третє, відкриття кордонів послужило сти-

мулом в налагодженні і розширенні міжнародних конта-

ктів, поширенню інформації про юридичну освіту за 

кордоном, здійснення програм наукового та студентсь-

кого обміну. 

Мета роботи. Умови використання інформаційних 

технологій в навчанні іноземної мови курсантів юриди-

чних навчальних закладів підвищать ефективність на-

вчання, якщо викладач буде забезпечений електронним 

навчально-методичним комплексом, що передбачає: 

зміст навчального курсу, орієнтоване на лексику і про-

фесійні ситуації діяльності майбутніх юристів; комплек-

сне використання можливостей засобів мультимедіа 

(текст, звук, анімація, відео, графіка); посилення консу-

У статті розглядаються питання навчання курсантів іноземної мови в умовах використання 
інформаційних технологій на основі комунікативної методики, а також оволодіння мовними вміннями 

і навичками в області говоріння, аудіювання, читання та письма, що забезпечують професійно-

комунікативну компетенцію в мовній підготовці майбутніх співробітників правоохоронних органів. 
Комп‟ютерні навчальні програми іноземною мовою можуть бути ефективно використані як засіб 

формування комунікативної сфери курсанта. При цьому повинні дотримуватися дидактичні умови, що 

забезпечують реалізацію мотивів до отримання та застосування іншомовних знань і зумовлюють 
появу пізнавальної активності. А також підвищення ефективності навчання курсантів іноземної мови 

на основі впровадження методик, які передбачають спілкування у навчальному закладі та під час 
практики на іноземній мові. В основі комунікативного підходу до студентів лежить особистісно-

орієнтоване спілкування. Його цінність полягає в можливості моделювати в педагогічному процесі 

реальні ситуації соціальної взаємодії всередині яких його учасникам необхідно вирішувати різні 
комунікативні завдання. Таким чином, на тлі розширення міжнародних зв‟язків МВС потрібні такі 

високі вимоги до знань повністю виправдовують і потреби суспільства, і потреби самої професії в 
новому грамотному ерудованому співробітнику, а ефективна професійно-орієнтована іншомовна 

освіта майбутніх юристів, формування комунікативної компетенції є в нині найбільш затребуваною. 

Стрімкий розвиток нових інформаційних технологій породили в усьому світі велику кількість 
програмних продуктів, орієнтованих на їх використання в освітніх цілях. Але рівень розвитку теорії 

впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес і ступінь практичної реалізації їх 

дидактичних можливостей в навчанні іноземної мови явно відстає від технічних можливостей і 
запитів практики. Таким чином, існує об‟єктивна необхідність наукової розробки умов використання 

інформаційних технологій в навчанні іноземної мови курсантів юридичних навчальних закладів. 
Ключові слова: інформаційні технології, система навчання, курсант, юридична освіта, 

мультимедійні технології; мовнокомунікативна компетентність. 
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льтативної ролі викладача в системі «курсант-комп‘ю-

тер»; підвищення самостійності курсантів в процесі 

навчання; автоматизовану оцінку знань і умінь курсан-

тів, освоєння ними лексичного і граматичного матеріалу. 

Відповідно до цього необхідно: Розкрити принципи та 

напрямки розробки програмного навчально-методичного 

комплексу, що забезпечує використання інформаційних 

технологій в процесі навчання іноземної мови в юриди-

чному навчальному закладі. Розробити мультимедійну 

комп‘ютерну програму, призначену для роботи, як на 

заняттях, так і самостійної підготовки курсантів з інозе-

мної мови. 

Проблеми вдосконалення процесу навчання інозем-

ної мови, формування комунікативної компетенції в на-

уково-методичній літературі досліджені з різних сторін. 

Вивчено питання відбору змісту матеріалу в підручники 

і навчальні посібники, структура навчально-методичних 

комплексів, організації праці викладачів, використання 

активних методів, інформаційних технологій і технічних 

засобів навчання, виховання курсантів в процесі на-

вчання іноземної мови. Однак, завдання підвищення 

ефективності навчання іноземної мови як і раніше зали-

шаються актуальними, в тому числі і в вузах МВС 

України. Дослідники бачать причини недостатнього 

оволодіння мовою у відсутності у курсантів і слухачів 

позитивної мотивації до навчання, слабкою навчальної 

активності, недостатній рівень навчальної самоорганіза-

ції, нерозвиненості самоконтролю. Як наслідок, відзна-

чається недостатній рівень професійної спрямованості, 

сформований знань, умінь і навичок, необхідних у на-

вчальній та майбутній професійній діяльності. Засоби 

інформаційних технологій з усіма своїми можливостями 

і ресурсами сьогодні розглядаються як варіант вирі-

шення цієї проблеми, оскільки мають унікальні можли-

вості при сучасному рівні розвитку мультимедійних сис-

тем. У програмах розвитку освіти, серед основних 

заходів названі «розвиток, розробка і реалізація інфор-

маційних освітніх технологій і методів навчання».  

Як свідчать дослідження багатьох науковців, необ-

хідний потенціал містять відповідні методики навчання 

на основі інформаційно-комунікаційних технологій, 

оскільки саме вони здатні забезпечити індивідуалізацію 

навчання, адаптацію до власних здібностей, можливос-

тей та інтересів тих, хто навчається, розвиток їх самос-

тійності і творчості, доступ до нових джерел навчальної 

інформації, використання комп‘ютерного моделювання 

процесів, що вивчаються, об‘єктів і т. ін. Таким чином, 

мова має йти про створення та використання інформа-

ційного освітнього середовища [1, с.89]. 

Останнім часом питанням формування комунікатив-

ної компетентності майбутніх правоохоронців приділя-

ється значна увага з боку як українських, так і зарубіж-

них науковців, зокрема вивченню підлягали такі аспекти 

окресленої проблеми, як: формування професійно-кому-

нікативної компетентності майбутніх правоохоронців у 

соціокультурному навчальному середовищі (В. Ніколаш-

кіна, 2017), на основі застосування інтегративного під-

ходу, за допомогою проєктних технологій; питання про-

фесійно орієнтованого навчання іноземних мов (Н. Хо-

мякова, 2011, А. Янковець, І. Бец, О. Янковець, 2019). 

Необхідність використання мультимедійних засобів у 

професійно орієнтованому навчанні іноземних мов розг-

лядали методисти Т.Є. Сахарова, Ф.М. Рабинович, 

Г.В. Рогова. Вони вказують на необхідність викорис-

тання динамічних мультимедійних засобів у навчанні 
іншомовного спілкування. Т.В. Карамишева, О.В. Шликова 

відзначають, що за допомогою комп‘ютера викладач 

може створювати комунікативні ситуації, максимально 

наближені до реального життя. О.Г. Молянінова підкре-

слює, що, використовуючи комп‘ютер для контролю 

якості знань, викладач досягає більшої об‘єктивності 

оцінювання. Отже, результат використання засобів му-

льтимедіа значною мірою залежить від мотивації і дос-

віду викладача [2, 146]. 

Виклад основного матеріалу. Готовність майбут-

нього правоохоронця до іншомовної комунікації – це 

інтегративна професійно-особистісна якість, що форму-

ється в процесі вивчення іноземної мови, що представ-

ляє собою взаємопов‘язану сукупність вербальних знань, 

умінь і навичок, що забезпечують здійснення правоохо-

ронної професійної комунікативної діяльності. Струк-

тура готовності майбутніх правоохоронців до іншомов-

ної комунікації включає в себе мотиваційний (наявність 

пізнавальних мотивів і усвідомленої потреби у вивченні 

іноземної мови), когнітивний (іншомовні практико-оріє-

нтовані знання і вміння), інтерактивний (вміння органі-

зації взаємодії партнерів з правоохоронної професійної 

комунікації), рефлексивний (самоаналіз, самовираження, 

самооцінка власної комунікативної діяльності) компоненти.  

Формування готовності майбутніх правоохоронців до 

іншомовної комунікації здійснюється в рамках вивчення 

іноземної мови у закладі вищої освіти, в логіці поетап-

ного акцентованого домінуючого формування одного з 

компонентів готовності на кожному етапі: на першому – 

мотиваційного і когнітивного, на другому – інтерактив-

ного, на третьому – рефлексивного, при активному за-

стосуванні комп‘ютерних засобів навчання в якості: ін-

формаційно-методичного забезпечення та управління 

процесом вивчення іноземної мови, і формування готов-

ності до іншомовного спілкування (автоматичні навча-

льні системи, електронні навчальні видання); інформа-

ційно-пошукової діяльності (електронні словники з 

іноземних мов, бази даних з лінгвокраїнознавчі матеріа-

лом); автоматизації процесів контролю, корекції резуль-

татів навчальної діяльності на основі використання різ-

них тестових оболонок; відпрацювання навичок і вмінь 

самостійно вирішувати різного роду дидактичні за-

вдання з іноземної мови з використанням технології му-

льтимедіа (відпрацювання вимови, розширення словни-

кового запасу, розробка навчальних проектів та інші). 

Модель діяльності викладача по формуванню пізнаваль-

ного інтересу курсантів в умовах застосування інформа-

ційних технологій включає в себе сукупність цілей, 

завдань і мотивів навчання, діяльність викладача та кур-

сантів. Діяльність викладача пов‘язана з відбором змісту 

навчального матеріалу, основних наукових ідей, понять, 

законів, умінь, які повинні бути засвоєні курсантами; 

оптимізацією методів, форм, засобів навчання, самос-
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тійної діяльності курсантів; з оптимальним поєднанням 

методів, форм і комп‘ютерних засобів навчання для реа-

лізації намічених завдань; використанням сучасних мо-

делей навчання; обґрунтуванням логіки розкриття теми 

у відповідності з основними дидактичними принципами 

і вимогами в умовах застосування інформаційних техно-

логій; використанням комплексу засобів інформаційних 

технологій для забезпечення самостійної діяльності; 

взаємовідносинами між учасниками навчального про-

цесу та інформаційною взаємодією. Діяльність курсантів 

становить засвоєння змісту навчального предмета; за-

стосування засобів інформаційних технологій для акти-

вних самостійних дій. Засобами діяльності курсанта є 

операції, спрямовані на перебудову системи відносин до 

навчання і до іншої людини; усвідомлення пізнаваль-

ного інтересу як мотиву діяльності; вміння розрізняти 

способи і результати навчальної діяльності, перетворю-

вати й удосконалювати їх. 

Разом з тим, запровадження інноваційних форм на-

вчання, як і використання інформаційних технологій 

мають бути виваженими, педагогічно доцільними та 

підпорядкованими меті та змісту навчання і виховання. 

Дотримання педагогом зазначених принципів дозволить 

забезпечити: уникнення одноманітності, наочне подання 

об‘єктів вивчення, використання відеосюжетів, можли-

вість оперативного виявлення рівня навчальних досяг-

нень учнів, диференціацію й індивідуалізацію навчання. 

Досягнення запланованих цілей навчання, розвиток (фо-

рмування) ключових і предметних компетентностей 

суб‘єктів навчання, неможливе без оновлення методич-

них систем шляхом використання у навчально-вихов-

ному процесі сучасних інформаційних технологій [3, 

16]. Разом з тим, використання електронних засобів на-

вчання на заняттях, зокрема, іноземної мови забезпечує: 

уникнення одноманітності в роботі вчителя й учня на 

занятті, наочне подання об‘єктів вивчення, використання 

відеосюжетів й аудіо записів; можливість оперативного 

виявлення рівня навчальних досягнень учнів, диферен-

ціацію й індивідуалізацію навчання [4, с.9].  

Щодо методів, то в якості основних теоретичних ме-

тодів застосовується: аналіз навчальної та науково-

методичної літератури (психолого-педагогічної, методи-

чної та лінгвістичної), узагальнення педагогічного 

досвіду, методи прогнозування і моделювання; в якості 

основних емпіричних методів виступають: спостере-

ження, опитування (тестування, анкетування, бесіди), 

програмування (розробка навчального електронного 

комплексу). 

Невід‘ємною частиною є принципи та напрямки роз-

робки програмного навчально-методичного комплексу, 

що забезпечує використання інформаційних технологій 

в процесі навчання іноземної мови, що включає: стиму-

лювання курсантів до вивчення іноземної мови; підви-

щення оперативності роботи викладачів; вдосконалення 

змісту, організації, уявлення, зберігання інформації та 

документообігу; розвиток внутрішніх і зовнішніх кана-

лів обміну даними в локальній і глобальній мережі. На 

сучасному етапі розвитку вищої школи використання 

інформаційних технологій в освітньому процесі є об‘єк-

тивною вимогою, що визначає ефективність іншомовної 

підготовки сучасного фахівця. 

Особову увагу також треба приділити й дидактичним 

умовам використання інформаційних технологій в про-

цесі навчання іноземної мови в юридичних вузах, які 

включають: зміст навчального курсу, конкретизоване 

відповідно до завдань професійної підготовки майбутніх 

юристів; використання коштів мультимедійних систем; 

зміна ролі викладача у взаємодії з курсантами; підви-

щення самостійності в процесі вивчення мови: автома-

тизовану оцінку знань і умінь курсантів. Основними 

дидактичними умовами використання інформаційних 

технологій в навчанні іноземної мови є розробка елект-

ронного навчально-методичного комплексу, зміст якого 

відповідає лексиці і ситуацій професійної діяльності, а 

методи навчання орієнтовані на мультимедійні засоби. 

При цьому змінюється роль викладача у взаємодії з кур-

сантами, самостійність останніх посилюється. Досвід 

реалізації дидактичних умов використання інформацій-

них технологій в процесі навчання іноземної мови пока-

зав необхідність дотримання ряду організаційних і пси-

холого-педагогічної умов, найважливішими з яких є 

мотивація, якість апаратно-програмного, нормативно-

довідкового і методичного забезпечення, комп‘ютерна 

компетентність викладачів і курсантів, сприятливий 

психологічний клімат на заняттях, поєднання традицій-

них і сучасних технологій навчання. Вирішенню дидак-

тичних задач процесу навчання на сучасному етапі ін-

форматизації суспільства і системи освіти в цілому 

сприяє розширена функціональність засобів навчання 

нового покоління. Психолого-педагогічна і дидактична 

сторона обґрунтування питань, пов‘язаних з викорис-

танням комп‘ютерної техніки та комплексу інтерактив-

ного обладнання як засобу навчання, з‘ясування психо-

логічних особливостей використання комп‘ютера 

учнями різних вікових категорій нині є дуже актуаль-

ною. До цих проблем належить і подолання психологіч-

ного бар‘єру, що виникає у багатьох потенційних корис-

тувачів – вчителів, керівників навчальних закладів щодо 

самої ідеї інформатизації всього навчального процесу і 

пов‘язаною з цим необхідністю докласти певні зусилля 

для оволодіння новими засобами навчальної діяльно-

сті [5, с.100]. 

Застосування засобів інформаційних технологій ви-

магає акценту на стимулювання мотивації курсантів до 

занять. Мультимедійні програми повинні носити підлег-

лий характер, підтримувати і посилювати освітні цілі, 

але не визначати їх. Комп‘ютерна програма для на-

вчання юридичної англійської мови, може бути предста-

влена мультимедійними компонентами: вступний курс, 

тематичні розділи, конкретні заняття по розділах, грама-

тичний матеріал, програма-перекладач, глосарій, тести, 

база даних тестування, додаткові тексти для читання та 

аудіювання. Додатковими цілями навчання і виховання, 

які досягаються із використанням методів інтерактив-

ного навчання і відповідних засобів навчання, можуть 

бути: розвиток комунікативних умінь і навичок, уміння 

налагоджувати емоційний контакт між учнями, працю-

вати в команді, прислухатися до думки свого товариша; 
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знімати нервове навантаження школярів, давати можли-

вість змінювати форми їх діяльності, переключати увагу 

на вузлові питання теми [6, с.3]. 

Ефективність використання засобів інформаційних 

технологій залежить від наступних організаційних і пси-

холого-педагогічних умов: наявність і якість апаратно-

програмних засобів, підготовленість викладачів і курса-

нтів до роботи з комп‘ютерною технікою, поєднання 

традиційних і комп‘ютерних форм навчання іноземної 

мови, методичне і нормативно-довідкове забезпечення 

навчального процесу; сприятливий психологічний клі-

мат на заняттях. Ефективність застосування інформацій-

них технологій на заняттях з іноземної мови очевидно. У 

числі переваг їх використання в якості засобу навчання 

можна назвати суб‘єктну орієнтацію, гнучкість і варіа-

тивність. Крім того, вони допомагають підвищити рівень 

викладання, забезпечуючи різні види наочності, аудіопі-

дтримку, контроль, доступ до великих обсягів інформа-

ції, стимул для навчання. Щоб інформаційні технології 

дали максимальну результативність навчальної роботи, 

необхідні якісне апаратно-програмне забезпечення, зміст 

якого відповідає вимогам освітніх стандартів, специфі-

чна організація і управління педагогічним процесом. 

Іншими словами, ефективність вирішення проблеми 

підвищення якості навчання іноземної мови в значній 

мірі буде залежати від того, якою мірою для практики 

іншомовного навчання будуть характерні: внутрішня 

мотивація в оволодінні іноземними мовами як засобом 

спілкування, що забезпечує активність курсантів на за-

нятті і регулярну і глибоку підготовку до них вдома; 

системність і послідовність у формуванні мовних нави-

чок і умінь на базі автентичного мовного матеріалу, 

оформленого у вигляді навчально-методичних комплек-

сів з використанням можливостей сучасної техніки; аде-

кватне робоче середовище, сприятливий психологічний 

клімат на заняттях, «провокують» учня на активну 

участь в іншомовному спілкуванні. Критеріями сформо-

ваної мотивації навчальної діяльності при цьому висту-

патимуть внутрішні (готовність особистості до самоос-

віти та самовдосконалення, отримання додаткових 

знань) і зовнішні показники – висока успішність, актив-

ність на занятті, творчий підхід до виконання навчаль-

них завдань, ініціативність, інтерес. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висно-

вки що заняття з іноземних мови можуть бути більш 

ефективними якщо: розглядати впровадження засобів 

інформаційних технологій як перспективний напрямок 

розвитку професійної підготовки співробітників МВС; 

оснастити кафедру іноземних мов необхідними техніч-

ними засобами навчання для аудиторних занять та само-

стійної роботи курсантів; активно залучати до процесу 

підготовки навчальних програмованих матеріалів курса-

нтів і слухачів ЗВО; на початковому етапі роботи запла-

нувати розробку і видання спеціальної навчально-мето-

дичної літератури для викладачів і курсантів, розробляти 

комп‘ютерні навчальні програми з іноземної мови. 

Висновки. Як показує практика викладання, викори-

стання комп‘ютерних програм на практичних заняттях з 

іноземної мови та під час самостійної й науково-дослід-

ницької роботи курсантів – дієвий засіб удосконалення 

традиційної методики. Прикладом цього може слугувати 

система пізнавальних, тренувальних і творчодослідни-

цьких вправ, які мають на меті формування іншомовної 

компетентності майбутніх правоохоронців, зокрема 

розв‘язання проблемних та щоденних ситуацій, які їм 

потрібно вирішувати. Практико-методичний рішення 

цих проблем може привести до підвищення ролі 

комп‘ютерної освіти в галузі навчання іноземної мови, 

підвищити його ефективність, інтенсивність, і ступінь 

індивідуалізації, реалізувати нові форми навчання іно-

земним мовам в нестандартних ситуаціях навчання, 

тобто зробить умови і процес навчання іноземної мови, 

досить жорсткі на сьогоднішній момент, більш гнучкими. 
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INFORMATIONAL TECHNOLOGIES USAGE CONDITIONS FOR THE FOREIGN 

LANGUAGE LEARNING AT UKRAINIAN INSTITUTION OF INTERNAL AFFAIRS 

The article considers the issues of teaching foreign language cadets with the informational technologies usage conditions 

for the basis of communicative methods, as well as mastering language skills in speaking, listening, reading and writing, 

providing professional and communicative competence in language training of future law enforcement officers. Computer 

training programs in a foreign language can be effectively used as a means of the communicative sphere formation for a cadet. 

At the same time, didactic conditions must observed which ensure the realization of motives for obtaining and applying foreign 

language knowledge and cause the appearance of cognitive activity. As well as increasing the effectiveness of teaching foreign 

language cadets through the introduction of methods that involve communication in the educational establishment and during 

the practice of foreign language. The basis of the communicative approach to students is personality-oriented communication. 

Its value lies in the ability to model in the pedagogical process of real situations of social interaction within which its 

participants need to solve various communicative tasks. Thus, against the background of expanding international relations of 

the Ministry of Internal Affairs, such high requirements for knowledge fully justify the needs of society and the needs of the 

profession in a new competent erudite employee, and effective professional-oriented foreign language education of future 

lawyers. The rapid development of new information technologies has generated around the world a large number of software 

products focused on their educational purposes usage. But the level of the introduction theory development in new information 

technologies at the educational process and the degree of practical implementation of their didactic capabilities in foreign 

language teaching clearly lags behind the technical capabilities and demands of practice. Thus, there is an objective need for 

scientific development of the information technology usage conditions of foreign language teaching for cadets and future 

specialists of law sciences. 

Key words: information technology, educational system, cadet, legal education, multimedia technologies; language and 

communication competence. 
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Постановка проблемы. Произведения худо- 

                жественной литературы в качестве учебного 

материала давно используются в методике преподавания 

русского языка как иностранного (РКИ), что является 

благоприятным и эффективным для оптимизации рабо-

ты в иностранной аудитории. Художественные произве-

дения представляют собой источник как культурологи-

ческой, так и страноведческой информации, оказывая 

эмоциональное, эстетическое воздействие на реципи-

ента, стимулируя его мыслительную деятельность. Рабо-

та с литературными произведениями на занятиях с ино-

странными студентами-филологами позволяет изучать 

язык на более глубоком уровне. Процесс чтения стано-

вится более «эмоциональным, личностным, что способ-

ствует включению механизмов порождения инициатив-

ной речи – говорения и письма» [1].  

В процессе преподавания иностранного языка невоз-

можно обойтись без изучения аутентичных текстов. 

Сквозь призму произведений классической литературы 

читатель-инофон знакомится с историческими реалиями 

страны изучаемого языка, с культурой и традициями 

народа. С лингвистической точки зрения художествен-

ные произведения являются основным источником для 

выработки у иностранных студентов-филологов навыков 

речевого общения – коммуникативной компетенции, 

служат средством расширения словарного запаса. В ме-

тодике преподавания РКИ художественный текст назы-

вают «вершиной в обучении языку и одновременно 

средством, ведущим к полному овладению языком…» 

[1, с.438], поскольку, по словам А.А. Акишиной и 

О.Е. Коган, «текст – это существование языка, его 

жизнь» [2, с.60]. Произведения художественной литера-

туры не только формируют у иностранной аудитории 

«коммуникативную, лингвистическую и социокультур-

ную компетенции, но и представляют собой действенное 

средство для повышения заинтересованности в изучении 

языка, служат своеобразным «генератором» для разви-

тия творческого воображения, художественных способ-

ностей и эстетического вкуса иностранных учащихся» 

[3, с.38]. Таким образом, использование произведений 

художественной литературы является мотивирующим 

фактором для развития не только лингвистической, но и 

социокультурной и коммуникативной компетенций 

учащихся на занятиях РКИ. Сложности, возникающие в 

ходе работы с художественными произведениями, не 

должны становиться препятствием для их широкого 

использования, поскольку носят объективный характер 

и могут быть устранены в процессе обучения инофонов. 

Целью статьи является анализ комплекса проблем, 

связанного с восприятием текста иностранными студен-

тами-филологами. Автором предложена лингводидакти-

ческая парадигма обучения иностранных студентов-

филологов интерпретации художественных текстов 

малой прозы для выработки навыков коммуникативной, 

лингвистической и социокультурной компетенции. Объ-

ектом исследования является рассказ Константина Пау-

стовского «Снег».  

Профессиональные и коммуникативные потребности 

В статье исследуется механизм использования определѐнной последовательности восприятия, 

понимания и интерпретации целостной семантики художественного текста малой прозы для 

выработки у иностранных студентов-филологов навыков коммуникативной, лингвистической и 

социокультурной компетенции. Рассматривается основной комплекс проблем, связанный с 

пониманием текста иностранной аудиторией и предлагаются пути их решения.  

Целью данной статьи является анализ комплекса проблем, связанного с пониманием текста 

иностранной аудиторией. Объектом исследования является рассказ Константина Паустовского 

«Снег». Сформулированная цель потребовала прибегнуть к использованию общеметодических 

принципов коммуникативности, сознательности, наглядности, концентрической подачи учебного 

материала, изучения лексики и морфологии на синтаксической основе, взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности, функционального отбора языкового материала, стилистической 

дифференциации, опоры на высказывание и текст как основные единицы обучения. 

Представленные автором методы комплексного лингвостилистического анализа художественного 

произведения свидетельствуют о единстве лингвистической и литературоведческой стилистики в 

объекте исследования, хотя они и отличаются своими задачами и подходом к материалу, принципами 

и методами исследования.  

Ключевые слова: художественный текст, методика преподавания русского языка как 

иностранного, коммуникативная компетенция, лингвостилистическая парадигма, этапы 

интерпретации, лингвистическая и литературоведческая стилистика. 
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студентов-филологов обеспечиваются интегрированием 

коммуникативного и сознательно-практического мето-

дов обучения, использованием коммуникативно-деяте-

льностного подхода к обучению. 

Сформулированная цель потребовала прибегнуть к 

использованию общеметодических принципов комму-

никативности, сознательности, наглядности, концентри-

ческой подачи учебного материала, изучения лексики и 

морфологии на синтаксической основе, взаимосвязан-

ного обучения видам речевой деятельности, функцио-

нального отбора языкового материала, стилистической 

дифференциации, опоры на высказывание и текст как 

основные единицы обучения. 

Изложение основного материала. В процессе рабо-

ты с аутентичным литературным текстом преподаватель 

может столкнуться с целым рядом трудностей, но всѐ-

таки основной ряд проблем связан с пониманием текста 

иностранной аудиторией. Любое предлагаемое на прак-

тическом занятии художественное произведение должно 

быть адекватно понято студентами-инофонами, и только 

после этого представляется целесообразным приступать 

к его исследованию на основе речевых умений и языко-

вых компетенций. Для понимания любого аутентичного 

текста, в том числе художественного, необходимо нали-

чие у иностранных студентов-филологов экстралингви-

стических знаний, уровень которых может варьиро-

ваться даже в пределах одной группы учащихся. В этом 

случае необходима оптимизация всех фоновых знаний в 

иностранной аудитории при помощи притекстовой и 

предтекстовой работы. 

При работе с классическими произведениями ино-

странным студентам-филологам обязательно придѐтся 

столкнуться с трудной для понимания лексикой (арха-

измами, топонимами, антропонимами, устойчивыми 

словосочетаниями и т. п.). В данном случае неотъемле-

мой частью является предтекстовая работа с текстом, 

культурологический комментарий, который может соп-

ровождаться использованием аудио-визуальных средств 

обучения с целью снятия трудностей и облегчения вос-

приятия. 

Произведения художественной литературы привле-

кают многообразием тематического материала, разнооб-

разием стилей речи. Но данная особенность может стать 

и проблемой. Своеобразие, индивидуальность авторской 

манеры и стиля, часто сложные синтаксические кон-

струкции нередко затрудняют восприятие и понимание 

самого произведения. Для снятия этой проблемы можно 

познакомить иностранных учащихся с несколькими 

произведениями автора, чтобы адаптировать их к его 

стилю. Во время работы с текстом необходимо включать 

задания на понимание смысла и идейного содержания. 

Ещѐ одной сложностью в процессе работы над худо-

жественным текстом является то, что чаще всего для 

работы на занятии используются отрывки из художе-

ственных произведений. Естественно, что для понима-

ния необходимо целостное знание и восприятие текста, 

но полное прочтение может вызвать затруднение у чита-

теля-инофона. В данном случае считаем необходимым 

подбирать тексты, учитывая уровень владения русским 

языком иностранными студентами; выбирать художе-

ственные произведения, которые интересны иностран-

ной аудитории и соответствуют изучаемой теме на заня-

тиях по практическому курсу РКИ; мотивировать 

учащихся к прочтению, предоставляя информацию об 

интересных фактах из биографии автора, исторической 

эпохи, истории написания произведения и т. д. 

Таким образом, преподавателю следует помнить, что 

художественные тексты должны соответствовать их ме-

тодическому предназначению в системе обучения, 

уровню знаний, навыков и умений иностранных студен-

тов определѐнного этапа обучения; образовательным 

потребностям и интересам инофонов. Кроме того, «тек-

сты должны отражать культуру страны изучаемого 

языка и содержать функциональную информацию, а 

именно, предмет учебного, профессионального и быто-

вого общения» [4].  

Наличие в любом художественном тексте категории 

образности также представляет собой особую трудность 

для инофонов. В узком понимании образность представ-

ляет собой способность языковых единиц приобретать 

новые смыслы и значения. Благодаря образности худо-

жественное произведение заключает в себе скрытую 

информацию, знакомую носителям языка, но непонят-

ную для иностранной аудитории. Художественное слово 

является образным не только в связи с тем, что оно ме-

тафорично. По словам Г.О. Винокура, «действительный 

смысл художественного слова никогда не замыкается в 

его буквальном смысле. Здесь часто более широкое со-

держание передаѐтся в форме другого слова, понимае-

мого буквально. Это явление носит название приращение 

смысла, которое и создаѐт образность художественной 

речи» [5]. Об этом же писал и В.В. Виноградов, отмечая, 

«что слово в художественном произведении, совпадая по 

своей внешней форме со словом соответствующей наци-

онально-языковой системы и опираясь на его же значе-

ние, обращено к миру художественной действительно-

сти» [6]. Оно является двуплановым по своей смысловой 

направленности и, соответственно, образным. В широ-

ком понимании образность, которая не сводится к внут-

ренней форме слова, представляет собой специфику 

только художественной речи [6].  

Не менее актуальной является проблема восприятия, 

понимания и интерпретации художественного текста в 

иноязычной аудитории. В процессе обучения иностран-

ных студентов языку художественный текст занимает 

значительное место на всех этапах освоения языка, по-

скольку он является основным источником лингвостра-

новедческой информации, заключает в себе результаты 

ментальной деятельности народа, живущего в опреде-

лѐнной социокультурной среде. Текст является носите-

лем культуры и напрямую связан с ней.  

С точки зрения В.В. Красных, «путь, который прохо-

дит читатель при восприятии текста, может быть пред-

ставлен в виде следующей цепочки: физическое воспри-

ятие текста → понимание «поверхностного» значения → 

соотнесение с контекстом (в широком смысле этого 

слова) → понимание «глубинного» значения → соотне-

сение с фоновыми знаниями → интеллектуально-эмоци-

ональное восприятие текста → осознание смысла тек-

ста» [7, с.227].  

Как показывает практика, иностранные учащиеся 

воспринимают только предметно-логическое содержа-
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ние текста, а его эмоционально-оценочная часть оста-

ѐтся без внимания. Таким образом, мы не можем гово-

рить, что текст понят полностью. Следует обратить 

внимание и на тот факт, что художественный текст «как 

целостное структурно-смысловое речевое произведение 

с учѐтом всех уровней его организации: семантики, 

структуры, прагматики, – с учѐтом всех выполняемых 

им функций: семантической, номинативной, коммуника-

тивной, психологической, гносеологической, эстетиче-

ской и прочие, а также с учѐтом экстралингвистических 

параметров, существенных для его порождения и вос-

приятия (социокультурный контекст, творческая судьба 

автора и пр.) труден для изучающих язык иностранных 

студентов» [8, с.119]. На наш взгляд, при работе с тек-

стом преподаватель должен научить студента извлекать 

из написанного заложенное в нѐм содержание (умение 

«расшифровывать») и предупреждать возникновение 

при этом ошибок, связанных с недостаточным знанием 

экстралингвистической информации. Очень сложно по-

знать всѐ богатство чужой культуры, но можно «сфор-

мировать открытость к еѐ восприятию, поэтому речь 

идѐт о развитии умения воспринимать сигналы включе-

ния культурного кода и готовности его декодирования, 

что могло бы свести до минимума моменты межкуль-

турного непонимания» [9, с.118].  

Представленные наблюдения указывают на тот факт, 

что для читателя художественное произведение инте-

ресно как своим огромным лингвистическим потенциа-

лом, так и возможностью выйти за пределы лингви-

стики, соединить в своѐм анализе достижения таких 

наук, как философия, психология, культурология, пси-

холингвистика, этнопсихолигвистика и др., что даст 

возможность расширить и углубить представление о 

понятии «текст». 

Для лингвистов, занимающихся изучением языка 

художественного текста, немаловажной является иссле-

дование проблем лингвостилистики и интерпретации 

художественного текста. В последние несколько десяти-

летий данные научные направления занимают особое 

место в филологической науке и привлекают к себе при-

стальное внимание языковедов. Как отмечает В.В. Вино-

градов, интерес к данным наукам обусловлен «самой 

природой художественного стиля, которая гармонично 

сочетает в себе категории таких разных общественных 

явлений: язык, литературу, эстетику» [6]. Ещѐ один 

исследователь Н.М. Гоца в своих работах отмечает, что 

«сегодня текст понимается как целостное коммуника-

тивное образование, отличающееся структурно-семан-

тическим, композиционно-стилистическим, функцио-

нальным единством и характеризуется определѐнным 

набором категориальных признаков (текстовых катего-

рий): информативностью, завершѐнностью, линейно-

стью, интегративностью, повторяемостью, что особым 

образом проявляются на надфразовом уровне. Хотя 

текст внешне представлен последовательностью линей-

но расположенных предложений, абзацев и других 

фрагментов, он является качественно новым образова-

нием, не сводится к сумме составляющих его элемен-

тов» [4, с.134]. Таким образом, текст выступает самосто-

ятельным объектом лингвистического и лингвостилис-

тического анализов. 

Вслед за О.Н. Лѐвушкиной [10] рассмотрим основ-

ные этапы интерпретации художественного текста:  

 Прогнозирующий этап: 

– предугадывание содержания текста при первичном 

восприятии заголовка и эпиграфа. 

 Этап восприятия: 

– чтение текста; 

– осмысление прочитанного текста; 

– эмоциональный отклик на текст. 

 Аналитический этап: 

– анализ смысловой структуры текста; 

– семантический анализ (работа с ключевыми 

словами текста); 

– этнопсихолингвистический анализ; 

– ассоциативный анализ; 

– культурологический анализ (выявление культурных 

смыслов, заложенных в образных средствах текста). 

 Этап рефлексии, оценки: 

– формулирование учащимися собственного пред-

ставления о смыслах текста и о внетекстовой дей-

ствительности. 

 Этап продуктивной деятельности: 

– продуцирование текста, раскрывающего потенциал 

художественного произведения [10, с.78]. 

Прогнозирующий этап используется в том случае, 

если у текста есть заголовок и эпиграф. На данном этапе 

иностранные студенты-филологи, опираясь на заголовок 

и эпиграф, высказывают предположения о связи содер-

жания текста с его языковым выражением и об обуслов-

ленных авторским замыслом фрагментах действитель-

ности, нашедших отражение в художественном тексте, а 

также выстраивают ассоциативные связи текста с вне-

текстовой действительностью. 

На этапе восприятия иностранные учащиеся читают 

текст, формулируют его тему, идею и описывают свое 

эмоциональное восприятие при первичном знакомстве 

с ним. 

На аналитическом этапе используются разные виды 

анализа художественного текста для выявления его 

смысла и получения сведений о фактах культуры. 

На этапе рефлексии, оценки иностранные учащиеся 

формулируют собственное представление о потенциале 

рассматриваемого текста, продолжают приобщаться к 

системе ценностей изучаемого языка. При этом у них 

складывается определенное впечатление о содержании 

прочитанного текста. 

На этапе продуктивной деятельности иностранные 

учащиеся пишут сочинение-рассуждение, в котором 

раскрывается потенциал художественного текста.  

Представленная модель интерпретации художест-

венного текста может служить средством организации 

познавательной и речемыслительной деятельности ино-

странных учащихся и в то же время выступать в качестве 

«инструмента постижения» смысла художественного 

текста, выявления содержащейся в нѐм экстралингви-

стической информации.  

Рассмотрим последовательность интерпретации ху-

дожественного текста на примере малой прозы Кон-

стантина Паустовского, а именно рассказа «Снег» [11]. 

Прогнозирующий этап 

Вопросы и задания: 
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I. Информация о писателе и его творчестве. Пред-

положение о содержании произведения. 

1.1. Что вы слышали о Константине Паустовском? 

С какими произведениями этого писателя вы знакомы?  

1.2. Рассказ, который вы будете читать, называется 

«Снег». Предположите, о чѐм может быть произведение 

с таким названием. 

1.3. Скажите, какие ассоциации возникают у вас при 

прочтении заголовка. 

Этап восприятия 

Вопросы и задания: 

I. Прочитайте рассказ. Сформулируйте тему рассказа 

после его прочтения. 

II. Скажите, о чѐм вас заставляет задуматься рассказ. 

Сформулируйте его идею. 

III. Какие чувства вызывает у вас это произведение? 

Аналитический этап 

Вопросы и задания: 

I. Анализ художественного текста. 

1.1. Прочитайте план рассказа и расставьте его 

пункты в правильной последовательности.  

1. Переезд Татьяны Петровны в чужой дом. 

2. Изменения в доме Потаповых. 

3. Встреча Татьяны Петровны с Николаем Потаповым. 

4. Письмо Николая Потапова, адресованное Татьяне 

Петровне. 

5. Распечатанное письмо. 

6. Возвращение Николая. 

1.2. Разделите текст на смысловые части, соответ-

ствующие откорректированному плану. 

II. Характеристика главных героев рассказа. 

2.1. Дайте характеристику образов героев рассказа, 

подтверждая цитатами из текста. Ответы на следующие 

вопросы помогут вам охарактеризовать главных героев. 

В случае затруднения используйте слова для справок: 

добрый, бескорыстный, эмоциональный, артистичный, 

талантливый, с богатым воображением (с богатой фанта-

зией), активный, хозяйственный, жизнерадостный, опти-

мистичный, послушный, воспитанный, честный, откро-

венный, отважный, смелый, чистый, романтичный. 

Татьяна Петровна: 

1. Кем работала Татьяна Петровна в Москве? 

2. Чем она занималась в городке? Как это харак-

теризует героиню? 

3. Почему Татьяна Петровна разговаривала с фото-

графией сына Потапова? 

4. Почему она прочитала чужое письмо? 

5. Для чего Татьяна Петровна решила сохранить в 

доме всѐ так, как было до войны? 

6. Почему Вареньке показалось, что мама похожа на 

Золушку? 

7. О чѐм подумала Татьяна Петровна после проч-

тения письма сына Потапова? 

Николай Потапов: 

1. Как Николай Потапов обращается к отцу в своѐм 

письме? Какие отношения были между отцом и сыном? 

Как это характеризует героя? 

2. Скажите, о чѐм Потапов вспоминал в самые страш-

ные минуты боя? Почему именно об этом? Что это для 

него значит? 

3. Какие чувства испытывает Николай Потапов, 

когда возвращается домой? 

4. Почему главный герой так и не смог уснуть, 

находясь дома? Почему он не решился поговорить с 

Татьяной Петровной?  

6. О чѐм пишет Николай Потапов Татьяне Петровне в 

письме, написанном в дороге на фронт? Что он вспом-

нил? Как это его характеризует? 

Варенька 

1. Помогала ли Варенька своей маме приводить дом в 

порядок? 

2. Какие отношения были между матерью и дочерью? 

3. Какой представляется Вареньке Татьяна Петровна? 

Как это характеризует девочку? 

2.2. Запишите полученные результаты в таблицу. 

Подтвердите свои ответы цитатами из текста. 

Таблица 1 

 Цитата Характеристика 

Татьяна Петровна   

Николай Потапов   

Варенька   

2.3. Проанализируйте, как меняются отношения 

между главными героями рассказа, выполняя следую-

щие задания: 

2.3.1. Найдите в тексте и прочитайте: 

 эпизод, описывающий приезд Татьяны Петровны в 

дом Потапова;  

 описание чужого дома. 

2.3.2. Каким показался этот дом героине рассказа?  

2.3.3. Каким Татьяне Петровне показалось лицо сына 

Потапова на фотографии? Стал ли чужой дом для 

Татьяны Петровны более уютным и тѐплым после 

прочтения письма? 

2.3.4. Найдите в тексте и прочитайте эпизод воз-

вращения Николая Потапова в родной город. Почему 

герой решил не заходить в дом? Какие чувства он 

испытывал, находясь возле своего дома?  

2.3.5. Прочитайте эпизод встречи Николая Потапова 

и Татьяны Петровны. Что увидел герой в родном доме? 

Кого он там встретил? От какого ощущения он не мог 

избавиться? Почему? 

2.3.6. Найдите в тексте и прочитайте эпизод про-

щания Николая Потапова и Татьяны Петровны. Что ему 

сказала героиня рассказа? Как изменились отношения 

между главными персонажами? Сколько времени про-

шло с момента их встречи? Почему они стали родными 

за такой короткий отрезок времени? 

2.4. Опишите отношения между главными героями с 

помощью данной схемы: 

Схема 1 

ЧУЖИЕ  ЗНАКОМЫЕ  РОДНЫЕ 

2.5. Как Вы понимаете значение поговорки «Свой 

среди чужих, чужой среди своих»? Соотнесите значе-

ние поговорки с ситуацией, описанной в рассказе 

К. Паустовского.  

2.6. Прочитайте и проанализируйте текст письма, 

написанного Николаем Потаповым Татьяне Петровне. 

Ответьте на вопросы: 

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от 

Потапова письмо с дороги. 

«Я вспомнил, конечно, где мы встретились, – писал 

Потапов, – но не хотел говорить вам об этом там, дома. 
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Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Я шѐл 

по тропе. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей 

было лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и по-

шла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на 

неѐ. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в ру-

ках раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей 

вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я 

смотрел вам след и почувствовал тогда, что мимо меня 

прошла женщина, которая могла разрушить всю мою 

жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу 

полюбить эту женщину. Тогда я уже знал, что должен 

найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но 

всѐ же не двинулся с места. Почему – не знаю. С тех пор 

я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только 

мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась ми-

лостивой ко мне, я встретил вас. И если всѐ окончится 

хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, 

будет ваша. Да, я нашѐл на столе у отца своѐ распеча-

танное письмо. Я понял всѐ и могу только благодарить 

вас издали» [11]. 

2.6.1. О чѐм вспомнил Николай Потапов? 

2.6.2. Что он предлагает Татьяне Петровне и за что еѐ 

благодарит? 

2.6.3. Как Вы думаете, знали ли друг друга Татьяна 

Петровна и Потапов до их встречи? Какое значение 

имеет этот факт для раскрытия идейного смысла произ-

ведения?  

2.7. Сравните два уровня повествования в рассказе: 

реальные события, на фоне которых зарождаются и раз-

виваются отношения между главными героями, и пред-

ставления героев (то, что им кажется). Заполните 

таблицу.  

Таблица 2 

РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕРОЕВ 

Война, чужой город, чужой дом. Татьяне Петровне казалось, что она встречала раньше сына 

Потапова. 

Татьяна Петровна – взрослая женщина. Вареньке казалось, ….  

Николай Потапов возвращается в родной город и 

неожиданно узнаѐт о смерти отца и о новых людях в 
своѐм доме. 

Николаю показалось, ……  

Николай Потапов всѐ-таки останавливается на сутки в 

родном доме. 

Его не оставляло чувство …. 

На самом деле ….  Николай Потапов вспомнил, что встречал Татьяну Петровну в 

Крыму. 
 

III. Характеристика событий и ситуаций, участницей 

которых становится героиня текста. 

3.1. Найдите в тексте слова и выражения, которые 

указывают на место действия (место жительства главной 

героини). Расскажите, почему героиня из Москвы оказа-

лась в маленьком городке.  

3.2. Найдите в тексте слова и выражения, которые 

указывают на время действия. Назовите эпоху, когда 

происходит событие, упомянутое в тексте рассказа. 

Вспомните из истории, чем характеризуется данная 

эпоха. Объясните, почему автор выбрал именно это 

время действия для раскрытия своего идейного замысла. 

3.3. Укажите, в какое время было написано данное 

художественное произведение. Кратко охарактеризуйте 

эпоху его создания. Проанализируйте, как отражаются в 

тексте реалии того времени. 

IV. Характеристика образов и символов художе-

ственного произведения. 

4.1. Выпишите из текста рассказа «Снег» примеры 

таких образных средств как метафора, метонимия, оли-

цетворение, аллегория, эпитет. 

4.2. Как связано использование данных образных 

языковых средств с изображаемым в рассказе внутрен-

ним состоянием героев? Объясните, почему автор испо-

льзует именно данные образы и символы для реализации 

своего идейного замысла. 

4.3. Обратите внимание на то, в какое время года 

происходит действие в рассказе. Дополните ассоциатив-

ный ряд, используя данные слова: снег, иней, 

сосульки,... 

4.4. Почему рассказ К. Паустовского называется 

«Снег»? Каким художественным тропом является назва-

ние рассказа? 

4.5. Какой художественный троп использует автор в 

последнем предложении рассматриваемого произведе-

ния? Что символизирует такое образное средство?  

4.6. Расскажите, существуют ли такие образы и сим-

волы (или подобные им) в культуре вашей страны. 

Этап рефлексии, оценки 

Вопросы и задания: 

I. Объясните, почему текст назван именно так. Как 

бы вы его озаглавили и почему? 

II. Как Вы думаете, закончена ли история любви, 

описанная в рассказе? 

III. Сформулируйте впечатление о содержании про-

читанного текста. 

Этап продуктивной деятельности 

Задания: 

I. Напишите сочинение-рассуждение о том, что в 

дальнейшем могло произойти с главными героями. В 

сочинении нужно раскрыть отношение автора к главным 

героям. 

II. Используя информацию, данную в таблице, подго-

товьте сообщение об основных особенностях художе-

ственного стиля речи. 

III. Выполните лингвостилистический анализ расска-

за К. Паустовского «Снег». 

На этапе продуктивной деятельности кроме заданий, 

направленных на восприятие и понимание художествен-

ного текста, иностранным студентам-филологам можно 

предложить подготовить сообщение об основных осо-

бенностях художественного стиля речи, а затем выпол-

нить лингвостилистический анализ рассматриваемого 

произведения с целью «изучения всех языковых средств, 

функционирующих в словесной структуре художествен-

ной ткани произведения» [12, с.135]. 
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Таблица 3 

Основные черты Характерные особенности 

 Авторская индивидуальность 

 Эмоциональность 
 Экспрессивность 
 Использование элементов других 
стилей речи 
 Метафоричность 

 Образность 

Лексические особенности: 

1. Использование синонимов, антонимов, многозначных слов. 

2. Использование топонимов и антропонимов. 
3. Использование неологизмов, диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов, разговорно-просторечных и устаревших слов. 
4. Использование фразеологических оборотов. 

5. Использование тропов. 

Особенности словообразования: 

1. Использование суффиксов субъективной оценки, выражающих 
уменьшительно-ласкательные значения или преувеличение. 

2. Использование префиксов, характерных для разговорной речи. 

Морфологические особенности: 

1. Частотность употребления глаголов, придающих речи динамичность. 
2. Использование абстрактных существительных, личных местоимений, частиц, 

междометий. 

3. Большое количество прилагательных и причастий, передающих образное 
описание предмета. 

4. Использование субстантивации, адъективации и интеръективации.  

Синтаксические особенности: 

1. Использование повествовательных, вопросительных и восклицательных 
предложений. 

2. Наличие причастных и деепричастных оборотов. 
3. Наличие прямой и непрямой речи, цитат. 

4. Использование различных синтаксических фигур (синтаксический 

параллелизм, многосоюзие, бессоюзие, эллипсис, парцелляция, инверсия, 
риторические вопросы, восклицания, обращения). 

 

Представленные наблюдения позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

1. Художественные тексты, имеющие небольшой 

объѐм (например, малая проза, лирические произведе-

ния), очень удобны для работы в иностранной аудито-

рии. Но часто именно они представляют собой сложности 

для понимания из-за яркой образности, метафоричности 

языка, а также использования различных средств худо-

жественной выразительности. Такие произведения целе-

сообразно рассматривать на более высоком уровне осво-

ения языка обучения, когда учащиеся уже владеют 

достаточным объѐмом знаний. 

2. Использование определѐнной последовательности 

интерпретации художественного текста в учебном про-

цессе способствуют формированию умений, навыков и 

способностей, необходимых для осуществления само-

стоятельной интерпретационной деятельности. Пред-

ставленная модель интерпретации художественного 

текста может служить средством организации позна-

вательной и речемыслительной деятельности иностран-

ных учащихся и в то же время выступать в качестве 

«инструмента постижения» смысла художественного 

текста, выявления содержащейся в нѐм лингвокультуро-

логической информации. 

3. В процессе лингвистического анализа литератур-

ного произведения следует изучать лингвостилистиче-

ские особенности художественного произведения в ор-

ганической связи с идеей и художественным замыслом 

писателя.  

4. В процессе проведения комплексного лингвости-

листического анализа художественного текста необхо-

димо изучать всю систему лингвостилистических средств 

с целью создания исчерпывающей картины художествен-

ных образов определѐнного литературного произведения.  
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METHODOLOGICAL PARADIGM OF TEACHING/LEARNING FOREIGN 

STUDENTS-PHILOLOGISTS WORKING ON A LITERARY TEXT 

The article explores the process of interpreting the holistic semantics of a fictional text of so called “small prose” that is 

aimed at developing communicative, linguistic and sociocultural competencies in foreign philology students. The main 

complex of problems related to the understanding of the text by a foreign audience is considered and ways to solve them are 

suggested. 

The goal of the article is underpinning the principle of a culturally-oriented approach during learning activities of foreign 

students. The object of the study is the short story “Snow” by Konstantin Paustovsky. The subject of the study is specific 

requirements associated with teaching a foreign audience based on the example of studying a work of art. 

To achieve the goal, it is necessary to resort to use of general methodological principles of communicativeness, 

consciousness, visualization, concentric presentation of educational content, the study of vocabulary and morphology on a 

syntactic basis, interconnected learning different types of speech activities, functional selection of language resources, stylistic 

differentiation, reliance on utterance and text as basic units of tuition. 

While working with an authentic literary text, the teacher may encounter a number of difficulties. The main set of problems 

is related to the understanding of the text by a foreign audience. Any text proposed in the lesson should first be understood by 

foreign speakers, only then you can begin to study it or practice speech skills and language competencies on its basis. To 

understand any authentic text, including a fictional one, it is necessary for foreign philology students to have background 

knowledge, the level of which can vary even within one and the same group of students.  

Another difficulty in the process of working on a literary text is that most often excerpts from fiction are used to work in 

class. Naturally, their understanding requires holistic knowledge and perception of the text, but a complete reading can cause 

predicament for a foreign reader. In this case, the authors consider it necessary to select texts, taking into account the level of 

knowledge of the Russian language by foreign students; choose works of art that are of interest to a foreign audience and 

comply with the topic being studied at the lessons on the practical course of the Russian as a Foreign Language; motivate 

students to read, telling them interesting facts from the author‟s biography, historical era, the history when writing the work, etc. 

When doing research, the authors emphasize the possibility of an in-depth interpretation of the term “text” by combining in 

their research the achievements of such sciences and scientific areas as psychology, cultural studies, linguostylistics, 

ethnopsycholigistics, etc. A detailed analysis of the phases of interpretation of a literary text is given on the example of 

Konstantin Paustovsky‟s story “Snow”: 1) the forecasting phase, 2) the perception phase, 3) the analytical phase, 4) the 

reflection phase, 5) the phase of productive activity. The use of a certain sequence of interpretation of a literary text in 

educational activities contributes to the formation of the skills, abilities and capacities necessary for the implementation of 

independent interpretative activity and the further self-development of foreign students. 

The methods of a comprehensive linguistic-stylistic analysis of a work of art, provided in the article, reveal the unity of 

linguistic and literary style concerning the object of study, although they differ in their tasks and approach to the material, 

principles and research methods.  

Key words: literary text, methodology of teaching Russian as a Foreign Language, communicative competence, 

linguostylistic paradigm, phases of interpretation, linguistic and literary stylistics. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

історико-педагогічної науки, реформування української 

системи освіти, що має органічно поєднувати кращий 

світовий і вітчизняний досвід, вимагають дослідження, 

переосмислення й об‘єктивного висвітлення історико-

педагогічного процесу України з метою його подаль-

шого творчого використання як однієї з важливих умов 

розвитку педагогічної теорії та практики. Сьогодні увага 

науковців зосереджена на педагогічній і науковій спад-

щині тих персоналій, які сприяли зміцненню національ-

ної свідомості учнів і молоді, сприяли розвитку націона-

льної системи освіти, науки та культури. 

До таких вчених-педагогів належить Петро Кузьмич 

Загайко (1928–2013 рр.) – відомий вітчизняний літерату-

рознавець, кандидат філологічних наук, доцент, автор 

численних наукових статей і монографій, життя якого 

було присвячено розвитку української мови, літератури 

та культури, вихованню кількох поколінь патріотів 

України. 

Життєвий шлях, багатогранна педагогічна й громад-

сько-просвітницька діяльність П.К. Загайка привертали 

увагу сучасників ученого, однак вони досі залишаються 

малодослідженими. Окремі аспекти педагогічної діяль-

ності П.К. Загайка знайшли відображення в досліджен-

нях Г.М. Білик, Г.І. Радько та М.І. Степаненка; деякі 

аспекти наукової спадщини літературознавця стали пре-

дметом вивчення В.А. Мелешко. Із огляду на це, ми зве-

рнулися до дослідження життєвого шляху і діяльності 

талановитого вітчизняного вченого. 

Мета статті полягає у виокремленні основних етапів 

життя та діяльності Петра Кузьмича Загайка. 

Виклад основного матеріалу. Життєвий шлях і різ-

ностороння діяльність Петра Кузьмича Загайка прохо-

дили на тлі суспільних перетворень ХХ – початку ХХІ 

століть, насичених бурхливими подіями, що сприяли 

відродженню української культури і пробудженню наці-

ональної свідомості. 

Перший етап життя та діяльності П.К. Загайка – етап 

особистісного становлення та формування світоглядних 

засад педагога –пов‘язаний з його навчанням в середніх 

школах Львівщини, здобуванням вищої освіти у Львів-

ському державному університеті імені Івана Франка та 

науковою роботою під час навчання в аспірантурі Інсти-

туту суспільних наук АН УРСР. 

П.К. Загайко народився 13 липня 1928 року в 

с.Зіболки Жовківського повіту Львівського воєводства 

(з 1949 по 1991 рр. – с. Підлісне Нестеровського району 

Львівської області). Батько майбутнього вченого очолю-

вав місцеву «Просвіту» імені Івана Франка і прививав 

синові любов до України від самого дитинства [1, с.4]. 

Початкову й середню освіту Петро Кузьмич здобував 

у місцевій сільській школі, що в 1939 році була реорга-

нізована радянською владою в Підліснянську семирічну 

школу. Початок 1940-х років пов‘язаний із трагічними 

подіями в житті вченого та його сім‘ї. Так, у 1941 році 

загинув батько, а в 1942 році померла і мати П.К. Загайка. 

В період німецької окупації майбутньому літературозна-

вцеві довелося перервати навчання у школі. З 1944 року 

Петро Кузьмич продовжив навчання у Куликівській 

середній школі, а з 1945 року – в Нестеровській середній 

школі. 

Через два роки він вступив на українське відділення 

філологічного факультету Львівського державного уні-

верситету імені Івана Франка. Такому вибору професії 

сприяло давнє захоплення літературою. Саме вітчизняна 

література справила великий вплив на формування сві-

тогляду і стійких національних переконань Петра Кузь-

мича [1, с.4]. 

У 1952 році П.К. Загайко вступив до аспірантури Ін-

ституту суспільних наук АН УРСР за спеціальністю 

«Давня українська література» [2, с.2]. Науковим керів-

ником педагога став видатний український літературоз-

навець, академік, автор тритомника «Історії української 

літератури» М. Возняк. На жаль, у 1954 році М. Возняк 

помер, і дисертацію Петра Кузьмича так і не було 

захищено. 

З 1955 року взяв відлік другий етап педагогічної та 

громадської діяльності літературознавця – етап профе-

сійного становлення як педагога і вченого, що пов‘я-

заний з його роботою на кафедрі української літератури 

Полтавського державного педагогічного інституту імені 

В.Г. Короленка. 

До Полтави П.К. Загайко він був направлений за при-

значенням Міністерства освіти УРСР, однак це місто 

було обране не випадково. Так, саме Полтава асоціюва-

лася у Петра Кузьмича з найважливішими історичними 

подіями й національним відродженням України. Пра-

цюючи на посадах асистента, пізніше – викладача кафе-

У статті представлено періодизацію життя та діяльності талановитого українського педагога, 

відзначеного медаллю А.С. Макаренка, вченого-філолога Петра Кузьмича Загайка (1928–2013 рр.). Автором 

виокремлено три етапи життєвого шляху педагога: 1) 1928–1955 рр. – етап особистісного становлення та 

формування світоглядних засад; 2) 1955–1979 рр. – етап професійного становлення як педагога і вченого; 

3) 1979–2013 рр. – етап удосконалення педагогічної майстерності й інтенсивних наукових пошуків. 

Ключові слова: Петро Кузьмич Загайко, українська література, вища освіта, громадська діяльність, 

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка. 
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дри української літератури, він викладав курс українсь-

кої літератури на російському відділі і спецсемінар на 

історико-філологічному факультеті, керував гуртком 

виразного читання. 

Окрім викладання в університеті, П.К. Загайко читав 

лекції з української літератури для вчителів та населення 

Полтави і займався популяризаторською діяльністю. 

Педагог завжди намагався докладати якомога більше 

зусиль для розвитку української мови, літератури, куль-

тури і краєзнавства, а також утвердження національної 

свідомості української молоді. 

У 1967 році Петро Кузьмич захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Ідейно-художні особливості украї-

нської полемічної літератури кінця XVI – початку XVII 

століть». Цього ж року йому було присуджено вчений 

ступінь кандидата філологічних наук [3, арк.76]. 

Третій етап життя та діяльності Петра Кузьмича – 

етап удосконалення педагогічної майстерності й інтен-

сивних наукових пошуків – пов‘язаний із його роботою 

на посаді завідувача кафедри української літератури 

Полтавського державного педагогічного інституту імені 

В.Г. Короленка та співпрацею із Полтавським обласним 

об‘єднанням Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка. 

У 1979 році П.К. Загайка було обрано на посаду заві-

дувача кафедри української літератури Полтавського 

державного педагогічного інституту імені 

В.Г. Короленка. На цій посаді вчений працював майже 

до самого звільнення і виходу на пенсію.  

За ці роки Петра Кузьмича було нагороджено знач-

ком «Відмінник просвіти СРСР» та двома медалями – 

А.С. Макаренка і «Ветеран праці». У 1982 році завдяки 

успішній роботі П.К. Загайка й колег кафедра українсь-

кої літератури посіла перше місце у змаганні серед ка-

федр філологічного факультету університету. 

З початку 1990-х років учений розпочав плідну й ба-

гаторічну співпрацю з Полтавським обласним об‘єдна-

нням Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка. Разом із відомим українським поетом 

і літературознавцем П.П. Ротачем, Петро Кузьмич брав 

участь в проведенні численних заходів, присвячених 

розвитку української культури, виданні літературознав-

чих та краєзнавчих праць, читав лекції для населення 

міста й області. 

Загалом, за життя П.К. Загайко видав понад 

70 наукових праць, присвячених літературознавчій і 

краєзнавчій проблематиці, питанням методики викла-

дання української літератури та розвитку національної 

культури. Петро Кузьмич зробив вагомий внесок у роз-

будову української вищої освіти і сприяв відродженню 

національної свідомості українців. 

Висновки. Отже, дослідивши життєвий шлях, педа-

гогічну і наукову спадщину П.К. Загайка, ми виокре-

мили три основні етапи його життя та діяльності. Кожен 

із цих етапів розкривав широкий потенціал педагога, 

вченого, літературознавця і громадського діяча, відкри-

ваючи можливості для творчого втілення його ідей щодо 

розвитку вітчизняної освіти і культури. Проведене дос-

лідження не вичерпує всіх аспектів життя та діяльності 

Петра Кузьмича і потребує цілісного вивчення й аналізу 

наукової та педагогічної спадщини вченого. 
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Постановка проблеми. Розпочата, в контексті 

Концепції «Нова українська школа» (НУШ), реформа 

спонукає українську освіту, з одного боку, до узгоджен-

ня структури, змісту та стандартів українського освіт-

нього процесу з європейськими, а з іншого – до збере-

ження кращих надбань національної освітньої системи, 

що завжди домінувало в традиціях українського народу. 

Перше визначається єдиною політикою країн Європей-

ського Союзу (ЄС) в цих питаннях та їх рекомендаціями, 

спрямованими на послідовну реалізацію концепції «Єв-

ропа без кордонів». Друге проявляється в тому, що 

ввійти в освітній простір ЄС, Україна намагається шля-

хом запровадження його ідеології, структур та освітньо-

го змісту і при цьому прагне зберегти власну націона-

льну основу.  

Мета роботи – проаналізувати та розкрити іннова-

ційно-гуманістичну спрямованість реформ освіти та осо-
бливості компетентнісної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи у закладах вищої освіти (ЗВО). 

Виклад основного матеріалу. У проекції на євроін-

теграційну перспективу, відповідні освітні інституції 

ЄС, рекомендують Україні у процесі розпочатої рефо-

рми освіти та запровадження Концепції НУШ, здійсни-

ти [1,с.62-64, 2]: 

– структуру освіти, її зміст та інституційний супровід 

привести у відповідність із європейськими стандартами; 

– запровадити профільне навчання в школі і від 

знаннєвої навчальної парадигми перейти до компетент-

нісної (для цього потрібно ввести 12-ти річну профільну 

школу, змінити структуру та реформувати змістову ос-

нову освіти, в тому числі і початкової); 

– сформувати через освіту основи громадянського 

суспільства (мова насамперед йдеться про ментальність, 

культуру, демократичні основи співіснування полікуль-

турного середовища тощо). 

Для ефективного запровадження реформи, МОН 

України спільно з профільними Інститутами НАПН 

України, за участі провідних освітян країни, у пого-

дженні з Профспілкою працівників освіти і науки Укра-

їни розроблені і запроваджуються в освітній процес по-

чаткової школи нові Стандарти освіти, Державний 

стандарт початкової освіти та новий Професійний стан-

дарт учителя за професіями «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової 

освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» [3, 4].  

Професійний стандарт втілює сучасний підхід до 

визначення переліку та опису загальних і професійних 

компетентностей вчителя. До загальних компетентностей 

увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська 

та підприємницька. До переліку професійних компетен-

тностей увійшли: мовно-комунікативна; предметно-мето-

дична; інформаційно-цифрова; психологічна; емоційно-

етична; педагогічне партнерство; інклюзивна; здоров‘я-

збережувальна; проєктувальна; прогностична; органі-

заційна; оцінювально-аналітична; інноваційна; рефлек-

сивна; здатність до навчання впродовж життя. 

Документ також містить опис професійних компете-

нтностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними кате-
горіями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст 

першої категорії, спеціаліст вищої категорії. Професій-

ний стандарт дозволяє вчителям визначати орієнтири 

власного професійного розвитку, а також запобігає ри-

зикам необ‘єктивного оцінювання професійних компе-

тентностей вчителів під час їхньої атестації та 

сертифікації. 

Крім того, Кабінет Міністрів України затвердив план 

заходів з реалізації «Національної стратегії безпечного і 

здорового освітнього середовища в Новій українській 

школі» на 2021 рік. Всі ці інституційні документи осно-

вну увагу акцентують на інноваційно-гуманістичну 

спрямованість реформ початкової освіти та на компетен-

тнісну парадигму загальної і фахової підготовки майбу-

тнього вчителя початкової школи у ЗВО. 

Інноваційно-гуманістичне спрямування початко-

вої освіти. Важливими змінами, передбаченими Держа-

вним стандартом початкової загальної освіти та Профе-

сійним стандартом вчителя початкової школи, є 

забезпечення наступності змісту дошкільної, початкової 

та середньої загальної освіти, а також упровадження 

особистісно зорієнтованого підходу в навчально-вихов-

ний процес у початкових класах [4].  

Передумови реформування освіти. Нинішня сис-

тема української початкової освіти гранично раціоналі-

У статті розглядаються актуальні проблеми підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

основних завдань Концепції «Нова українська школа», у контексті Державного стандарту початкової 

освіти та нового Професійного стандарту вчителя. Показано, що підготовка компетентного вчителя і 

його ефективна інноваційно-гуманістична освітня діяльність у школі є одним з провідних завдань 

реформування освіти в Україні. Важлива увага у питаннях підготовки вчителя нової початкової школи, 

приділена особливостям освітньої діяльності вищих закладів освіти педагогічного спрямування; 

розглянута роль дисциплін психолого-педагогічного циклу, їх інноваційно-гуманістичного спрямування в 

системі професійної підготовки майбутніх вчителів. 

Ключові слова: учитель, Нова українська школа, компетентність, компетентнісний підхід, початкова 
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зована і вербалізована і, як наслідок, із неї вихолощено 

ефектно-емоційну й гуманістичну складові процесу на-

вчання. Форми, методи, зміст освіти, зберігаючи тради-

ційні для індустріального суспільства цілі, способи і 

засоби реалізації, суперечать новим тенденціям, зорієн-

тованим на компетентнісну навчально-виховну паради-

гму. Це часто призводить до формування наповненого 

певними знаннями, але бездуховного індивіда. Позити-

вне розв‘язання цієї проблеми вбачається в наданні 

пріоритетності інноваційно-гуманістичній складовій в 

освітньому процесі [5]. 

Проблема полягає в тому, що традиційна українська 

школа, орієнтована на передавання знань, умінь і нави-

чок від покоління до покоління, від учителя до учня, не 

встигає за темпами їх нарощування. Така школа недо-

статньо розвиває здібності, необхідні учням для того, 

щоб самостійно самовизначитися у глобалізованому та 

надзвичайно динамічно змінному світі, приймати обґру-

нтовані рішення щодо свого майбутнього, бути актив-

ними, конкурентоспроможними і мобільними суб‘єк-

тами на ринку праці. Головними недоліками традиційної 

системи освіти є породжені нею невміння і небажання 

дітей активно вчитися, несформованість ціннісного ста-

влення до власного розвитку, освіти та соціуму в цілому. 

У подальшому у несформованої особистості виникають 

проблеми з вибором фаху та в поведінці на ринку праці. 

Все це негативно впливає на темпи соціально-економіч-

ного розвитку більшості сучасних країн [6, с.8-20].  

Під інноваційним розвитком початкової освіти 

слід розуміти комплекс створених та запроваджених 

організаційних та змістових нововведень, розвиток ни-

зки факторів та умов, необхідних для нарощування інно-

ваційного потенціалу освітньої системи. Такий складний 

психолого-педагогічний процес вимагає чітко спланова-

них системних дій з боку всіх владних та освітянських 

структур, які в своїй сукупності складають основу інно-

ваційної політики [7, с.40].  

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамі-

чні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня 

діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних 

форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-

адаптаційних можливостей особистості. 

Специфічними особливостями інноваційного навча-

ння є його відкритість майбутньому, здатність до перед-

бачення та прогнозування на основі постійної переоцінки 

цінностей, налаштованість на активні та конструктивні 

дії в швидко змінних ситуаціях та переповненому різно-

манітною інформацією світі. Інноваційна освіта покли-

кана забезпечити кожному, хто навчається, оптимальні 

можливості розумового і фізичного розвитку та підгото-

вки до життя у глобалізованому світі [7, с.44-48]: 

– знань про людину, природу і суспільство, що спри-

яють формуванню наукової картини світу як основи сві-

тогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої практи-

чної діяльності; 

– досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фі-

зичної діяльності, що сприяє формуванню основних 

інтелектуальних і організаційних умінь та навичок, 

необхідних для подальшої освіти та самоосвіти; 

– досвіду творчої діяльності, що відкриває простір 

для розвитку індивідуальних здібностей особистості і 

забезпечує її підготовку до подальшого навчання та 

життя в умовах соціально-економічного прогресу; 

– досвіду суспільних і особистісних відносин, які го-

тують молодь до активної участі в житті країни, ство-

рення сім‘ї, планування особистого життя на основі іде-

алів, моральних та естетичних цінностей сучасного 

суспільства. 

Наголошуючи на особливій ролі учителя початкової 

школи як носія нових знань, усвідомленого ретрансля-

тора створеної попередніми поколіннями інформації, 

творця та вихователя гуманістичних ідеалів, слід орієн-

тувати початкову освіту у річище інноваційно-гуманіс-

тичної спрямованості навчально-виховного процесу. Для 

досягнення цього в основу навчально-виховного процесу 

закладаються об‘єктивно існуючі загальні положення і 

принципи сучасного співіснування далеко не однорідної 

(за національними ознаками, релігійними уподобуван-

нями, мовою, статками тощо), як європейської спільноти 

в цілому, так і української, зокрема. Серед них, насампе-

ред доречно виділити такі [7]: 

– духовний принцип, в основі якого закладено по-

няття про гармонійне співіснування людини, суспільства 

і розумно та прагматично збудованого світу. Згідно 

цього принципу початкова освіта покликана формувати 

систему ідеалів, які народжують прагнення і волю до 

цілепокладаючого життя в полікультурному суспільстві 

за загальновизнаними принципами людської моралі та 

законами природи; 

– гуманістичні і демократичні засади, які передбача-

ють розвиток здібностей, творчої потенції, загальних і 

фахових компетенцій особистості в ім‘я активного про-

цесу життєтворення та прогресивного розвитку соціуму; 

– комунікативний принцип, що спрямований на су-

часне науково обґрунтоване розуміння себе, світу і свого 

місця у країні, світовій спільноті та реально існуючому 

природному середовищі; 

– особистісно діяльнісні мотиви, спрямовані на мо-

тивоване фахове зростання та реалізацію себе як особис-

тості і частини реально існуючого динамічно змінного 

світу. 

Під гуманізацією навчально-виховного процесу 

слід розуміти перехід від авторитарної педагогіки – 

педагогіки тиску на особистість, що заперечує загальну 

гуманістичну цінність свободи як можливість самоакту-

алізації творчості, ігнорує проблему міжособистісних 

стосунків між учителем і учнем – до особистісно-орієн-

тованої педагогіки, яка абсолютного значення надає 

особистій свободі й умінню індивіда планувати, прогно-

зувати і контролювати свою діяльність, вчинки, особи-

сте життя, утвердженню гуманних стосунків між учас-

никами педагогічної взаємодії [5]. 

Гуманізація змісту початкової освіти передбачає 

передусім посилену увагу до дитини, як особистості 

загалом, створення найбільшого сприяння розвитку всіх 

її здібностей, розумових, фізичних і моральних якостей. 

Пріоритетна роль у гуманізації початкової школи нале-

жить мовній, літературній, естетичній освіті, людиноз-

навчим курсам, завдяки яким учні краще пізнають нав-

колишній світ і себе та свою роль у ньому, оволодівають 

уміннями самоорганізації, саморегуляції у суспільних і 

природничих вимірах. Основною функцією навчання 
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при цьому стає формування основ всебічно розвиненої 

особистості з високим рівнем інтелекту, мотивованими і 

високими громадсько-значущими цілями й ідеалами, 

готової до подальшого навчання, життя і діяльності в 

дуже конкурентному та конфліктному світі.  

Інноваційно-гуманістична спрямованість початкової 

освіти у своїй основі дозволяє формувати в особистості 

основи європейської ментальності, патріотизму та циві-

лізованих розумінь всіх процесів, які відбуваються в 

світі і, зокрема, в країні проживання та сприяє форму-

ванню громадянського суспільства. Власне, ці положен-

ня і принципи визначають парадигму особистісно зоріє-

нтованого навчання, яке базується на вічних цінностях 

процесу пізнання і прагненні особистості до самовдос-

коналення, духовного і фізичного розвитку, а отже і ство-

рюють основу для розбудови громадянського суспільства. 

Компетентнісна парадигма. Традиційна система 

освіти акцентувала основні зусилля на набуті учнем 

знань, умінь і навичок, що догматично абсолютизувало 

знання і формувало знаннєвий підхід до навчання. Осно-

вна увага при цьому фокусувалася на самих знаннях, а 

те для чого вони потрібні, залишалося поза увагою. 

Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу 

накопичення нормативно визначених знань, умінь і на-

вичок в площину формування й розвитку в учнів здатно-

сті практично діяти і творчо застосовувати набуті знання 

і досвід у різних ситуаціях. При цьому школа формує в 

учня високу готовність до успішної діяльності в реаль-

ному житті, яке з кожним роком стає все більш конкуре-

нтним і конфліктним. В такій концептуальній схемі вчителі 

і учні апріорі орієнтуються на особистісно орієнтовані і 

діяльнісні моделі навчання. Це вимагає від учителя зміс-

тити акценти у своїй навчально-виховній діяльності із 

інформаційної до організаційно-управлінської площини. 

У першому випадку вчитель відігравав роль «ретрансля-

тора знань», а в другому – організатора освітньої діяль-

ності. Змінюється й модель поведінки учня – від пасивного 

засвоєння знань, до дослідницько активної, самостійної 

та самоосвітньої діяльності. Процес учіння наповню-

ється розвивальною функцією, яка стає інтегрованою 

характеристикою сучасного процесу навчання. Така ха-

рактеристика має сформуватися в процесі навчання і 

включає знання, вміння, навички, ставлення, досвід дія-

льності й поведінкові моделі особистості [8, с.26-28]. 

Набуття молоддю знань, умінь і навичок спрямоване на 

вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелекту-

альному й культурному розвитку особистості, форму-

ванню в неї здатності адекватно реагувати на запити 

часу. Компетентність – це інтегрована результативно-

діяльнісна характеристикаоновленої освіти.  

У самому загальному випадку компетентнісний під-

хід до освіти націлює людину на адекватні реакції в [9]: 

сучасному суспільстві; інформаційному полі; рієнтаціях 

на ринку праці; подальшій освіті. При цьому поняття 

компетентності містять набір знань, умінь, навичок і 

ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти 

або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення 

визначених стандартів у професійній галузі або певній 

діяльності. 

У критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів 

у системі загальної середньої освіти компетентність ви-

значається як «загальна здатність, що базується на знан-

нях, уміннях, цінностях, здібностях, набутих завдяки 

навчанню». Підкреслюється, що навчальна діяльність у 

кінцевому результаті повинна не просто дати людині 

суму знань, умінь, чи навичок, а сформувати рівень ком-

петенцій, тобто є націленою на формування творчої осо-

бистості.  

Професійна підготовка майбутнього вчителя по-

чаткової школи. Сучасний учитель, крім загальних і 

фахових компетенцій, наукового світогляду, має доско-

нало володіти організаційно-педагогічними (організова-

ність та послідовність в діях, педагогічний такт, об‘єк-

тивність в оцінюванні тощо), моральними (чесність, 

справедливість, повага до учнів тощо) та комуніка-

тивними (вміння встановлювати контакт та слухати, 

педагогічний та психологічний такт тощо) компетенці-

ями [10]. Перш за все вчитель має бути спеціалістом з 

людського розвитку, а не просто вчителем початкових 

класів. Сучасний вчитель має бути обізнаним не тільки з 

науково-методичними методами, формами та інновацій-

ними технологіями навчання, які використовуються в 

початковій школі, основами вікової дитячої психології 

та інклюзивної освіти, але й з теоретичними основами 

педагогічного впливу на батьків, відпрацювання і пере-

вірки на практиці форм і методів поняття «педагогічна 

культура батьків». Фахово підготовлений вчитель, який 

сповідує ази інноваційно-гуманістичної педагогіки має 

вміти працювати із батьками учнів, громадою в якій зна-

ходиться школа, діючими на її території громадськими 

інституціями. 

Саме тому, навчальний план професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи у ВЗО відводить 

у структурі та змісті його професійної підготовки осно-

вну роль дисциплінам психолого-педагогічного циклу і 

практиці безпосередньо в школі [11]. Акцент на педаго-

гічних факультетах у ВЗО в усіх напрямках педагогічної 

підготовки майбутніх учителів робиться на впроваджен-

ні у практику навчання нових підходів до його організа-

ції і використанні сучасних інноваційних педагогічних 

технологій. Компетенції закладаються в освітній процес 

ЗВО технологіями, змістом освіти, стилем функціону-

вання навчального закладу, взаємодією між викладачем 

та студентом. Розробляючи і впроваджуючи інноваційні 

технології у навчальний процес ЗВО, слід активно фор-

мувати ставлення студентів до педагогічної роботи: сти-

мулювати мотивацію до дослідницького навчання, виро-
бляти прагнення займатися самосвітою та позааудиторною 

роботою, усвідомити ще в студентські роки принцип 

«освіта упродовж усього життя», тобто створити необ-

хідні умови для «для ситуації успіху в майбутньому» 

кожному студенту.  

Готуючи майбутнього вчителя початкової школи до 

інноваційно-гуманістичної освітньої діяльності у сього-

днішніх умовах ЗВО має навчити його працювати в ін-

клюзивному класі. У реформованій школі велика увага 

відводиться запровадженню інклюзивної освіти. Полі-

тика держави в галузі оновленої освіти і реформованої 

школи постає як невід‘ємна складова утвердження і за-

безпечення прав і свобод людини та їх гарантій, мова 

йде про якісну освіту «для усіх», тобто інклюзивне на-

вчання. Початкова школа має створити всі умови для 
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забезпечення конституційних прав і державних гарантій 

дітям з особливими освітніми потребами, здійснення 

комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними по-

бутових та соціальних навичок, розвитку їх здібностей. 

Основою інклюзивної освіти є принципи, що всі діти, 

незважаючи на різне культурне й соціальне походження 

та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати 

однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів 

освіти. Ідеологія інклюзивної освіти спрямована на 

надання кожній дитині, всім відособленим і вразливим 

групам можливостей для результативного навчання. 

Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адапту-

вати освітню програму та навчальне середовище до по-

треб учнів, які відрізняються своїми навчальними мож-

ливостями. 

Чимало дітей, які раніше навчались би на індивідуа-

льній формі, прийшли у звичайні класи. Для них ство-

рюються індивідуальні програми розвитку, в яких пе-

редбачені зміни чи адаптування звичайної програми, а 

також спеціальні розвиткові заняття (наприклад, з лого-

педом чи психологом). Спеціально створені інклюзивно-

ресурсні центри (ІРЦ) оцінюють освітні потреби дитини, 

а не ставлять діагнози (як це раніше робили Психолого-

медико-педагогічні комісії). ІРЦ аналізують, які у дити-

ни є складнощі під час навчання і як їх можна полег-

шити – саме це важливо знати вчителю початкової 

школи. ІРЦ надають рекомендації вчителям щодо ро-

боти з дитиною. На кожному уроці разом з вчителем 

працює ассистент, який допомагає йому відповідним 

чином здійснювати освітній процес. Асистент допомагає 

дитині в навчанні, сприяє її соціалізації і працює з усім 

класом, якщо вчителю потрібно ще раз пояснити тему 

деяким дітям. 

Учитель з асистентами в оновленій початковій школі 

мають бути готовими до реалізації інклюзивного на-

вчанням в повному обсязі, до надання якісних освітніх 

послуг дітям з особливими освітніми потребами [12].  

Розробка державних стандартів вищої педагогічної 

освіти вимагає відповідного змістовного наповнення всіх 

рівнів підготовки майбутнього вчителя початкової школи.  

У стандарті першого рівня вищої освіти, ступеня ба-

калавра, спеціальності 013 «Початкова освіта» метою 

підготовки майбутніх учителів у ЗВО визначено фор-

мування професійної компетентності. Завданнями про-

фесійної діяльності вчителя початкової школи є на-

вчання, розвиток та виховання молодших школярів у 

дусі Концепції НУШ. Реалізація компетентнісної пара-

дигми в освіті в повному обсязі має привести вищу 

освіту, особливо систему післядипломної освіти, у від-

повідність з потребами ринку праці, запитами особисто-

сті й суспільства.. 

З цією метою МОН України розробив Типову освіт-

ньою програму для підвищення кваліфікації і визначив 

компетентності вчителів початкової школи (наказ МОН 

України від 15.01.2018 ғ 36), що необхідні для на-

вчання учнів при переході від знаннєвої до компетентні-

сної парадигми у наступних навчальних роках: 

Професійно-педагогічна компетентність: 

– обізнаність із новітніми досягненнями педагогіки, 

психології, методики, інноватики для створення освіт-

ньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному 

індивідуально-особистісному становленню дітей моло-

дшого шкільного віку; 

– здатність до професійної діяльності на основі роз-

виненої педагогічної рефлексії, відповідно до ціннісно-

світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та 

викликів початкової школи. 

Соціально-громадянська компетентність: 

– розуміння сутності громадянського суспільства; 

– володіння знаннями про права і свободи людини; 

– усвідомлення глобальних проблем сучасності та 

можливостей власної участі у їх розв‘язанні; 

– усвідомлення громадянського обов‘язку та почуття 

власної гідності; 

– вміння визначати проблемні питання у соціокуль-

турній, професійній сферах життєдіяльності людини та 

вміння віднаходити шляхи їх розв‘язання; 

– навички ефективної та конструктивної участі в ци-

вілізаційному суспільному розвитку; 

– вміння попереджувати та розв‘язувати конфлікти, 

досягаючи компромісів. 

Загальнокультурна компетентність: 

– здатність розуміти твори мистецтва, формувати 

власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід 

та почуття за допомогою мистецтва; 

– усвідомлення власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 

культурного вираження інших. 

Мовно-комунікативна компетентність: 
– володіння системними знаннями про норми і типи 

педагогічного спілкування в процесі організації колек-

тивної та індивідуальної діяльності; 

– вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, 

використовуючи різні прийоми розміркувань та аргу-

ментації; 

– розвиненість культури професійного спілкування; 

– здатність досягати педагогічних результатів засо-

бами продуктивної комунікативної взаємодії (відповід-

них знань, вербальних і невербальних умінь і навичок 

залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій). 

Психолого-фасилітативна компетентність: Усві-

домлення ціннісної значущості фізичного, психічного і 

морального здоров‘я дитини – здатність сприяти твор-

чому становленню молодших школярів та їхній індиві-

дуалізації. 

Підприємницька компетентність: Вміння генеру-

вати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля 

підвищення як власного соціального статусу та добро-

буту, так і розвитку суспільства і держави. 

Інформаційно-цифрова компетентність: Здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 

інформацію та оперувати нею відповідно до власних 

потреб і вимог сучасного високотехнологічного інфор-

маційного суспільства. 

Відбір та індикатори розвитку компетенцій підпо-

рядковані певним закономірностям, їх визначають з вра-

хуванням наступних умов: 

– формування компетентностей є результатом взає-

модії багатьох різноманітних чинників; 

– сучасне життя вимагає від людини набуття певного 

набору, комплексу компетентностей, які називають зага-

льними; 
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– вибір загальних компетентностей має відбуватися 

на фундаментальному рівні з врахуванням світоглядних 

ідей суспільства й індивідуума та їх взаємодії; 

– має враховуватися вплив культурного й інших кон-

текстів того чи іншого суспільства 

– на відбір та ідентифікацію компетентностей впли-

вають суб‘єктивні чинники, пов‘язані із самою особисті-

стю: вік, стать, соціальний статус тощо; 

– визначення та відбір загальних компетенцій потре-

бує широкого обговорення серед фахівців та представ-

ників різних соціальних груп. 

До основних ознак загальних компетенцій слід на-

самперед віднести: 

– поліфункціональність: дають змогу вирішувати різ-

номанітні проблеми в різних сферах особистого й суспі-

льного життя;  

– надпредметність і міждисциплінарність: застосовні 

не тільки в школі, а й на роботі, в сім‘ї, у політичній 

сфері тощо; 

– багатовимірність: охоплюють знання, розумові 

процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні вміння, 

творчі відкриття, стратегії, технології, процедури, емо-

ції, оцінки тощо; 

– сфера розвитку особистості: її логічного, творчого 

та критичного мислення, самопізнання, самовизначення, 

самооцінки, самовиховання тощо. 

Прийнято вважати, що набуті особистістю загальні 

компетенції сприяють [10]: 

– участі в створенні демократичних засад суспільства; 

– соціальному взаємопорозумінню та справедливості; 

– дотриманню прав людини й автономії в супереч 

глобальній нерівності та нерівним стартовим можливос-

тям та стають концептуальною базою для: 

– автономної діяльності; 

– інтерактивного використання засобів; 

– вміння функціонувати в соціально гетерогенних 

групах.  

Зрозуміло, що сформовані в освітньому полі компе-

тенції мають бути вигідними як для окремої особистості, 

так і для суспільства в цілому та надавати можливість 

особистості інтегруватися в суспільстві і при цьому збе-

рігати незалежність та індивідуальність. 

Висновки. Проголосивши бажання євроінтегрува-

тися, Україна зобов‘язалася здійснити освітні реформи в 

дусі європейського виміру в освіті. У зв‘язку з цим ре-

форми в національній системі освіти мають бути скеро-

вані на створення спільних з ЄС стратегій розвитку 

освіти, орієнтованих на: забезпечення доступності та 

рівності освіти, профілізацію та компетентнісну паради-

гму освіти, підвищення якості освіти та її ефективності, 

розвиток мобільності освітян, їх мовних і технічних 

компетентностей.  

Лише висока якість у всіх підсистемах (сімейної, до-

шкільної, початкової, позашкільної, загальної середньої, 

вищої та післядипломної) та інноваційно-гуманістичне 

спрямування навчально-виховного процесу, можуть за-

безпечити високий рівень національної системи освіти 

та створити умови для євроінтеграції України. Особлива 

роль у цих процесах відводиться системі початкової 

ланки освіти, яка в парадигмі освіта упродовж всього 

життя та європейського освітнього виміру, покликана 

активно сприяти євроінтеграційній політиці України. 

Інноваційно-гуманістичні підходи до навчально-вихов-

ного процесу та реалізація компетентнісної парадигми 

скеровують сучасну початкову освіту на формування 

людини-громадянина, для якої громадянське суспільство 

стане середовищем в якому вона сповна зреалізує свої 

права й свободи, розкриє свої можливості і цим самим 

усвідомлено буде задовільняти інтереси та потреби сус-

пільства в цілому. 
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Постановка проблеми. Відповідно до вимог 

державного освітнього стандарту вищої професійної 

освіти, підготовка студентів технічних спеціальностей 

до професійно орієнтованої комунікації при вивченні 

іноземної мови є одним із пріоритетних завдань вищої 

школи. Слід зазначити, що рівень володіння іноземною 

мовою студентів технічного закладу освіти на сьогодні-

шній день не в достатній мірі забезпечує якісне діало-

гове спілкування фахівців у сфері професійно орієнтова-

ної іншомовної комунікації, яку ми визначаємо як 

діалогову компетенцію. Навчання в технічних закладах 

вищої освіти показує, що одним з негативних факторів, 

які перешкоджають розвитку даної компетеціі студентів 

є недостатня методична і методологічна обгрунтованість 

моделей застосування сучасних засобів навчання, зок-

рема, телекомунікаційних технологій та технологій інте-

рнет-спілкування, які сприяють формуванню і активіза-

ції діалогічних умінь студентів у відповідних ситуаціях. 

Крім того, відсутність цілісного єдиного наукового під-

ходу в галузі професійної лінгводидактики також не 

сприяє оптимальному вирішенню проблеми. 

Формування діалогової компетенції студентів техні-

чних закладів є комплексна, багатоаспектна проблема в 

сфері багаторівневої іншомовної освіти у вищій школі. 

Тому, особливого значення набуває необхідність ство-

рення, по-перше, сучасної методологічної бази для цілей 

формування діалогової компетенції студентів технічних 

закладів і, по-друге, розробки методики її розвитку на 

основі сучасних технологій інтернет-спілкування.  

Проблема, яка ставиться в статті, полягає в необ-

хідності формування діалогової іншомовної компетенції 

студентів технічного закладу освіти на основі продук-

тивного підходу. Про актуальність дослідження, так 

само як і ступеня значущості проблеми, можна судити 

по виявленим суперечностям між: 

– тими завданнями, які стоять перед лінгводидакти-

кою в багаторівневої освіті в плані формування у студе-

нтів діалогової компетенції і недостатньо розробленіс-

тью інноваційних підходів для цих цілей, зокрема, 

продуктивного; 

– великим методичним потенціалом інтернет-ресур-

сів та технологій інтернет-спілкування, а також відсутні-

стю відповідних навчально-методичних розробок, на-

вчальних рівневих програм, посібників тощо. для 

формування діалогової компетенції; 

– професійною значущістю проблеми формування ді-

алогової компетенції студентів технічних закладів вищої 

освіти в цілому та недостатньо розробленість питань 

методично обгрунтованого застосування технологій ін-

тернет-спілкування для розвитку діалогової компетенції; 

– досить широким спектром використання діалогової 

компетенції в професійному спілкуванні на іноземній 

мові та комунікативно недостатнім вмістом спеціальних 

вправ для її формування; 

– між дидактичним потенціалом продуктивних лінг-

водидактичних технологій і недостатньою їх розроб-

леністю в методиці формування діалогової компетенції. 

Актуальність проблеми, виявлені суперечності, а та-

кож особистий інтерес, визначили мету дослідження – 

методика формування діалогової компетенції студентів 

технічного закладу як компонента і як фактора, що 

визначає продуктивність і якість професійно орієнтова-

ної іншомовної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Специфіка навчання 

іноземних мов в технічному закладу освіти досить бага-

тоаспектна і багатогранна, тому навчальний процес по-

У статті науково обгрунтовано методику формування діалогової компетенції студентів технічного 

закладу як компонента і як фактора, який визначає продуктивність і якість професійно орієнтованої 

іншомовної освіти. Визначено принципи продуктивного підходу до формування діалогової компетенції та 

запропоновано методологічний потенціал технологій інтернет-спілкування, який забезпечує ефективне 

формування діалогової компетенції; Виявлено концептуальні засади методики формування діалогової 

компетенції та розроблено модель системи інтерактивних комунікативних завдань для ефективності 

пропонованої методики. Доведено, що продовження вивчення іноземної мови в технічному закладі освіти 

сприяє об‟єктивному оцінюванню наявних у студентів знань, умінь і навичок з іноземної мови, облік 

бажаних студентами індивідуальних траєкторій пізнавальної діяльності, забезпечення кожного 

студента можливістю вибору оптимального для нього темпу навчального процесу. 

Ключові слова: діалогова компетенція, принципи продуктивного підходу, навчальний процесс, 

технології інтернет-спілкування, інтерактивні комунікативні завдання. 
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винен ґрунтуватися на законах та закономірностях педа-

гогічної психології та лінгводидактики. Психологічні 

особливості студента технічного вузу, як суб‘єкта ово-

лодіння іноземною мовою, вимагають пошук методоло-

гічно обґрунтованих продуктивних технологій освоєння 

іноземних мов. Процес діяльності складається із пов‘я-

заних між собою дій та розпочинається з постановки 

мети на основі потреб та мотивів, поставлених вищою 

школою завдань. Процес оволодіння іноземною мовою 

вносить певні зміни в індивідуальну психологічну реа-

льність суб‘єкта навчальної діяльності, що виражається 

в розширенні кругозору, зміні когнітивного стилю, під-

вищенні вербальної компетентності. Специфіка навчан-

ня іноземних мов позначається сукупністю факторів 

мотиваційного, емоційного, когнітивного, особистісного, 

психофізіологічного і інтерактивного порядку. Дослі-

дження в цій області свідчать про те, що одним з дієвих 

та ефективних підходів на сьогоднішній день є продук-

ивний підхід, який інтенсивно розробляється такими 

авторами, як І.Л. Бім, Г.М. Бурденюк, Ю.В. Єрьомін, 

І.О. Зимня, Н.Ф. Коряковцева, А.В. Рубцова, Л.В. Тро-

фимова, Н.І. Шевченко, М. Byram, L. Dickinson, G. Gab-

rielsen, D. Little, Ch. Lockhart, D. Newby та ін. Цій підхід 

вимагає адаптації до вирішення приватної, але не менш 

значущої проблеми формування діалогової компетенції, 

особливо, при відсутності посібників, навчально-мето-

дичних розробок, навчальних рівневих програм тощо.  

Навчання іноземних мов у технічних закладах вищої 

освіти завжди мало певну специфіку. Однією з основних 

особливостей є нерівномірний рівень знань студентів 

іноземної мови. Без сумніву, при надходженні до техні-

чного закладу освіти в першу чергу враховується воло-

діння природно-науковими, а не гуманітарними знан-

нями. На перших заняттях з іноземної мови у вищих 

закладах освіти проводиться Placement test для вияв-

лення рівня володіння мовою серед студентів. При 

отриманні результатів, студентів ділять на дві групи, в 

одну групу розподіляються студенти з більш високим 

рівнем володіння іноземною мовою, в іншу з менш ви-

соким. Такий поділ можна назвати умовним і неточним, 

тому що потрібно провести усну співбесіду, а також, 

слабо враховується факт списування (хоча всі студенти 

на початку роботи попереджаються, що цей тест не оці-

нюється, а служить для виявлення реальних знань сту-

дентів). Перше заняття з іноземної мови починаються з 

вхідно-корективного лексико-граматичного тесту. Мета 

його полягає не в повідомленні нових знань, а, в основ-

ному, у вирівнюванні загальної мовної підготовки сту-

дентів і, в кращому випадку, – повторенні і відтворенні 

отриманих ще в школі навичок і умінь. Студенти, які 

вступили на перший курс технічної спеціальності, мають 

різний базовий рівень володіння іноземною мовою: 

хтось із першокурсників закінчив гімназію з поглибле-

ним вивченням іноземної мови, а хтось школу, в якій 

постійно змінювалися вчителі з іноземної мови. У під-

сумку, потрапивши в одну групу, обидві категорії студе-

нтів втрачають інтерес до вивчення іноземної мови – 

перша категорія по причині того, що весь досліджуваний 

матеріал добре знайомий, друга категорія – через те, що 

досліджуваний матеріал складний і незрозумілий. Успі-

шним продовженням вивчення іноземної мови є 

об‘єктивне оцінювання наявних у студентів знань, умінь 

і навичок з іноземної мови, облік бажаних студентами 

індивідуальних траєкторій пізнавальної діяльності, за-

безпечення кожного студента можливістю вибору опти-

мального для нього темпу навчального процесу. Недо-

статній рівень іншомовної підготовки випускників є 

наслідком недостатньо жорстких вимог до рівня сфор-

мованості іншомовної комунікативної компетенції і, 

зокрема, діалогової компетенції. Хотілося б відзначити, 

що одночасне використання даних елементів забезпечує 

найбільш ефективне формування діалогової компетенції 

на основі продуктивного підходу. Проведений вище 

аналіз переконливо доводить, що саме продуктивний 

підхід у вищу професійно орієнтовану іншомовну освіту 

забезпечує максимальну відповідність результатів освіти 

вимогам сучасних реалій. 

Розглянемо технології інтернет-спілкування як 

продуктивну інформаційно-освітню основу форму-

вання діалогової компетенції. Інформатизація суспільс-

тва вплинула на зміст соціального замовлення вищої 

освіти. На даний момент суспільство потребує фахівців, 

які володіють критичним мисленням, навичками оперу-

вання великим обсягом інформації, здатних гнучко під-

ходити до змін в ситуаціях. Вивчення іноземної мови на 

сучасному етапі потребує особливої уваги до методоло-

гії викладання. Вибір найбільш ефективних методів ви-

рішення виникаючих завдань дозволяє знайти найкоро-

тший шлях досягнення поставлених цілей. Особливу 

увагу слід приділити методології навчання. 

Методологія – це наука про методи наукового пі-

знання, сукупність прийомів дослідження, спосіб органі-

зації та побудови теоретичної і практичної діяльності 

[4]. Методологією використання сучасних технологій 

інтернет-спілкування послужили системний, порівняль-

ний, об‘єктно-орієнтована методи.  

Розглянемо сутність кожного методу більш 

докладно.  

Системний метод призначений для роботи зі склад-

ними науковими проблемами, пов‘язаними з пізнаваль-

ною діяльністю міждисциплінарного характеру. 

Розкриваючи суть порівняльного методу, потрібно 

відзначити, що використовується при порівнянні крите-

ріїв оцінки якості електронних і традиційних освітніх 

ресурсів. Очікувати підвищення ефективності навчання 

іноземної мови від інформатизації методики викладання 

іноземної мови можна лише за умови грамотного поєд-

нання позитивних аспектів як традиційних, так і іннова-

ційних підходів. 

Важливо враховувати такі позитивні аспекти тради-

ційного підходу як: – чітка організація навчального про-

цесу; позитивно-емоційний вплив особистості викладача 

на студента; багатогранність і широке інформаційне 

поле, використання технічних засобів навчання і засобів 

наочності. Традиційний підхід лежить в основі іннова-

ційної освіти. Існують відмінності між традиційною та 

інноваційною освітою, які вказують на переваги іннова-

ційної освіти в умовах навчання студентів при інформа-

тизації суспільства [3, с.11].  

Розглянемо відмінність між цими двома підходами та 

зробимо порівнянний аналіз традиційних та інновацій-

них утворень.  
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Таблиця 

Традиційна освіта Інноваційна освіта 

Мета – підготовка до життя Мета – надання умов 

самореалізації і 

самовизначення в житті. 

Знання – з минулого. Знання – для 
майбутнього. 

Процес навчання – надання 

студенту загальноприйнятих 

зразків знань, умінь, 
навичок. 

Процес навчання – 

формування студентом 

власної картини світу за 
допомогою самостійної, 

активної діяльності 

Студент в ролі учня – об‘єкт 

педагогічного впливу 
(односторонній зв‘язок). 

Студент в ролі того, хто 

навчається – суб‘єкт 
педагогічної взаємодії 

(двосторонній зв‘язок). 

Переважання 

репродуктивної діяльності 
студента. 

Переважання 

продуктивної діяльності 
студента. 

 

Інноваційна освіта безпосередньо пов‘язано з інтера-

ктивністю. Інтерактивність дозволяє вирішувати насту-

пні дидактичні завдання. Впродовж навчання різко збі-

льшився обсяг інформації, яку повинен зрозуміти, 

запам‘ятати і відтворити сьогоднішній студент, тому 

весь процес навчання вимагає перегляду з позицій най-

сучасніших досягнень техніки і науки. Ми згодні з 

Є.В. Сірим [5, с.68-70], який вважає, що для цього най-

більш оптимальним є застосування об‘єктно-орієнтова-

ного методу. Він передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирі-

шення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

ситуації а також. ефективно сприяє формуванню нави-

чок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмос-

фери співпраці, взаємодії. 

До переваг об‘єктно-орієнтованого методу можна ві-

днести модульність. Модульність спирається на кілька 

критеріїв, найбільш важливими з яких для теорії і прак-

тики інноваційного іншомовної освіти вважаються роз-

дільність і сполучуваність. Поняття роздільності озна-

чає, що системи повинні бути розкладені на керовані 

фрагменти, що дозволяють спростити процес внесення 

змін та розподілятимуть усі пов‘язані завдання серед 

окремих творчих колективів. Поняття сполучуваності 

означає можливість довільного комбінування модулів в 

будь-яких навчальних проектах. 

Сучасне навчання іноземної мови, так і інших пред-

метів, не буде настільки ефективним без використання 

методологічної основи, без використання сучасних тех-

нологій інтернет-спілкування, які є важливою частиною 

інформаційного середовища.  

Для навчання діалогічного спілкування, слід зазна-

чити особливості комунікативного підходу до навчання 

іншомовного спілкування. Ми можемо зазначити наступне: 

мова розглядається як засіб спілкування та мова вивча-

ється через особисту діяльність студентів. Вони є голов-

ними автономними суб‘єктами навчання, які володіють 

когнітивними й метакогнітивними стратегіями, а також 

прийомами оволодіння мовою та іншомовним спілку-

ванням та відповідають за свої успіхи і невдачі [1, с.106].  

При виконанні вправ студенти вчаться: вербально ро-

згортати інформацію, виражену за допомогою зобра-

жень, фотографій, схем, окремих слів; представляти ін-

формацію, що міститься в зображенні, яке не має 

роз‘яснень вербальної частини; відображати в мові ін-

формацію, яка присутня у вигляді вербальних згортків, 

але відсутня на зображенні, прикладом може послужити 

внутрішня будову продукту, склад матеріалу; розуміння 

прихованого сенсу ідіом та висловлювань.  

Частина будови, яка служить одиницею вимірювання 

є модуль. Модуль — це цілісна функціональна одиниця, 

що оптимізує психолого-соціальний розвиток студента 

та викладача. Психолого-дидантичними засобами ре-

алізації навчального модуля є педагогічно-адаптована 

система понять у вигляді системи знань, духовних цін-

носте. У модулі, який є практико-орієнтованим, основ-

ний упор при формуванні діалогової компетенції ро-

биться на наступні типи завдань:  

1) завдання на здійснення діалогу з використанням 

оповідання, заснованого на вербальних опорах для 

говоріння; 

2) завдання на здійснення діалогу з використанням 

опису, заснованого на вербальних опорах для говоріння; 

3) завдання на здійснення діалогу з використанням 

опису, заснованого на змішаних опорах для говоріння:  

4) завдання на здійснення діалогу з використанням 

опису, заснованого на невербальних опорах для 

говоріння.  

Модуль, в основному, заснований на мовних завдан-

нях, головною особливістю яких є варіювання мети спі-

лкування, учасників спілкування і обставин спілкування. 

На ефективність використання мовних завдань впливає 

їх моделювання на основі реальних ситуацій професій-

ного спілкування [1, с.106]. Метою виконання завдань 

даного автономного модуля є розвиток у студентів здіб-

ностей до: перенесення досвіду навчальної діяльності в 

нові навчальні ситуації, гнучкість в різних навчальних 

контекстах; прийняття відповідальних рішень в ситуації 

вільного вибору щодо всіх етапів оволодіння іноземною 

мовою відповідно до особистих потреб, досвідом, інте-

ресами; критичної рефлексії на процес оволодіння і ви-

користання іноземної мови; самостійного керування 

процесом вивчення іноземної мови від постановки мети 

до оцінки результату. Самостійність у вивченні інозем-

ної мови, наприклад, у пошуку інформації, перетворює 

іноземну мову у джерело якісних перетворень особисто-

сті, розумового розвитку, формування вольових якостей, 

психологічної готовності до подолання труднощів, до 

творчого підходу [1, с.107]. Отже, використання пред-

ставлених завдань на професійно-адаптивному рівні 

дозволяє студентам висловлювати своє ставлення до 

різних ситуацій на іноземній мові, формуючи при цьому 

пізнавальні, соціокультурні та комунікативні вміння.  

Методіко-технологічної складовою продуктивного 

підходу при формуванні діалогової компетенції студен-

тів технічних закладів освіти є продуктивна лінгводида-

ктична технологія, під якою мається на увазі системна 

організація навчально-виховного процесу інноваційного 

характеру, що є моделлю виховання іншомовної освіти, 

яка здійснюється студентом в режимі самоврядування з 

урахуванням мотиваційно – емпатичної та творчої скла-

дової на основі рефлексивного аналізу і самооцінки з 

метою створення особистісного іншомовного мовного 
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продукту, як засобу професійного та особистісного зрос-

тання студента. 

Розроблена структурно-змістовна система продукти-

вної лінгводидактичної технології, яка забезпечує про-

дуктивний характер формування діалогової компетенції, 

в яку входить: продуктивно-діяльнісний компонент, 

продуктивно-дидактичний компонент, функціонально-

цільовий компонент, системно-технологічний компо-

нент, специфічні принципи навчання іноземної мови. 

Продуктивно-діяльнісний компонент є однією з основ-

них умов ефективного здійснення навчальної діяльності 

та характеризується:  

– використанням активних прийомів та методів нав-

чання;  

– розвитком умінь, необхідних для самостійної нав-

чальної діяльності; 

– здійсненням рефлексивного навчання студентів, яке 

передбачає їх залучення до аналізу спільної продуктив-

ної діяльності одногрупників, педагога і самих себе.  

Розроблені функціонально-цільові компоненти про-

дуктивної лінгводидактичної технології формування 

діалогової компетенції студентів технічного вузу, в яку 

входить: продуктивно-цільовий компонент, структурні 

елементи змісту модулів, функціональна спрямованість 

особистісного мовного продукту студента при навчанні 

іноземної мови, структура освоєння іноземної мови на 

основі продуктивної лінгводидактичної технології з по-

зиції студента. 

Обґрунтовано ключові позиції модульного навчання 

іноземної мови. Навчальний модуль розуміється як са-

мостійна структурно закінчена організаційно-методична 

одиниця, яка володіє вузлами сполучення з іншими ор-

ганізаційно-методичними одиницями, що включає в себе 

продуктивно лінгводидактичну мету, методичне забез-

печення і систему контролю. Отже, використання пред-

ставлених завдань на професійно-адаптивному рівні 

дозволяє студентам технічних спеціальностей вислов-

лювати своє ставлення до різних ситуацій на англійській 

мові, формуючи при цьому пізнавальні, соціокультурні 

та комунікативні вміння [2, с.35-38]. 

У зв‘язку з цим і відповідно до стратегії соціального 

замовлення держави формується комплекс цілей на-

вчання іноземних мов в технічних вузах: подальший 

розвиток мовних навичок, закріплення необхідного об-

сягу спеціальної термінології, вміння вести діалог, дис-

кусію на іноземній мові, здатність вирішувати навчальні 

проблеми в ході навчання іншомовної професійно-оріє-

нтованої комунікації, здатність успішно застосовувати 

іноземну мову в процесі використання телекомунікацій-

них технологій для обробки великих потоків інформації 

і в зв‘язку з країнами, що розвивають міжнародні відно-

сини в сфері професійної діяльності фахівців.  

Специфіка навчання іноземних мов в технічному за-

кладі освіти досить багатоаспектна і багатогранна, тому 

навчальний процес повинен ґрунтуватися на законах і 

закономірностях педагогічної психології та лінгводидак-

тики. Психологічні особливості студента як суб‘єкта 

оволодіння іноземною мовою вимагає пошуку методо-

логічно обґрунтованих продуктивних технологій осво-

єння іноземних мов. Процес оволодіння іноземною мо-

вою вносить певні зміни в індивідуальну психологічну 

реальність суб‘єкта навчальної діяльності, яка проявля-

ється в розширенні кругозору, зміні когнітивного стилю, 

підвищенні вербальної компетентності. Специфіка на-

вчання іноземних мов визначається сукупністю факторів 

мотиваційного, емоційного, когнітивного, особистісно-

го, психофізіологічного і інтерактивного порядку.  

Одним з найважливіщіх факторів розвитку освіти є 

впровадження сучасних технологій при викладанні іно-

земної мови. Головними аспектами впровадження в 

освіту сучасних технологій є: 

– технологізація всіх видів навчання; 

– впровадження сучасних комп‘ютерних и мереже-

вих технологій; 

– зростання та застосування нових інформаційно-

освітніх технологій [3]. 

Необхідною умовою застосування інформаційних 

технологій є реформування системи освіти. Головними 

напрямами цього процесу мають стати: 

– створення предметно-орієнтованого навчально-

інформаційного середовища дозволяють використову-

вати мультимедіа, електронні підручники, тощо; 

– освоєння для обміну інформацією засобів масової 

комунікації (комп‘ютерні мережі, телефонного, телеві-

зійного, супутникового зв‘язку); 

– розвиток дистанційної освіти. 

Висновок. Використання продуктивної лінгводидак-

тичної технології забезпечує ефективність формування 

діалогової компетенції і відповідає поставленим цілям і 

завданням навчального процесу. Продуктивна лінгводи-

дактична технологія позитивно відрізняється від тради-

ційної технології формування діалогової компетенції 

при репродуктивному підході, завдяки розвитку здатно-

сті студентів критично мислити, реалізовувати нові ідеї, 

здатність до саморозвитку і самовизначенню, здатність 

до адаптації в різних життєвих ситуаціях, умінню вста-

новлювати міжнародні зв‘язки у сфері професійної ко-

мунікації. 

Процес формування діалогової компетенції студентів 

в технічному закладі вищої освіти повинен відбуватися 

поетапно: від преддіалогового до діалогового і постдіа-

логовому етапів. Невід‘ємним компонентом пропонова-

ної методики формування діалогової компетенції є орга-

нізація самостійної роботи студентів, Самостійна робота 

організовується, як правило, по індивідуальним завдан-

ням для кожного студента, які видаються студентам в 

терміни, передбачені вищим навчальним закладом і мо-

жуть виконуватися при консультуванні викладачем. До-

пускаються випадки виконання комплексної тематики 

кількома студентами. Формування діалогової компетен-

ції в міру переходу від комунікативно-пізнавального 

рівня до професійно-адаптивному і далі до професійно-

достатньому рівня дозволяє забезпечити не тільки ефек-

тивний розвиток діалогічної іноземної мови студентів в 

умовах навчальної професійно-орієнтованої комунікації, 

а й розвиток основних умінь, які складають діалогову 

компетенцію. 
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A PRODUCTIVE APPROACH TO THE FORMATION OF THE STUDENTS’ DIALOGUE COMPETENCE 

WHILE LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT THE TECHNICAL INSTITUTION 

The article scientifically substantiates the forming method of the dialogic competence of the students of a technical 

institution as a component and as a factor which is determining the productivity and quality of professionally oriented foreign 

language education. The principles of the productive approach to the dialogic competence formation are defined and the 

methodological potential of Internet communication technologies is proposed which ensures the effective formation of dialogic 

competence; The conceptual bases of a technique of dialogic competence formation are revealed and the system model of the 

interactive communicative tasks for efficiency of the offered technique is developed. It is proved that continuing to study a 

foreign language in a technical university contributes to the objective assessment of the students‟ knowledge, skills and 

abilities in a foreign language, taking into account the desired individual trajectories of cognitive activity, providing each 

student with the opportunity to choose the optimal pace of learning. 

Key words: dialogic competence, principles of productive approach, educational process, technologies of Internet 

communication, interactive communicative tasks. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення важ-

ливою умовою вищої освіти є формування, розвиток та 

мотивація особистості майбутнього фахівця до профе-

сійного становлення у певній предметній галузі. 

Магістратура є складовою багаторівневої освіти, яка 

сприяє у підготовці висококваліфікованих фахівців, з 

поглибленими спеціальними знаннями, набуттям нави-

чок наукових досліджень, вмінням самостійно, творчо, 

на високому рівні здійснювати управлінську та педагогі-

чну роботу. Під час навчання магістри беруть активну 

участь у навчальній, індивідуальній, самостійній, нау-

ково-дослідній та інших видах діяльності.  

Важливим етапом у професійній підготовці магістрів 

є науково-педагогічна (асистентська) практика (далі – 

НПАП), педагогічний компонент проходження якої по-

лягає у формуванні особистості майбутнього викладача 

вищої школи, застосуванні теоретичних знань у практи-

чній діяльності, засвоєнні педагогічних умінь, вивченні 

та аналізу педагогічного досвіду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, 

що актуальними залишаються питання змісту, завдань, 

організації та проведення педагогічної практики. Різні 

підходи до роз‘яснення принципів НПАП, її організації, 

функцій та ролі у формуванні професійних компетенцій 

майбутніх фахівців як педагогічного, так і непедагогіч-

ного профілю, висвітлені у наукових та науково-методи-

чних працях: Т.Г. Белан, Ю.А. Ганошенко, Н.В. Диги, 

Н.С. Ілініцької, В.І. Жигірь, І.М. Зарішняк, Л.М. Козу-

бенко, О.А. Копусь, М.М. Лаврук, Н.І. Мачинської, 

Н.М. Носовець, Ю.Ф. Полковнікової, М.О. Рогової, 

О.Д. Турган, Г.Л. Токмань, А.А. Харківської, Н.В. Уй-

сімбаєвої, Н.В. Черниш та багатьох інших вчених.  

Важливість педагогічної практики у системі профе-

сійної підготовки фахівців педагогічної галузі підкреслює 

науковець А.А. Харківська. Серед основних принципів 

організації педагогічної практики студентів-магістрів 

вчена виокремлює: пpинцип гумaнiзму, пpинцип компе-

тентності, пpинцип iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння i виxoвa-

ння, пpинцип peaлiзму, пpинцип кoлeктивiзму, пpинцип 

тoлepaнтнocтi i кoмунiкaтивнoї спрямованості, пpинцип 

cиcтeмнocтi i нacкpiзнocтi, пpинцип нeпepepвнocтi тa 

пpaктичнoї цiлecпpямoвaнocтi, пpинцип iнтeгpaтивнocтi. 

А.А. Харківська зазначає, що «…провідним принципом 

організації педагогічної практики студентів є взаємо-

зв‘язок і взаємопроникнення теоретичної підготовки і 

практичної діяльності студентів, інтеграція навчальної і 

дослідницької діяльності студентів» [12, с.8-9]. 

Особливості асистентської практики магістрів педа-

гогічних спеціальностей обґрунтовує професор В.І. Жи-

гірь та зазначає, що «асистентська практика є засобом 

творчого розвитку і саморозвитку майбутніх викладачів 

педагогічних спеціальностей, формування їх професійно 

значущих якостей і готовності до інноваційної педагогі-

чної діяльності» [2, с.14]. В.І. Жигірь розкриває сутність 

низки функцій, які виконує асистентська практика: адап-

таційну (знайомство з організацією роботи у закладі 
вищої освіти, діяльністю профільних кафедр, педагогічним 

процесом); навчальну (реалізація отриманих теорети-

чних знань у конкретній діяльності, вироблення осно-

вних педагогічних компетентностей, формування педа-

гогічної свідомості); виховну (формування мотивації до 

майбутньої професійної діяльності, становленні педаго-

гічної культури, стилю педагогічної діяльності) й реф-

лексивну (усвідомлення магістрантом свого емоційного 

стану, особистісних та професійних якостей, розкриття 

власних успішних або неуспішних викладацьких рис) [2, 

с.12-13]. 

Теоретичне обґрунтування вагомості асистентської 

практики у формуванні індивідуального стилю педагогі-

чного спілкування майбутніх викладачів здійснили 

М.О. Рогова, І.М. Зарішняк. Дослідниками простежено 

та охарактеризовано фактори, які впливають на форму-

вання стилю педагогічного спілкування під час асисте-

нтської практики: специфіка та закономірності педагогі-

чної діяльності, вікові та індивідуальні особливості 

студентів; рівень педагогічної культури й особистісні 

якості практиканта, індивідуальні особливості його осо-

бистості, зокрема комунікативні здібності й тип темпе-

раменту [7, с.281]. 

Предметом дослідження вчених О.Д. Турган, 

Ю.Ф. Полковнікова, Ю.А. Ганошенко стали питання 

організації педагогічної (асистентської) практики для 

магістрантів-медиків спеціальності «Лабораторна діаг-

ностика». Науковці висвітлюють основні параметри 

педагогічної практики у вигляді вимог та нормативних 

принципів щодо її організації, а також характеризують 

У статті розглянуто різні підходи науковців до проблеми науково-педагогічної (асистентської) 

практики. Висвітлено сутність, особливості організації та проведення науково-педагогічної 

(асистентської) практики у підготовці магістрів інформаційної сфери; визначено завдання та вміння, якими 

має володіти магістр після проходження науково-педагогічної (асистентської) практики  

Ключові слова: науково-педагогічна (асистентська) практика, магістр, компетентності, інформаційна 

сфера, кафедра інформаційних технологій. 
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сутність професійних вимог до компетенцій сучасного 

викладача вищої школи. Як обґрунтовують вчені, педа-

гогічна практика «пoглиблює знaння мaгicтpaнтiв із 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx i фахових диcциплiн, фopмує 

їxнiй нaукoвий cвiтoгляд, умiння й нaвички гнocтичнoї, 

кoнcтpуктивнoї, opгaнiзaтopcькoї тa кoмунiкaтивнoї дія-

льності…» [10].  

Низка робіт присвячена організації педагогічної 

практики студентів філологічного спрямування. Роль 

асистентської та науково-дослідної практики у форму-

ванні професійних компетенцій магістрів філологічного 

спрямування розкриває О.А. Копусь [6]. Науковець від-

мічає, що під час проходження практики магістри по-

винні усвідомити ключовий аспект у теорії педагогічної 

майстерності – це розуміння педагогічної техніки, яка 

складається із внутрішніх і зовнішніх компонентів. До 

компонентів зовнішньої техніки належать особисті засо-

би аудіовізуального та іншого чуттєвого впливу викла-

дача на аудиторію (зовнішній вигляд, осанка, рухи, жес-

ти, дикція, інтонація та ін.). Внутрішня педагогічна 

техніка – це комплекс розумово-психологічних якостей, 

що визначають рівень і ефективність професійної ком-

петентності викладача у його практичній педагогічній 

діяльності (професійні, комунікативні, перцептивні, кре-

ативні та особисті моральні якості). З досвідом роботи 

всі ці комплекси розумово-психологічних якостей є за-

порукою педагогічної культури особистості викладача 

[6, с.91-92]. Дослідниками Г.Л. Токмань, Л.М. Козубе-

нко, Н.В. Дига, Н.В. Черниш зазначено, що у процесі 

практики створюються широкі можливості для розвитку 

професійно необхідних здібностей особистості: креатив-

них, дидактичних, організаторських, комунікативних, а 

також відбувається збагачення творчого потенціалу 

майбутнього викладача-літературознавця [9, с.296]. 

Підкреслюючи важливість педагогічної практики у 

системі професійної підготовки студентів-магістрів, 

дослідники розглядають її через призму компетентніс-

ного підходу [12, с.4.]. Цікавою є думка Л.В. Козак, яка 

стверджує, що «професійна компетентність розглядається 

у наукових дослідженнях як інтегральна професійно 

особистісна характеристика, яка зумовлює готовність і 

здатність особистості найбільш ефективно реалізувати 

свої знання, вміння, досвід, професійні функції та 

особистісні якості для успішної діяльності в обраній 

галузі» [1, с.100]. 

Вплив педагогічної практики на формування профе-

сійної компетентності майбутнього педагога обґрунто-

вує Н.В. Уйсімбаєва. На думку вченої практика сприяє 

студентам у розумінні та зміні оцінки їх професійних 

якостей, «підвищується вимогливість до особистої ком-

поненти – необхідність бути творчою індивідуальністю; 

посилюється критичне відношення до своїх знань, умінь 

і навичок, професійної майстерності; змінюється відно-

шення до обраної спеціальності» [11, с.276]. 

Аналізуючи зміст асистентської практики для студе-

нтів факультету мистецтв, Н.С. Ілініцька визначає осно-

вні принципи асистентської практики, серед яких: єдність 

та взаємозв‘язок теорії і практики, диференційований 

підхід до індивідуальних завдань, реалізація музичного 

творчого потенціалу та ін. [3]. 

М.М. Лаврук обґрунтовує педагогічну (асистентську) 

практику як складову у формуванні професійної компе-

тентності майбутніх викладачів географії та зазначає три 

її організаційні етапи: адаптаційний, професійно-діяль-

нісний і завершальний [8, с.94]. Т.Г. Белан, Н.М. Носо-

вець визначають асистентську педагогічну практику як 

форму навчально-виховного процесу магістрантів спе-

ціальності «Технологічна освіта» та виділяють її чотири 

змістові модулі: навчальну, методичну, виховну та нау-

ково-дослідну діяльність [1]. 

В умовах сьогодення, як підкреслюють дослідники, 

швидкий поступ технічної складової навчального про-

цесу зумовлює специфічну складову педагогічної майс-

терності сучасного викладача вищої школи – мультиме-

дійну компетентність педагога, що включає в себе 

інтегровану сукупність навичок використання мульти-

медійних технологій під час підготовки і проведення 

навчальних занять, методичної роботи, контролю знань 

студентів [10, с.75]. Компетенції із цифрових технологій 

у межах цифрової грамотності та пов‘язаних із нею ін-

струментів відіграють провідну роль у педагогічній дія-

льності. Саме тому під час НПАП магістри повинні на-

вчитися застосовувати весь комплекс мультимедійних 

технологій у навчально-комунікативній взаємодії із сту-

дентами. 

Аналіз публікацій дозволяє констатувати, що про-

блематика НПАП є актуальною у системі професійної 

підготовки студентів-магістрів і набуває комплексного 

вивчення у різних галузях знань та спеціальностей. Дос-

лідники розглядають НПАП через призму компетентніс-

ного підходу та підкреслюють її важливість у навчально-

виховному процесі. 

Водночас, незважаючи на численну кількість науко-

вих праць і досліджень, питання НПАП, її змістовне на-

повнення та практична значущість у рамках підготовки 

магістрів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» розглядається недостатньо, що зумовило 

нас дослідити роль асистентської практики у підготовці 

майбутніх фахівців інформаційної сфери.  

Мета роботи – висвітлити сутність, завдання, особ-

ливості організації та проведення НПАП в системі про-

фесійної підготовки студентів освітнього ступеня «ма-
гістр» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв 

Виклад основного матеріалу. НПАП магістрів є 

обов‘язковим компонентом освітньо-професійної про-

грами для здобуття освітнього рівня магістр з галузі 

знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», здійсню-

ється відповідно до навчального плану та має на меті 

набуття студентами професійних вмінь і навичок здійс-

нення самостійної науково-педагогічної діяльності. 

НПАП спрямована на закріплення магістрами теоретич-

них знань, одержаних під час навчання, набуття та удо-

сконалення практичних вмінь і навичок у процесі про-

фесійної діяльності, розвиток здатності компетентного 

прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння 

сучасними методами та формами науково-педагогічної 

діяльності. Педагогічний компонент НПАП полягає у 

формуванні особистості майбутнього викладача вищої 

школи, засвоєнні знань, умінь та аналізу педагогічного 
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досвіду, застосуванні теоретичних знань у практичній 

діяльності. 

Базою НПАП є кафедра інформаційних технологій 

КНУКіМ. Студенти, які під час навчання в магістратурі 

та проходженні НПАП виявили схильність до науково-

дослідної роботи після закінчення навчання вступають 

до аспірантури.  

Метою НПАП студентів освітнього ступеню «ма-

гістр» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архі-

вна справа» є: закріплення та поглиблення професійних 

знань і вмінь у рамках педагогіки вищої школи; розу-

міння навчально-методичного та інформаційного забез-

печення навчальних дисциплін; формування уявлення 

про сутність викладацької роботи в цілому та порядок 

організації навчального процесу у закладі вищої освіти; 

розвиток інтересу до науково-педагогічної діяльності; 

формування навичок викладання дисциплін; вироблення 

творчого та дослідницького підходів до педагогічної 

діяльності. 

Завдання НПАП полягають у: ознайомленні магіст-

рантів із структурою університету, організацією роботи 

кафедри та її навчально-методичним забезпеченням за 

допомогою навчально-методичної документації; закріп-

ленні та поглибленні професійних знань і вмінь практи-

кантів-асистентів відповідно до навчальних планів та 

змісту програм навчальних дисциплін спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; форму-

ванні знань і уявлення про сутність викладацької робо-

ти; ознайомленні із сучасним станом педагогічної діяль-

ності (у т. ч. під час пандемії); формуванні вмінь та 

навичок проведення навчальної та виховної роботи, вра-

ховуючи особливості організації різних форм та видів 

навчальної діяльності студентів; формуванні навичок 

педагогічного спілкування із викладачами та студен-

тами; виробленні науково-дослідницького підходу до 

вирішення професійних проблем; розвитку творчого 

підходу до виконання професійних обов‘язків; вироб-

ленні умінь організації основних форм навчання у вищій 

школі та застосування сучасних технологій і методик 

навчання; підготувати звіт про виконання програми пе-

дагогічної практики. 

У результаті проходження практики студент повинен 

знати: сутність та специфіку викладацької роботи в ці-

лому; розуміння навчально-методичного та інформацій-

ного забезпечення навчальних дисциплін, зокрема за 

профілем спеціальності; порядок організації навчаль-

ного процесу; основні форми навчальних занять та спе-

цифіку підготовки навчально-методичних матеріалів; 

психолого-педагогічні аспекти спілкування та комуніка-

ції з аудиторією. Студент повинен вміти: розвивати ана-

літичні здібності у процесі підготовки до навчального 

процесу; використовувати сучасні методики викладання 

у вищій школі; аналізувати і планувати свою роботу як 

викладача; здійснювати навчальну роботу у ЗВО, врахо-

вуючи особливості організації різних форм та видів на-

вчальної діяльності студентів; здійснювати дидактичну 

й методичну обробку наукового матеріалу з навчальних 

дисциплін для перетворення його в матеріал для викла-

дання; здійснювати; організовувати навчально-педагогі-

чну взаємодію із студентами для виконання поставлених 

завдань; здійснювати педагогічну комунікацію з аудито-

рією та розвивати особистісні педагогічні навички куль-

тури спілкування у рамках «викладач-студент»; спосте-

рігати за навчальним процесом, вивчати особистість, 

колектив і середовище навчального закладу. 

НПАП студенти проходять протягом чотирьох тиж-

нів у другому семестрі першого року навчання під кері-

вництвом професорсько-викладацького складу та відпо-

відального керівника за НПАП від кафедри. Практика 

проводиться за змішаною формою, що поєднує роботу 

магістрантів на базі практики з виходом на робоче місце 

та дистанційну (офлайн- та онлайн). Під час карантину 

щодо запобігання коронавірусної інфекції COVID-19, 

НПАП відбувається дистанційно за допомогою плат-

форм Moodle та Google Meet. Відповідальний за НПАП 

керівник здійснює організацію практики асистентів-

магістрантів та проводить ввідний інструктаж; забезпе-

чує програмою практики; сприяє у розробці «Графіку 

проведення занять під час проходження науково-педаго-

гічної (асистентської) практики»; забезпечує якість 

проходження практики та контролює її виконання; здій-

снює перевірку звітної документації, надає характерис-

тики та бере участь у комісії із захисту практики.  

НПАП передбачає розробку та виконання наступних 

індивідуальних завдань: скласти план-конспект лекцій-

ного заняття (розробка);скласти план-конспект практич-

них занять з двох різних дисциплін (розробка і прове-

дення 4 занять); розробити тести для контролю знань за 

однією дисциплін спеціальності «Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа» (не менше 10 питань); розро-

бити тематику кураторської години (розробка і прове-

дення 1 заняття); відвідати та проаналізувати заняття, які 

проводять одногрупники. Забезпеченню виконання ін-

дивідуального плану сприяють викладачі, за якими 

закріплений асистент-магістрант: надають тему для роз-

робки практичного заняття; розробки лекції та тестових 

завдань.  

Для вдосконалення знань і закріплення педагогічних 

навичок, магістранти-асистенти, під керівництвом вик-

ладача, проводять практичні заняття у навчальних ауди-

торіях студентам 1–4 курсів освітнього ступеня «бака-

лавр» з дисциплін: «Аналітико-синтетичне опрацювання 

документів», «Інформаційні технології, системи та ме-

режі», «Інтернет-маркетинг: кейси, тренди, інструме-

нти», «Digital-маркетинг та SMM», «Документні ресурси 

бібліотек», «Інформаційний сервіс», «ПР в інформацій-

ній сфері», «Науково-дослідна діяльність інформаційних 

установ» та ін.  

Кожен студент складає індивідуальний план прохо-

дження практики, узгоджуючи його з керівником прак-

тики від кафедри. У процесі практики індивідуальний 

план конкретизується і при необхідності корегується. 

По завершенні практики кожен студент-практикант 

складає письмовий звіт, у якому аналізує виконання 

програми НПАП і готує матеріали до публічного захи-

сту-презентації на відкритому засіданні кафедри.  

Висновки. НПАП є невід‘ємною складовою практи-

чної підготовки магістрів, дієвим засобом розвитку їх 

викладацької культури, передбачає створення умов для 

набуття власного досвіду, вироблення відповідного про-

фесійного мислення і світогляду щодо розуміння педа-

гогічної сфери діяльності. Узагальнюючи наукові під-
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ходи вчених, процес НПАП спрямовано на формування 

загальнокультурних, професійних, психолого-педагогіч-

них компетенцій, необхідних для діяльності за певною 

спеціальністю чи в певній галузі знань. 

Сутність НПАП магістрів інформаційної сфери поля-

гає у залученні студентів-магістрантів до самостійної 

педагогічної і дослідницької роботи. Під час педагогіч-

ної практики поглиблюються і удосконалюються психо-

лого-педагогічні та фахові знання, стимулюються пот-

реби в самоосвіті; формуються педагогічні вміння та 

навички професійного і педагогічного спілкування з 

аудиторією; здійснюється виховання морально-етичних 

якостей; формування індивідуального творчого стилю; 

розвивається педагогічне мислення, самостійність та 

творча активність.  

Погоджуємось із думкою вченої В.І. Жигірь, яка за-

значає: «…практика дає магістрантові можливість прид-

бати новий професійний досвід, реалізувати професійні 

проекти в різних напрямках майбутньої професійної 

діяльності» [2. с.14].  

У процесі педагогічної практики у магістрантів може 

з‘явитися бажання працювати у науково-освітній сфері 

або, навпаки – чітке розуміння, що педагогічна діяль-

ність не є пріоритетним вибором. 

Отже, НПАП магістрів інформаційної сфери сприяє 

формуванню їх творчого ставлення до педагогічної дія-

льності, визначає ступінь професійної здатності та рі-

вень педагогічної спрямованості. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у ви-

світленні ефективності педагогічної практики, як ком-

понента професійної підготовки аспірантів до науко-

вого-педагогічної діяльності у закладі вищої освіти.  
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

суспільства характеризується відродженням національ-

ної культури, посиленням світових інтеграційних проце-

сів, утвердженням ринкових відносин, реформаціями в 

усіх сферах суспільного життя. Швидкоплинні зміни в 

науці, техніці, виробництві поставили нові вимоги до 

освіти у ХХІ столітті. 

Характерною ознакою сучасної соціально-педагогіч-

ної ситуації розвитку виявилася суперечність між вимо-

гами до вітчизняної освіти та її наявним станом. Тому 

актуалізувалась проблема підвищення її ефективності. 

Необхідність вирішення даної проблеми надихнула нау-

ковців і практиків освітянської сфери до активних твор-

чих пошуків нових освітніх стратегій та засобів їх реалі-

зації, розробки та впровадження інноваційних освітніх 

технологій, які сприятимуть засвоєнню системи знань, 

повноцінному та гармонійному розвитку творчої конку-

рентоспроможної особистості.  

Теоретичні та практичні аспекти педагогічних інно-

вацій висвітлені в наукових доробках відомих учених: 

В. Лазарєва, Н. Конопліної, Г. Селевко, О. Пометун, 

Л. Пироженко, В. Давидова, Л. Занкова, І. Якиманської 

та інших. 

Реалізація державних стандартів освіти, необхідність 

підвищення її якості вимагають, перш за все, вирішення 

проблеми внутрішніх зв‘язків між навчанням та розвит-

ком особистості. У цьому контексті велику увагу теоре-

тиків привертають ідеї розвивального навчання, основ-

ними категоріями якого є «розвиток» і «навчання».  

Мета статті: розкрити дидактико-технологічні та 

психологічні засади розвитку особистості дитини в су-

часних умовах розвивального навчання. 

Виклад основного матеріалу. Науковці по-різному 

трактують поняття «розвиток». До спільних ознак можна 

віднести: процес переходу кількісних змін у якісні; про-

цес фізичного, психічного, духовно-морального та соці-

ально-культурного удосконалення; поступальне сход-

ження від меншого до більшого, від простого до 

складного, від одного якісного стану до іншого тощо.  

Поняття «психічний розвиток» розуміється в психо-

логії як постійне якісне перетворення психічних проце-

сів: інтелектуальних, емоційних, вольових. Він відбува-

ється через учіння в ході будь якої діяльності індивіда, а 

особливо в спеціально організованому процесі навчаль-

ної діяльності [1-3]. 

У науці не існує однозначного визначення і навчан-

ня. Аналіз літератури дозволяє виділити основні його 

характеристики: цілеспрямований спеціально організо-

ваний процес; процес взаємодії вчителів і дітей, спрямо-

ваний на оволодіння знаннями, уміннями, навичками; 

процес формування світогляду, розвитку розумового 

потенціалу учнів; формування навичок самоосвіти тощо. 

Спираючись на визначені основні концепти навчан-

ня, науковці розробили декілька підходів до визначення 

його сутності: передача соціального досвіду підростаю-

чому молодому поколінню (історико-педагогічний під-

хід); дотримання послідовності етапів засвоєння знань і 

організація на кожному з них відповідних форм навча-

Актуальність проблематики статті зумовлена загостренням суперечності між вимогами до 

вітчизняної освіти та її наявним станом. У зв‟язку з цим психолого-педагогічна наука та практика 
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льної діяльності (дидактико-педагогічний підхід); орга-

нізація переходу від першого, матеріалізованого етапу 

дій, до другого, де зберігається опора на зовнішню мов-

леннєву дію, а від нього – до найвищого третього рівня, 

де розумові дії здійснюються у внутрішній сфері (пси-

хологічний підхід – П. Гальперін, Н. Тализіна) [4]. 

Розвивальне навчання пояснюється як якісно новий 

активно-діяльний тип навчання. Це підхід до організації 

навчально-виховного процесу, який ґрунтується на 

сприйнятті дитини як суб‘єкта навчання, зацікавленого у 

власному розвитку і здатного до нього [5, с.58]. Найсут-

тєвішою характерною його ознакою є те, що фактором 

розвитку виступає начальна діяльність, як власна діяль-

ність самих учнів, зорієнтована на засвоєння наукових 

знань. Результатом її є якісні зміни в самому учневі, в 

його розвитку [2].  

Теорія розвивального навчання бере свій початок у 

працях І. Песталоцці, А. Дістервега, К. Ушинського та 

ін. Наукове її обґрунтування подано в працях Л. Ви-

готського. Свій подальший розвиток вона отримала в 

експериментальних працях Л. Занкова, Д. Ельконіна, 

В. Давидова, Н. Менчинської та ін. В їх концепціях 

навчання і розвиток постають як система діалектично 

взаємопов‘язаних складових одного процесу. Навчання 

визнається ведучою рушійною силою психічного роз-

витку дитини та становлення у неї всієї сукупності 

якостей особистості.  

В історії психологічної думки існувало декілька тео-

рій психічного розвитку людини, які по-різному тракту-

вали співвідношення розвитку і навчання. Сутність одні-

єї з них полягала у тому, що навчання і психічний 

розвиток є тотожними процесами. Навчання – це і є роз-

виток. Кожен крок навчання є кроком розвитку дитини. 

Її представляв американський учений Е. Торндайк, який 

вважав, що відсутня різниця між навчанням тварин і 

людей. При цьому нівелював роль свідомості в навчанні. 

Погляди Е. Торндайка поділяли й інші вчені: У. Джеймс, 

Дж. Уотсон, К. Коффка та ін.  

Психологи Ж. Піаже, З. Фрейд, А. Гезелл взагалі за-

перечують зв‘язок між навчанням і розвитком дитини. 

На їхню думку, розвиток психіки взагалі не залежить від 

того, чому і як навчають дітей. Розвиток відбувається за 

своїми законами, а навчання має пристосовуватися до 

нього. На їх переконання, розвиток дитини є результа-

том внутрішніх, спонтанних самозмін в організмі, а її 

мислення проходить всі необхідні стадії незалежно від 

процесу навчання.  

Психічний розвиток у цих концепціях представлено 

як самостійний процес. Його результати, на думку авто-

рів теорій, мають використовуватися в процесі навчання, 

оскільки необхідно враховувати наявний рівень розвитку 

дитини при дозуванні навчального матеріалу за критері-

єм складності (дотримання принципу доступності) [1-4]. 

Прихильники зазначених точок зору по-перше, оріє-

нтують педагогів на виправдання будь-яких своїх дій, 

по-друге, – переконують педагогів у пріоритетності прин-

ципу доступності, оскільки, на їх думку, дітей необхідно 

і можна навчати лише тому, що дитина зможе сприйняти, 

зрозуміти, до чого у неї наявні певні пізнавальні здібності.  

Видатний психолог Л. Виготський не погоджувався з 

вищезазначеними концептуальними положеннями і роз-

робив теорію розумового розвитку дитини, в якій пріо-

ритетним фактором розвитку виступає навчання. Він 

довів, що навчання повинно бути організоване таким 

чином, щоб вести за собою розвиток: «Навчання, яке 

орієнтується на уже завершені цикли розвитку, є бездія-

льним з точки зору загального розвитку дитини, воно не 

веде за собою розвиток, а саме плентається у нього в 

хвості… Всяке навчання є джерелом розвитку, викликає 

до життя такі процеси, які без нього взагалі з‘явитися не 

можуть» [6, c.386, 388]. Розвиток відбувається в нероз-

ривному зв‘язку з навчанням. Процес розвитку не спів-

падає з процесом навчання, а іде за ним. Навчання – це 

джерело розвитку дитини. Під впливом спеціально орга-

нізованого навчання відбувається перебудова, розвиток 

усіх психічних процесів [3].  

Л. Виготський переконаний, що розпочинати нав-

чання необхідно в ранньому дитинстві, тому що спонта-

нні поняття дитини є таким же продуктом дошкільного 

навчання, як наукові поняття є продуктом шкільного 

навчання. В його концепції співпраця дитини і дорослого – 

вирішальний фактор розумового розвитку в педагогіч-

ному процесі, оскільки формування у дитини психічних 

функцій відбувається за допомоги і участі дорослих [2].  

Це принципово нове розуміння проблеми розвитку 

дитини. Усвідомлення педагогами внутрішнього зв‘язку 

викладання шкільних предметів з дитячим розвитком 

сприятиме випередженню рівнів сьогоднішніх можливо-

стей дитини, формуванню способів самостійного навча-

ння, зумовить необхідність ставити і вирішувати разом з 

нею більш складні завдання. 

У контексті розвитку зазначених ідей, Л. Виготський 

розробляє вчення про дві зони розвитку. Він визначає 

два рівні розвитку дитини: зону актуального розвитку 

(ЗАР) і зону найближчого розвитку (ЗБР). В основі 

вчення лежить концептуальне положення про те, що 

педагогіка повинна орієнтуватися не на вчорашній, а на 

завтрашній день дитячого розвитку.  

Сфера актуального розвитку – це наявні знання, сфо-

рмовані якості, уміння та навички, завдяки яким дитина 

може виконувати завдання легко, просто, швидко самос-

тійно. Самостійне виконання інтелектуальних завдань – 

найсуттєвіша характеристика рівня актуального розви-

тку дитини. 

Зона найближчого розвитку характеризується наявні-

стю несформованих процесів, але тих, що знаходяться 

на стадії формування. Діти виконують різні види діяль-

ності і вирішують завдання з допомогою дорослих. Зона 

найближчого розвитку забезпечує перехід від того, що 

дитина може виконати самостійно до того, що зможе 

зробити у співпраці з дорослими. Щоб вирішити завдан-

ня в ЗНР дітям доводиться напружувати усі пошукові 

емоції, долати інтелектуальні перешкоди, докладати 

вольові зусилля. Таке навчання забезпечує розвиток, іде 

попереду нього, оскільки спирається не тільки на наявні 

можливості та функції дитини, а й на ті, які знаходяться 

на етапі свого становлення та формування. Допомогти їм 

сформуватися допоможе педагог завдяки спеціальній 

організації навчальної діяльності дітей [6].  

 Суттєвою ознакою розвивального навчання є те, що 

воно організовує зону найближчого розвитку, яка вик-

ликає, збуджує, приводить в рух внутрішні процеси, 
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активізує їх, сприяє формуванню психічних новоутворень. 

Теоретичні ідеї Л. Виготського знайшли подальший 

розвиток в розробках представників його наукової 

школи: А. Леонтьєва, А. Лурія, П. Гальперіна, Д. Ель-

коніна, В. Давидова, Н. Тализіної, А. Запорожця та ін. 

У руслі ідей Л. Виготського розробляли питання 

співвідношення навчання і розвитку вітчизняні педагоги 

і психологи: С. Рубінштейн, Б. Ананьєв, Л. Божович, 

Л. Занков, Г. Костюк, Н. Меншинська та інші. Провід-

ною ідеєю їх наукових доробок є висновок, що спеціа-

льно організоване навчання, де знання не даються в го-

товому вигляді, а навчають дітей способам самостійного 

відкриття істини шляхом аналітичного мислення, уза-

гальнень – фактор, засіб і основа розвитку дитини. 

У наукових працях учені виділяють цілий ряд показ-

ників розвитку в умовах розвивального навчання: здіб-

ність індивіда до руху від абстрактного до конкретного і 

навпаки (П. Блонський); здібність досягати за короткий 

проміжок часу більш високого рівня засвоєння (Д. Бо-

гоявленський, Н. Менчинська); співвіднесеність систем-

ності і динамічності знань, уміння використовувати їх у 

різних умовах (Ю. Самарін); перенесення прийомів ро-

зумової діяльності (О. Кабанова-Меллер); чуттєвий дос-

від, пізнання сутності явищ, вирішення практичних за-

вдань, пов‘язаних з матеріальним впливом на оточуючих 

(Л. Занков); теоретичне мислення, в тім числі здібність 

до «внутрішнього плану дій» (Д. Ельконін, В. Давидов); 

фонд оперативних знань і научуваність, яка включає 

якості інтелекту (З. Калмикова) [4]. 

У зазначених показниках йдеться про розвиток 

сприйняття, пам‘яті, спостережливості, мислення, мов-

лення, уваги, уяви в ході навчання. Якісні зміни відбу-

ваються в пізнавальній сфері: від відчуттів, сприйняття і 

пам‘яті до уявлень і мислення: підвищується їх довіль-

ність, з‘являються нові інтелектуальні структури, досвід 

виконання складних розумових операцій. Структуру-

ється інтелект в бік цілісності його складових: сенсорно-

перцептивної (відчуття, сприйняття), мнемологічної (па-

м‘ять, мислення), атенційної (увага). Такі зміни відбува-

ються в системі розвивального навчання.  

Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів в 

умовах реформування освіти в Україні є поява нових 

дидактичних теорій, концептом яких є спрямованість на 

розвиток особистості дитини. Розробляються та впровад-

жуються інноваційні технології, в основі яких – концепції 

розвивального та особистісно орієнтованого навчання.  

Технологія (від гр. techne – мистецтво, майстерність; 

logos – наука) у виробничому процесі означає систему 

запропонованих наукою засобів, способів і алгоритмів, 

застосування яких забезпечує наперед визначені резуль-

тати діяльності, гарантує отримання продукції заданої 

кількості і якості [7]. В основі технології – наукові дося-

гнення. Будь-яка технологія є синтезом досягнень науки 

і практики.  

Технології, технологічні засади, підходи широко за-

стосовуються і в педагогічній діяльності. Вони стали 

невід‘ємною частиною навчально-виховного процесу в 

сучасних освітніх закладах усіх типів.  

Досліджуючи дану проблему, науковці (С. Архан-

гельський, Ю. Бабанський, В. Беспалько, В. Боголюбов, 

А. Вербицький, Л. Виготський, В. Давидов, І. Лернер, 

В. Ляудіс, В. Монахов, А. Савельєв, Н. Селезньова, 

Н. Тализіна та ін.) дійшли згоди відносно змісту терміну 

«педагогічна технологія», який включає систематичне й 

послідовне втілення на практиці заздалегідь спроекто-

ваного процесу навчання, як систему способів його 

реалізації і досягнення цілей управління цим процесом. 

В основу сучасних педагогічних технологій покла-

дено особистісно-орієнтований підхід, який зумовлений 

пріоритетом особистості дитини, її гармонійного розви-

тку в умовах існуючої освітньої системи й передбачає 

трансформацію навчання та виховання у сферу самост-

вердження особистості навчання [8]. Усі маркери (кри-

терії) особистісно орієнтованого навчання присутні в 

технологіях розвивального навчання.  

В умовах сьогодення, в рамках концепції розвиваль-

ного навчання, розроблено ряд технологій, які мають 

відмінності в цільових орієнтаціях, особливостях змісту, 

форм і методів. Так, технологія Л. Занкова спрямована 

на загальний, цілісний розвиток особистості; Д. Ель-

коніна – В. Давидова – на розвиток інтелектуальних 

здібностей, способів розумових дій. Технології творчого 

розвитку (І. Волкова, Г. Альтшуллера, І. Іванова) від-

дають пріоритет розвитку творчих здібностей, навичок 

технічної та суспільної творчості. Технологія Г. Селевко 

зорієнтована на розвиток самоуправляючих механізмів 

особистості, формування індивідуального стилю нав-

чальної діяльності; І. Якиманської спрямована на роз-

виток індивідуальних пізнавальних здібностей, навичок 

самопізнання, самовизначення та самореалізації; Н. Ка-

пустіна «Технологія розвивального методу» спрямована 

на розвиток дитини в умовах адаптивної школи. 

Незважаючи на деякі відмінності у змісті і техно-

логічних засобах, технології розвивального навчання 

мають спільні концептуальні положення: 

1. Принцип загальної і соціальної психології «внут-

рішнє через зовнішнє». Це означає, що внутрішній роз-

виток детермінований зовнішнім середовищем. Учені 

М. Монтессорі, Л. Виготський, А. Петровський, А.-

Н. Клермон, Н. Дубінін, А. Леонтьєв, Е. Ільєнков довели, 

що таким зовнішнім середовищем є освітній простір 

навчального закладу.  

2. Психічний розвиток дитини цілковито залежить 

від організації навчання. Навчання – рушійна сила 

розвитку. Воно веде за собою розвиток, оскільки ство-

рює зону найближчого розвитку для кожної дитини на 

основі врахування закономірностей розвитку, її особ-

ливостей.  

3. Навчання дітей вчитися, мислити, розвивати осно-

ви теоретичного мислення, здобувати знання своїм розу-

мом на відповідному рівні розвитку свого мислення і 

трохи вище цього рівня (в зоні найближчого розвитку). 

Учня, який оволодів уміннями та навичками самостійно 

здобувати знання, захоплює пізнавальна діяльність, у 

нього з‘являється потреба до постійного інтелектуаль-

ного зростання.  

4. Формування навичок навчальної діяльності: раціо-

нальної побудови навчальних дій, уміння самостійно 

орієнтуватися в науковій чи будь-якій іншій інформації. 

Не давати дітям готові знання, а формувати здібності 

самостійно чи в співпраці з дорослими оволодівати но-

вими науковими знаннями. 
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5. Підтримка високого рівня мислиннєвої активності 

дитини. Активізація її мислиннєвої діяльності. Теорети-

чні знання (узагальнені знання про сутність предметів, 

явищ) фіксуються в узагальнених термінах – наукових 

поняттях і з‘являються шляхом мисленнєвого аналізу і 

узагальнень суттєвих відносин та зв‘язків всередині 

об‘єкта, а також між об‘єктами всередині системи, які 

мають загальне значення для всіх предметів даної 

системи. Щоб викликати пізнавальний інтерес (провід-

ний мотив навчання), підтримувати і розвивати його, 

необхідно, перш за все, переконати учня в практичній 

значимості отримуваних знань, в їх особистісному сенсі 

для нього. Персоналізація учня (визнання іншими як 

особистості, значущої для них) в системі розвивального 

навчання виступає потужним мотиватором навчання, 

викликає прагнення до подальших успіхів.  

6. Використання нових методик, в основі яких – спо-

соби підіймання (сходження) від абстрактного до конк-

ретного. Організація пізнання від абстрактно-загального 

до конкретно-окремого.  

7. Педагогічний вплив зорієнтований на випере-

дження, стимулювання, спрямування і прискорення роз-

витку спадкових задатків дитини. Педагог організовує 

навчальну діяльність дітей, спрямовує пізнавальний про-

цес, забезпечує їх самостійну діяльність в рамках спів-

праці, взаємодії. 

8. Дитина – повноправний суб‘єкт діяльності. Залу-

чається до активного мисленнєвого процесу. За допомо-

гою вчителя самостійно здобуває знання. Активний уча-

сник навчального процесу, в якому самореалізується, 

самостверджується і підіймається на більш високі рівні 

свого розвитку.  

9. Спрямування на розвиток усіх сфер особистості, 

сукупності усіх якостей: емоційно-вольової, духовно-

моральної, діяльнісно-практичної; знань, умінь, навичок, 

способів розумових дій, механізмів самоконтролю, са-

морегуляції.  

10. Співпраця дитини й дорослого на рівні суб‘єкт-

суб‘єктних взаємин. Дитина – суб‘єкт (активний учас-

ник) своєї пізнавальної діяльності; вчитель – суб‘єкт – 

організатор навчальної діяльності, суб‘єкт впливу на 

дітей. Збереження психологічної рівноваги, пропорцій-

ності, паритетності у відносинах.  

11. Реалізація об‘єктивного закону розвитку через 

навчання відбувається успішно, якщо вчитель організо-

вує активну діяльність учнів – навчальну діяльність. В 

основі організації діяльності в умовах розвивального 

навчання – проблемність. Основна функція вчителя по-

лягає в тому, щоб вести дітей дорогою відкриття, зму-

шувати стежити за діалектичним рухом думки до істини, 

робити їх співучасниками наукового пошуку.  

12. Дотримання провідних принципів розвивального 

навчання:  

– домінуюче значення теоретичних знань. Шляхом 

мисленнєвого аналізу і узагальнення вести дітей до фо-

рмування понять, в яких відображається сутність об‘єк-

тів, процесів, предметів тощо.  

– навчання швидкими темпами. Безперервне збага-

чення дітьми свого інтелекту різноманітним змістом, 

який створює сприятливі умови для глибшого осмис-

лення здобутих знань.  

– навчання на високому рівні складності (в зоні най-

ближчого розвитку), де важко, складно, цікаво і посиль-

но. Саме ця зона забезпечує повноцінний розвиток усіх 

сфер особистості.  

– усвідомлене засвоєння нових знань та засобів вико-

ристання їх у практичних діях. З‘ясування внутрішніх, 

причинно-наслідкових зв‘язків, способів дій та операцій 

на шляху досягнення цілей. Формування у дітей умінь та 

навичок творчого застосування знань у нестандартних, 

нових ситуаціях. 

13. Створення розвивального освітнього середовища. 

Психологи Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов 

стверджують, що розвивальне освітнє середовище – це 

упорядкований освітній простір, який забезпечує умови 

для здійснення розвивального навчання, що є його осно-

вою [5; 9-11;12]. 

У сучасних умовах розвивальне освітнє середовище 

трактують як …комплекс матеріально-технічних, сані-

тарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних, психолого-

педагогічних умов, що забезпечують організацію життя 

та навчання учнів…, їхній розвиток [13, c. 4-9].  

У період побудови Нової української школи розпоча-

вся новий етап у становленні системи розвивального 

навчання. Характерною його ознакою є активний пере-

хід від традиційної системи навчання до однієї з альтер-

нативних освітніх систем – до системи розвивального 

навчання. Впроваджуються в масову практику її ідеї, 

концептуальні технологічні положення. Дослідження 

проблеми розвитку особистості в умовах розвивального 

навчання в ЗОШ м. Миколаєва засвідчує позитивну ди-

наміку повноцінного розвитку творчої конкурентоспро-

можної особистості в сучасних умовах. 

Висновки. У статті з‘ясовано сутність дидактичних 

основ розвивального навчання. Визначено особливості 

технологічних підходів до реалізації його ідей в сучас-

них умовах. Розкрито генезис ідей розвивального навча-

ння та їх трансформацію в сучасних технологіях розви-

вального навчання. Визначено, систематизовано та 

обгрунтовано їх концептуальні положення. 

Наше дослідження не вичерпує усіх питань даної 

проблеми. Потребують подальшої розробки питання 

формування творчої, конкурентоспроможної особисто-

сті, специфіки реалізації ідей розвивального навчання в 

умовах домінування інформаційно-комунікативних тех-

нологій тощо.  
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DIDACTIC-TECHNOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF CHILD 

PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENTAL LEARNING  

The urgency of the article is due to the aggravation of the contradiction between the requirements for domestic education 

and its current state. In this regard, psychological and pedagogical science and practice are looking for ways to update the 

educational environment in order to improve the quality of education. The need to develop and implement innovative 

educational technologies based on the ideas of developmental learning and personality-oriented approach has become 

relevant. The purpose of the article: to reveal the didactic-technological and psychological principles of the child‟s personality 

development at the present stage in the conditions of developmental learning. Research methods are as follows: analysis, 

synthesis, induction, deduction, comparison, generalization and systematization. The article reveals didactic-technological and 

psychological principles of personality development. Technological approaches to the implementation of the provisions of 

developmental learning in modern conditions are determined. The conceptual provisions of developmental learning in the 

structure of concepts of developmental learning are systematized. 

Key words: education, development, training, developmental training, technology, pedagogical technology, conceptual 

provisions. 

 

  



  
125  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

УДК 376 

Середа І.В., 

к.пед.н., доцент кафедри спеціальної освіти  

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6771-4196, sereda_iv71@ukr.net 

Україна, м. Миколаїв 

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ І СВІТІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

України як європейської держави зумовлює новий пог-

ляд на систему освіти, необхідність ґрунтовного рефор-

мування окремих її галузей, зокрема спеціальної освіти. 

Адже рівень підтримки, толерантності і гуманізму у ста-

вленні до людей з особливими потребами, забезпечення 

доступу до якісної освіти визначають ступінь розвитку 

суспільства. Максимальне включення дітей з особли-

вими потребами до загальноосвітнього простору, як 

один із важливих напрямів реформування системи віт-

чизняної освіти, відповідає пріоритетам державної полі-

тики, визначеним у «Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 р.», Державній цільо-
вій програмі «Національний план дій з реалізації Конвенції 

Про права інвалідів до 2020 р.» та інших документах.  

Проблеми навчання осіб з особливими потребами в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти, становлен-

ня і реформування системи спеціальної освіти в Україні і 

світі, розвитку сучасних форм корекційно-педагогічної 

роботи, реабілітації та соціалізації стали предметом дос-

лідження багатьох учених, серед яких: С. Богданов, 

В. Бондар, Г. Гаврюшенко, І. Гевко, Н. Голова, О. Дья-

чков, О. Зарянюк, В. Засенко, А. Колупаєва, І. Кузава, 

О. Листопад, Н. Найда, М. Малофєєв, В. Синьов, Н. Со-

фій, М. Супрун, О. Таранченко, В. Тарасун, В. Шевче-

нко, О. Шевченко, М. Шеремет, М. Ярмаченко, І. Яр-

мощук та ін. Разом із тим, незважаючи на актуальність 

проблеми реформування системи спеціальної освіти та 

потужність існуючих наукових розробок з означеного 

напряму, залишається недостатньо висвітленим компа-

ративний погляд на спеціальну освіту з метою пошуку 

найбільш оптимальних шляхів її подальшого розвитку 

на основі прогресивного світового досвіду.  

Метою статті є порівняння шляхів становлення і ро-

звитку спеціальної освіти в Україні та інших країнах світу. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняному нау-

ковому просторі спеціальна освіта розглядається як 

складова системи комплексної медико-педагогічної, 

професійної та соціальної реабілітації осіб, які мають 

психічні та фізичні порушення [10]. Для її реалізації у 

державі створено диференційовану мережу спеціальних 

закладів різного типу, які забезпечують навчання, вихо-

вання, корекційну роботу, соціальну допомогу дітям із 

вадами психофізичного розвитку. В зарубіжних країнах, 

на відміну від України, галузь спеціальна освіта парале-

льно з соціальною роботою входять до більш широкого 

загального напряму – соціальної педагогіки. Соціальна 

робота опікується соціально-психологічними аспектами 

адаптації особистості, а спеціальна освіта – проблемами 

освіти та навчання всіх категорій дітей з особливими 

потребами.  

Проблема навчання, виховання та розвитку осіб із 

особливими освітніми потребами була і залишається 

актуальною впродовж усієї історії розвитку суспільства. 

Погляди і підходи світового співтовариства у ставленні 

до таких осіб пройшли тривалий шлях змін, який цілком 

характерний для України, як і для більшості країн світу. 

Так, згідно досліджень М. Малофєєва [8], в еволюції 

ставлення суспільства і держави до осіб з особливими 

потребами виокремлюється п‘ять основних етапів: 

– перший етап (966–1715 рр.) – від нетерпимості та 

агресії до визнання необхідності турботи про дітей, які 

мають відхилення в розвитку; 

– другий етап (1715–1806 рр.) – від розуміння необ-

хідності піклування про дітей з відхиленнями в розвитку 

до визнання можливості навчання частини з них; 

– третій етап (1806–1927 рр.) – від визнання можли-

вості навчання до визначення доцільності навчання 

трьох категорій дітей: із порушеннями слуху, зору та 

розумово відсталих; 

– четвертий етап (1927–1991 рр.) – від визнання не-

обхідності навчання частини дітей з вадами до розу-

міння важливості навчання всіх атипових дітей; 

– п‘ятий етап (1991-донині) – від ізоляції до макси-

мальної інтеграції дітей з особливими потребами до со-

ціуму та освітнього простору.  

Ґрунтуючись на дослідженнях І. Кузави [6] та 

О. Листопада [7], можна представити історичні етапи 

розвитку спеціальної освіти дітей з особливими потре-

бами у вигляді таблиці 1.1. 

Спеціальна освіта як галузь, яка опікується навчанням, вихованням і корекцією розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами, актуалізується в умовах формування інклюзивного суспільства, набуваючи 

рис толерантності, доступності, рівних можливостей. Метою статті є порівняння особливостей 

становлення і розвитку спеціальної освіти в Україні та інших країнах світу. Застосування порівняльного 

підходу не лише дозволяє визначити їх спільні риси і відмінності, а й надає важливі орієнтири для 

модернізації державного інституту вітчизняної спеціальної освіти в сучасних умовах поєднання 

європейських цінностей і стандартів та найбільш ефективних національних надбань у цій галузі. 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, спеціальна освіта, етапи розвитку спеціальної 

освіти, порівняння особливостей розвитку спеціальної освіти в Україні і світі, інклюзивне навчання. 
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Таблиця 1.1 

Етапи розвитку спеціальної освіти дітей з особливими потребами 

ғ п/п Назва етапу Хронологічні межі Освітня модель 

1 Сегрегаційний Початок XX ст. – 60-ті роки XX ст. Медична модель 

2 Інтеграційний Середина 60-х років – сер. 80-х років XX ст. Модель «нормалізації» 

3 Інклюзивний середина 80-х років XX ст. – поч. XXI ст. Модель «включення/залучення» 

 

Дані таблиці ілюструють визначені науковцями ос-

новні освітні моделі навчання дітей з особливими потре-

бами. Ці моделі еволюціонували від медичного варіанту 

(відторгнення, виявлення жалю, ставлення як до хворих, 

«недолюдей») до моделі інтеграції (концепція «нормалі-

зації» дітей з особливими потребами, виховання в дусі 

існуючих суспільних норм), і врешті-решт – до моделі 

інклюзії (ідея соціального прийняття дітей з особливими 

потребами шляхом модифікації стилю поведінки й цін-

нісних норм суспільства). 

На думку В. Сачок [10], у ставленні українського су-

спільства до людей з обмеженими можливостями можна 

простежити п‘ять основних етапів, які загалом відобра-

жають і світові тенденції: церковної благодійності (до 

Х ст.); монастирський (Х – середина ХVIII ст.); медич-

ний (XVIII–XIX ст.); лікувально-педагогічний (XX ст.); 

сучасний (ХХІ ст.). Як бачимо, за певної розбіжності у 

поглядах науковців на етапи, часові межі та моделі роз-

витку спеціальної освіти в Україні і світі, в їх дослі-

дженнях простежуються спільні характерні тенденції. 

Про становлення та розвиток цілісної системи спеці-

альної освіти як сукупності закладів певного типу, як в 

Україні, так і країнах Європи та світу, можна говорити, 

фактично починаючи з середини ХХ століття. На зако-

нодавчому рівні про це свідчать прийняті державні до-

кументи в різних країнах світу, наведемо лише деякі з 

них. Так, у 1944 році у Великій Британії прийнято уря-

довий Акт про освіту, в якому спеціальній освіті присвя-

чено 8 розділів і визначено 11 категорій «проблемних 

дітей». А у 1973 році створено Комітет зі всебічної пере-

вірки рівня забезпечення освітою молоді з фізичними та 

розумовими вадами за ініціативою М. Тетчер, Держав-

ного секретаря з освіти. Спеціальний реабілітаційний 

Акт був прийнятий у США в 1973 році, а в 1975 році – 

Акт про освіту всіх дітей з обмеженими можливостями. 

Вони забороняли дискримінацію осіб з обмеженими мо-

жливостями та захищали їх соціальні права, передусім, у 

питаннях освіти. Прийняття конвенції ООН про права 

дитини (1991) та «Стандартних правил забезпечення 

рівних можливостей для інвалідів» (1993) сприяли змі-

нам і у вітчизняному законодавстві. У 2010 р. внесено 

зміни до закону України «Про загальну середню освіту» 

щодо можливості створення спеціальних та інклюзивних 

класів для навчання дітей з особливими потребами. Мо-

нмолодьспорту затвердило «Концепцію розвитку інклю-

зивної освіти» (2010), а в 2011 році – «Порядок організації 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах». 

Зауважимо, що в Україні донедавна зберігалась до-

сить жорстка вертикально-горизонтальна структура в 

системі спеціальної освіти, започаткована ще за радян-

ських часів. Вертикальна структура розподілялась на 

відповідні вікові періоди: від 0 до 3 років (раннє дитинс-

тво); із 3 до 6–7 років (дошкільний період); із 6–7 до 16–

21 років (період шкільного та професійного навчання). 

Горизонтальна структура була представлена 8-ма ти-

пами спеціальних навчальних закладів (переважно інте-

рнатних): для дітей глухих, слабкочуючих, слабкозорих, 

сліпих, із тяжкими порушеннями мовлення, із порушен-

нями опорно-рухового апарату, для розумово відсталих, 

із затримкою психічного розвитку. Мусимо визнати, що 

при всіх можливих перевагах стосовно методичного і 

матеріального забезпечення, багаторічного досвіду, на-

працьованого відповідними фахівцями високого рівня 

кваліфікації, спеціальні заклади не спроможні, на жаль, 

подолати закладену в них соціальну ізоляцію дитини з 

особливими потребами, на чому наголошував свого часу 

Л. Виготський [1] та реагувати на всі виклики сучасного 

суспільства. Тому, безумовно заслуговуючи на збере-

ження найбільш ефективних методичних напрацювань 

та позитивного досвіду, система спеціальних навчальних 

закладів інтернатного типу нині потребує кардинального 

перегляду і реформування. 

У розвитку системи спеціальної освіти в роки неза-

лежності України вітчизняні науковці окреслюють 

3 етапи [5, с.8-12]: 

 перший етап (1991–2000 рр.) був відображенням 

горизонтально-верткальної системи спеціальної освіти, 

передував процесам деінституалізації; 

 другий етап (2000–2010 рр.) характеризувався мо-

дернізацією інтернатної системи навчання дітей із по-

рушеннями психофізичного розвитку.  

 третій етап (2010 р. – й донині) відрізняється тенде-

нцією до суттєвого зменшення кількості спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів та учнів з особли-

вими потребами у них, розвитком інклюзивних форм 

навчання. 

Сучасна державна політика розвинених країн світу, 

й, зокрема, Європейського Союзу, ґрунтується на ідеї 

толерантного ставлення до дітей-інвалідів як до повно-

цінних членів суспільства, які мають рівні права та мож-

ливості. Вагому роль відіграє питання виховання та на-

вчання дітей з особливими освітніми потребами. Як 

свідчить прогресивний досвід та численні наукові дослі-

дження у цій сфері, успішне розв‘язання багатьох про-

блем людей з інвалідністю в розвинутих країнах світу 

полягає в об‘єднання зусиль держави, громадськості, 

релігійних організацій. У 2003 року Європейським аге-

нтством з питань освіти опубліковано доповідь «Спеціа-

льна освіта в Європі», в основу якої було покладено ма-

теріали, надані різними країнами (Бельгія, Литва, Ліх-

тенштейн, Кіпр, Німеччина, Польща, Словенія, Чехія та 

ін.) [13]. У ній були представлені такі напрями: провідні 

тенденції у сучасному навчанні дітей з особливими пот-

ребами; фінансування галузі спеціальна освіта; роль 

педагогів у системі навчання дітей з особливими пот-

ребами; інформаційні технології; раннє втручання у 

розвиток дітей з особливими потребами.  
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Найбільш ефективним напрямом у сфері освіти євро-

пейські держави визнають залучення дітей з особливими 

потребами до соціуму шляхом організації інтегрованого 

та інклюзивного їх навчання разом із однолітками. Од-

нією з перших країн у Європі, яка визнала таку форму 

найбільш оптимальною для освіти дітей з обмеженнями 

психофізичного розвитку, стала Італія. Ще у 1972 році в 

цій країні була проведена освітня реформа, завдяки якій 

діти з особливими потребами змогли навчатися в шко-

лах поблизу місця проживання разом зі своїми одноліт-

ками. З ініціативи громадських організацій з 1983 року 

інтегроване та інклюзивне навчання почало впроваджу-

ватись в Австрії. В Бельгії та Голландії розгорнувся на-

ціональний експеримент з упровадження інклюзивного 

навчання, результатом якого стало прийняття Закону 

«Про освіту» (1994 р.). Згідно цього закону інклюзивне 

навчання було визнано основною формою здобуття 

освіти для дітей з особливими потребами. Схожа модель 

реформування спеціальної освіти була реалізована Уго-

рщиною, Іспанією, Швецією, Словаччиною та іншими 

європейськими країнами. У 1995 році у Болгарії старту-

вала освітня програма «Step by Step» («Крок за кро-

ком»), спрямована на забезпечення рівного доступу ді-

тей та молоді до якісної освіти і розрахована на різні 

вікові категорії: починаючи з 3-х років і до студентсь-

кого віку. Ця програма була також впроваджена у Кир-

гизії, Румунії, Україні. Важливим аспектом програми 

була робота з дітьми з особливими потребами, а також 

навчання вчителів працювати з цією категорією дітей.  

Залежно від переваг у використовуваних ними фор-

мах організації спеціальної освіти, країни Європи можна 

умовно поділити на три групи [3, с.276] та представити у 

вигляді таблиці (таблиця 1.2.). 

Таблиця 1.2 

Форми організації спеціальної освіти в різних 

країнах світу 

Група Форми спеціальної 
освіти 

Країни 

Перша 

група 

включення майже всіх 

учнів з особливими 

потребами у звичайні 
школи  

Греція, Іспанія, Італія, 

Ісландія, Кіпр, 

Норвегія, Португалія, 
Швеція 

Друга 

група 

навчання дітей з 

особливими потребами 

як у звичайних, так і в 
спеціалізованих школах  

Австрія, Велика 

Британія, Данія, 

Естонія, Латвія, 
Ліхтенштейн, Литва, 

Люксембург, Ірландія, 
Польща, Словенія, 

Фінляндія, Франція, 

Чехія 

Третя 
група 

дві різні системи 
освіти: для звичайних 

та «проблемних» учнів 

Бельгія, Угорщина, 
Швейцарія 

 
 

У сучасній спеціальній освіті як України, так і інших 

країн світу, спостерігається тенденція переміщення спе-

ціалізованих закладів освіти до структури центрів по 

наданню соціальної допомоги. Такі центри у різних 

країнах мають певні назви та завдання. Зокрема, в Укра-

їні це переважно інклюзивно-ресурсні центри. Спільними 

завданнями таких центрів є: корекційний супровід дітей 

та їхніх родин; організація навчальних курсів для фахі-

вців, що працюють у цій сфері; розвиток методів нав-

чання, поширення методичних матеріалів для спеціалізо-

ваних закладів освіти; надання корекційно-педагогічної 

та соціальної підтримки звичайним школам та сім‘ям. 

Реалізація інклюзивного навчання на сучасному етапі 

передбачає два основних підходи: 1) створення спеціа-

льних груп, класів компенсуючого навчання в умовах 

загальних навчальних закладів; 2) включення дитини з 

порушеннями розвитку до освітнього середовища зви-

чайної групи, класу, але за умов створення для неї від-

повідних, адекватних її можливостям умов отримання 

освіти. В Україні нині впроваджуються обидва варіанти 

такої організації навчання, проте 2-й напрям переважає.  

Слід підкреслити, що, незалежно від переважаючих 

форм здобуття освіти, діти з особливими потребами у 

більшості країн світу навчаються за індивідуальним 

планом. Тому важливою особливістю спеціальної освіти 

є пристосування базового навчального плану до навчан-

ня дітей з особливими потребами. Мова йде переважно 

не про зміну чи спрощення змісту навчального плану, а 

про вибір найбільш адекватних та ефективних методів і 

технологій навчання, відповідно до типу особистих пот-

реб дитини. Береться до уваги й те, що паралельно з ви-

вченням інших предметів має здійснюватися соціальне 

та професійне навчання. Це сприятиме соціалізації дітей 

з особливими потребами та створенню умов для їх еко-

номічної незалежності в майбутньому.  

Вивчення та порівняння особливостей підготовки пе-

дагогів до роботи в системі спеціальної освіти різних 

країн світу свідчить про наявність певних проблем у 

цьому напрямку. Зокрема, існує потреба в постійному 

системному узгодженні освітніх програм підготовки 

відповідних фахівців з сучасними вимогами, державни-

ми та регіональними потребами, запитами суспільства. 

Слід наголосити, що, незалежно від типу освітньої про-

грами та закладу підготовки фахівців, якість освітньо-

корекційних послуг, які вони надають, залежить, насам-

перед, від компетентності, професіоналізму та досвіду 

роботи педагогів із дітьми з особливими потребами, а 

також від їх особистої відповідності вимогам обраної 

сфери діяльності. Діяльність зазначених фахівців спря-

мована на безпосередню роботу з дітьми, визначення 

їхніх індивідуальних потреб, вибір найбільш ефективних 

спеціальних методик навчання, розробку індивідуальних 

навчальних планів, організацію освітньо-корекційного 

процесу.  

Висновки. Співставлення і порівняльний аналіз шля-

хів становлення і розвитку спеціальної освіти в Україні 

та інших країнах світу дозволили визначити деякі прові-

дні тенденції, спільні риси та відмінності.  

В еволюції ставлення суспільства і держави як 

України, так і інших країн світу, до осіб з особливими 

потребами виокремлюється кілька основних етапів, по-

чинаючи від нетерпимості, агресії і повної ізоляції до 

максимальної інтеграції та включення дітей з особли-

вими потребами до соціуму та освітнього простору. 

Освітні моделі навчання дітей з особливими потребами 

відповідно еволюціонували від медичного варіанту до 

моделей інтеграції та інклюзії. Проте, на відміну від бі-

льшості європейських країн, для України цей шлях ви-

явився значно більш тривалим у часі. 
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Основною тенденцією сучасної державної політики в 

країнах світу, і Україні, зокрема, є толерантне ставлення 

до дітей з особливими потребами як до повноцінних 

членів суспільства, які мають рівні права та можливості, 

і у першу чергу, в сфері освіти. Як свідчить прогресив-

ний досвід розвинутих країн світу, ефективно розв‘язу-

вати проблеми людей з особливими потребами можливо 

лише за інтегративного підходу, об‘єднавши зусилля 

держави, громадськості, релігійних та інших організацій. 

Україна наразі перебуває поки що лише на початку 

цього шляху. 

Вирішуючи проблеми спеціальної освіти, європей-

ські країни реалізують її в різних формах. Менша час-

тина з них зберігає дві різні системи освіти: для звичай-

них та «проблемних» учнів. Досить великий відсоток 

країн практикує переважно форму включення майже 

всіх учнів з особливими потребами у звичайні школи. І 

найбільша кількість країн, до яких можна віднести й 

Україну, поєднує форми навчання дітей з особливими 

потребами як у звичайних, так і в спеціалізованих шко-

лах. Характерною тенденцією є пошук нових форм ор-

ганізації спеціальної освіти, які знаходять відображення, 

наприклад, у створенні інклюзивно-ресурсних центрів.  

Важливу роль для рівного доступу до якісної освіти в 

різних країнах відіграє адаптація освітніми закладами 

навчальних планів та програм, методів та форм навчання 

до індивідуальних освітніх потреб дітей з особливими 

потребами, використання сучасних корекційних методик 

і технологій. Це потребує, в свою чергу, якісної підгото-

вки фахівців спеціальної освіти відповідно до запитів 

сьогодення та потреб формування інклюзивного суспі-

льства. Не менш важливим аспектом залишається фор-

мування толерантного ставлення сучасного українського 

суспільства до осіб з особливими потребами, позитивної 

громадської думки щодо впровадження інклюзивних 

форм навчання.  

Отже, тенденції розвитку і реформування вітчизняної 

спеціальної освіти загалом узгоджуються з сучасними 

тенденціями в організації освіти дітей з особливими по-

требами в інших країнах світу. Не копіюючи абсолютно 

всі форми та особливості реалізації системи спеціальної 

освіти в провідних країнах світу, але, безумовно, врахо-

вуючи їх прогресивний досвід, Україна має наразі всі 

шанси перетворити цю систему на інституцію, яка 

зможе ефективно забезпечувати умови для набуття уч-

нями з особливими освітніми потребами компетенцій, 

необхідних для їх повноцінного й успішного життя у 

сучасному суспільстві. 

Ця стаття не вичерпує всіх питань, пов‘язаних із по-

рівнянням шляхів і особливостей розвитку спеціальної 

освіти в Україні та інших країнах світу. Подальшої уваги 

потребують окремі аспекти цієї проблеми: становлення 

інклюзивного навчання, корекційно-виховна робота, 

сучасні технології спеціальної освіти. 
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Постановка проблеми. Проблема організації та 

оптимізації самостійної роботи студентів (СРС) з інозе-

мної мови завжди стояла в центрі уваги педагогічної 

науки і практики. Сьогодні вона не тільки не втратила 

своєї актуальності, а й набула пріоритетну спрямова-

ність у зв‘язку з модернізацією вищої професійної освіти 

в нашій країні. Обсяг обов‘язкового аудиторного наван-

таження студентів в державних освітніх стандартах зна-

чно скорочений з метою звільнення місця для їх самос-

тійної роботи. При цьому вимоги до рівня володіння 

іноземною мовою залишаються досить високими, осно-

вне завдання навчання іноземної мови у закладах вищої 

освіти є формування іншомовної комунікативної компе-

тентності (ІКК) випускника.  

Проблема формування іншомовної комунікативної 

компетентності зумовлена передусім переорієнтацією 

системи освіти на оволодіння студентами низкою клю-

чових і предметних компетенцій, а також пов‘язана з 

реконструкцією системи підготовки кадрів в Україні, 

освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, що 

також включають в себе низку компетентностей, а саме: 

соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні 

(комунікативні, управління інформацією, дослідницькі 

тощо), а також загально- та спеціалізовано-наукові ком-

петентності [1, с.159]. Комунікація в сучасному інфор-

маційно-насиченому суспільстві є важливою складовою 

щоденного життя кожної людини. Тому набуття комуні-

кативної компетентності як здатності до ефективного 

спілкування з іншими людьми не втрачає своєї актуаль-

ності впродовж усього життя. 

Суспільні інтеграційні процеси, глобалізація суспі-

льно-політичних та соціально-економічних відносин, 

інтеграція вищої школи України до загальноєвропейсь-

кого освітнього простору актуалізується необхідністю 

формуванню у студентів іншомовної комунікативної 

компетенції (ІКК) як важливого чинника у суспільному, 

особистому і професійному житті. Результати дослід-

жень сприяють вирішенню дослідницьких і прикладних 

задач оптимізації самостійної роботи студентів з інозем-

ної мови. Однак можна відзначити цілий ряд проблем, 

які потребують наукового обґрунтування і розробки. 

На сьогоднішній день відсутнє єдине загальнови-

знане уявлення про психолого-педагогічну сутність по-

няття «самостійна робота студента», тобто в семантич-

ному просторі цього педагогічного явища представлена 

велика різноманітність порівнянних тотожних і пересіч-

них понять. До сих пір залишається актуальним вислів 

автора І.А. Зимньої про те, що «будучи за загальним 

визнанням складною і багатозначною, самостійна робота 

термінологічно точно не визначена» [3, с.65]. Наявність 

уявлення про інваріантну структуру могло б служити 

достатньою підставою для створення класифікації видів 

іншомовної комунікативної компетентності випускника 

технічного закладу вищої освіти. Тому актуальність 

статті полягає в формуванні інваріантів іншомовної 

комунікативної компетентності в процесі самостійної 

роботи студента технічного закладу вищої освіти за до-

помогою реалізації ситуаційно-контекстного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових дже-

рел свідчить, що сучасні теоретико-методологічні поло-

ження, концепції та принципи, методичні системи фор-

мування іншомовної комунікативної компетентності 

(ІКК) стали сферою наукових інтересів таких авторів, як 

Н. Гальскової, Г. Китайгородської, Ж. Марфіної, Н. Ми-
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китенко, Л. Морської, Н. Мукан, В. Мусаєвої, З. Ники-

тенко, С. Ніколаєвої, В. Петрусинського та ін. Проте 

варто зазначити, що в дослідженнях цих авторів не пов-

ною мірою розкриті особливості формування іншомов-

ної комунікативної компетентності студентів.  

Компетентнісний підхід у формуванні іншомовної 

комунікативної компетентності передбачає виокремлен-

ня системи компетентностей, володіння якими забезпе-

чує сформованість складових іншомовного професійно-

го спілкування, а інваріант іншомовної комунікативної 

компетентності випускника визначається як система сті-

йких функціональних звя‘зків між структурними компо-

нентами (ціннісно-смисловим, мотиваційним, інстру-

ментальним, індивідуально-психологічних), яка володіє 

сукупністю основних ознак її конкретних реалізацій в 

суб-компетентність ІКК, а саме: мовної, мовленнєвої та 

соціокультурної. Система навчальних професійно орієн-

тованих мовних ситуацій як сукупність заданих мовних і 

немовних умов, являється необхідною для здійснення 

мовних дій студентів відповідно до комунікативного 

завдання. 

Розглядаючи класифікацію навчальних професійно 

орієнтованих мовних ситуацій на підставі якої виступа-

ють: формований інваріант ІКК (суб-компетентність); 

сформований компонент інваріанта ІКК (ціннісно-смис-

ловий, мотиваційний, інструментальний, індивідуально-

психологічний, конативний); вид професійної діяльності 

випускника; вид мовленнєвої діяльності (читання/пере-

клад, аудіювання, говоріння, письмо). Принципи проек-
тування та реалізації навчальних професійно орієнтованих 

мовних ситуацій, які спільно з принципами контекст-

ного навчання, ситуаційно-контекстного підходу, зага-

льних і приватних принципів навчання іноземної мови 

забезпечують формування інваріантів ІКК в ході самос-

тійної роботи студентів. Вони здійснюються на основі 

реалізації змісту аудиторних занять як організаційно-

методична СРС, що забезпечує розвиток суб‘єктної по-

зиції студента за допомогою навчально-методичних за-

вдань, які вимагають осмислення, проектування і прак-

тичну реалізацію студентами педагогічних дій [2, с.47]. 

Найважливішими для формування ІКК в процесі СРС 

є такі педагогічні умови: провідна роль вправ для кож-

ного виду мовленнєвої діяльності; максимальна індиві-

дуалізація і систематизація; наявність високої мотивації, 

автономії і самостійності в постановці кінцевих і промі-

жних цілей самонавчання іноземної мови; опора на гну-

чку, індивідуальну стратегію самонавчання; виділення 

домінуючого виду мовної діяльності та наявність зрозу-

мілих і доступних критеріїв; орієнтація на застосування 

автентичних матеріалів, визначення типових задач про-

фесійної праці, які пов‘язані з використанням іноземної 

мови; максимальна гнучкість та здійснення систематич-

ного самоконтролю і самокорекції; наявність обґрунто-

ваної системи вправ в мовної діяльності; проектування і 

реалізація мовних ситуацій, щодо створення релевант-

ного інформаційного середовища з використанням су-

часних можливостей комп‘ютера; використання техно-

логій «вебквест», «сабджект», «хотліст», «мультімедіа 

скрепбук», навчальні веб-програми та ін.  

В той же час, проблеми формування інваріантів ІКК 

в процесі СРС залишаються неосвітленими. Існує про-

блема визначення критеріїв, змісту і механізму конт-

ролю та об‘єктивної оцінки рівня сформованості іншо-

мовної комунікативної компетентності студента. 

Таким чином, є підстави стверджувати, що в педаго-

гічній науці і практиці професійної освіти існують супе-

речності: 

– між необхідністю впровадження та реалізацією 

компетентнісного підходу в професійній освіті та відсу-

тністю науково-обґрунтованої інваріантної структури 

іншомовної комунікативної компетентності випускника 

технічного закладу вищої освіти; 

– між об‘єктивними вимогами процесу формування 

іншомовної комунікативної компетентності (практична 

мовна спрямованість, пріоритет живої комунікації) в 

умовах скорочення аудиторного навантаження і відсут-

ністю науково-обґрунтованої педагогічної моделі та ме-

тодики формування інваріантів ІКК в процесі СРС; 

– між необхідністю організації самостійної роботи 

студента як системи іншомовних ситуацій в контексті 

професійної діяльності випускника і недостатньої розро-

бленості ситуаційно-контекстного підходу до формува-

ння іншомовної комунікативної компетентності студента; 

– між необхідністю організації педагогічного конт-

ролю як об‘єктивної оцінки рівня сформованості іншо-

мовної комунікативної компетентності студента і недос-

татньої розробленості змістовних критеріїв і показників. 

Дані протиріччя зумовили визначити наукову про-

блему дослідження, тобто, які концептуальні засади 

визначення інваріантів іншомовної комунікативної ком-

петентності випускника технічного ЗВО і як реалізувати 

ситуаційно-контекстний підхід до формування іншомо-
вної комунікативної компетентності в процесі самостійної 

роботи студента. Розглянемо, як діяльнісний і системно-

діяльнісний, суб‘єктний, контекстний підходи вплива-

ють на самостійну роботу студентів. 

Діяльнісний і системно-діяльнісний підходи дозво-

ляють розглядати самостійну роботу студентів як форму 

навчання, організовану закладом вищої освіти. СРС має 

логічну структуру (мета, мотив, дії, операції, результат, 

саморегуляція) і процесуальну структуру (етапи проек-

тування, реалізації і рефлексії). Суб‘єктний підхід і ор-

ганізація самостійної роботи студента орієнтує на ство-

рення педагогічних умов для формування суб‘єктної 

позиції студента в ході оволодіння їм ІКК, проектування 

процесів екстеріорізаціі педагогічних управлінських 

функцій (аналіз, планування, регулювання та оцінка). 

Контекстний підхід зумовлює проектування і реалізацію 

послідовного динамічного руху діяльності студентів від 

навчальної до професійної і до навчально-професійної 

діяльності, їх необхідність відтворювати в процесі само-

стійної роботи, соціальний і предметний контексти про-

фесійної діяльності [4, с.147].  

Мовна діяльність спрямована на формулювання дум-

ки, тому принцип проблемності виступає в нашому дос-

лідженні одним з пріоритетних вимог до проектування 

навчальних мовних ситуацій та дозволив визначити ос-

новні вектори в описі і проектуванні СРС з іноземної 

мови: 

– СРС – самостійна навчальна діяльність студента, 

організована закладом вищої освіти, тобто розподіл дія-

льності і дій в часі і просторі здійснює викладач в рамках 
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цільового та контрольно-оцінного компонента освітнього 

процесу, спрямованого на формування інваріантів ІКК; 
– вид СРС визначає ряд факторів – джерело управ-

ління, характер здійснення діяльності, форма діяльності 
студента – власне навчальна, квазі професійна або на-
вчально-професійна; 

– проблема методичного забезпечення самостійної 

роботи студента – це проблема розвитку його як суб‘є-
кта навчальної діяльності, проблема формування самос-
тійної навчальної діяльності студентів; 

– основними напрямками методичних шукань в обла-
сті вдосконалення самостійної роботи студентів в рам-
ках компетентнісного підходу є проектування СРС з 
іноземної мови як система дій студента (управління, 

засвоєння нормативно-мовних знань (репродуктивних 
дій) і дій застосування результатів самоосвіти); ство-
рення умов для формування суб‘єктної позиції студента, 

інтеріоризації педагогічних функцій викладача, проек-
тування системи вправ в мовної діяльності в контексті 
майбутньої професійної діяльності.  

Виходячи з вищезазначеного іншомовна комунікати-
вна компетентність є складним, багатокомпонентним, 
міждисциплінарним поняттям, яке визначається в науко-
вій літературі як здатність до іншомовної комунікації, 

знання і вміння, які необхідні для ефективного спілку-
вання. Іншомовна комунікативна компетентність висту-
пає предметною актуалізацією загального поняття «ком-

петентність», і сутність ІКК може бути також описана на 
підставі виділення її інваріантної структури компетент-
ності суб‘єкта діяльності. 

Інваріант ІКК випускника закладів вищої освіти 
включає в себе мотиваційні, ціннісні, індивідуально-
психологічні, інструментальні і конативні компоненти. 
ІКК випускника являє собою систему компетентностей, 

необхідних для визначення майбутньої професійної дія-
льності і включає мовну (лінгвістичну), мовну (стратегі-
чну і дискурсивну) і соціокультурну суб-компетентність. 

В якості основних напрямків в області вдосконалення 
СРС в рамках компетентнісного підходу виступають: 
проектування самостійної роботи студентів з іноземної 

мови як системи дій студента (цілепокладання, управ-
ління, засвоєння нормативно-мовних знань, дій застосу-
вання результатів); створення умов для формування 
суб‘єктної позиції студента, інтеріорізаціі педагогічних 

функцій викладача, проектування системи вправ в мов-
ної діяльності в контексті майбутньої професійної діяль-
ності. Величезне значення в організації самостійної ро-

боти відіграє її навчально-методичне забезпечення. 
Методичні аспекти проблеми формування ІКК сту-

дентів немовних спеціальностей і організації СРС дослі-

джувалися в науковій педагогіці і методиці викладання 
іноземних мов задовго до впровадження компетентніс-
ного підходу в систему вищої професійної освіти. Більш 
того, саме в теорії і практиці викладання іноземних мов 

вперше компетентність як результат освіти придбала 
своє педагогічне осмислення. Навчальна професійно 
орієнтована мовна ситуація є одиницею спільної проду-

ктивної діяльності студента і викладача, що представляє 
собою систему побудованих педагогом умов, які опосе-
редковують і спонукають студента до іншомовної мов-
ної активності у соціальному та предметному контекстах 

професійної діяльності [5, с.17-18].  

Мовна діяльність реалізується в мовних ситуаціях, 

саме тому, формування ІКК можливо тільки в ході вико-
нання системи спеціально підібраних вправ в мовній 
діяльності. Таким чином, вправа в мовній діяльності – це 
суттєва мовна ситуація. Звернемося до досліджень фе-

номенології навчальної мовної ситуації. У цьому про-
блемному полі досліджень ключовими виступають по-
няття «навчальна ситуація», «проблемна ситуація», 

«навчальне завдання», «завдання», при цьому специфіка 
навчання іноземної мови визначає тут ще один педагогі-
чний термін – «вправа». В даному випадку, мова йде про 

те, що між видами навчальної роботи існує тісний взає-
мозв‘язок: організація навчальної роботи студентів в 
ході аудиторних занять, по суті, виступає організаційно-
методичним супроводом самостійної роботи, при цьому 

освоєння технології організації самостійної роботи слу-
жать мотиваційною і технологічною основою автоном-
ного навчання. 

Особливості конструювання навчальної професійно-
орієнтованої ситуації визначають також зміст навчальної 
діяльності студентів (академічної, професійної та навча-
льно-професійної, форми організації навчальної роботи 

студентів (аудиторна та самостійна робота), форма взає-
модії «викладач-студент-студент», (від максимальної до-
помоги викладача студентам до послідовного наростан-

ня власної активності студентів до самоорганізації дій). 
Іншомовна комунікативна компетентність (ІКК) роз-

глядається як якість особистості суб‘єкта іншомовної 

мовленнєвої діяльності, що визначає його здатність реа-
лізовувати продуктивні (говоріння, письмо) і рецептивні 
(аудіювання, читання/переклад) форми мовного спілку-
вання. В основі ІКК знаходиться інваріант (рис.1.1).  

 

Рис.1.1. Компоненти інваріантів іншомовної 
комунікативної компетенції 

Розглянемо поняття «інваріант ІКК випускника тех-
нічного ЗВО» – це система стійких функціональних 

зв‘язків між структурними компонентами, яка володіє 
сукупністю основних ознак її конкретних реалізацій в 
суб-компетентностях ІКК. Необхідний і достатній пере-

лік суб-компетентностей ІКК визначається майбутньою 
професійною діяльністю та включає мовну та соціокуль-
турну суб-компетентності. 

Формування інваріантів ІКК випускника технічного 

ЗВО в процесі СРС можливо за допомогою ситуаційно-
контекстного підходу, який передбачає проектування і 
реалізацію системи навчальних професійно орієнтованих 

мовних ситуацій. 
В свою чергу, навчальна професійно орієнтована мо-

вна ситуація представляє сукупність заданих мовних і 
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немовних умов, необхідних для того, щоб студент здійс-

нив мовні дії відповідно до комунікативного завдання. 
Залежно від формованого інваріанта та виду мовної 

діяльності можна виділити навчальні професійно орієн-
товані мовні ситуації формування мовної, мовленнєвої 
та соціокультурної суб-компетентності ІКК (читання/ 
переклад, говоріння, аудіювання). З огляду на вид про-
фесійної діяльності випускника технічного закладу вищої 
освіти, навчальні професійно орієнтовані мовні ситуації, 
розділяються, як ситуації формування проектно-кон-
структорської, виробничо-технологічної, науково-дослі-
дної та організаційно-управлінської діяльності. 

Далі, розглянемо та виділимо три типа навчальної ді-
яльності студентів: 

1. виконання комплексу вправ, розроблених викла-
дачем;  

2. самостійна розробка комплексу вправ; 
3. виконання комплексу вправ, розробленого студен-

тами.  
Отже, все це забезпечувалося включенням в кожне 

навчальне заняття завдань на кожен вид діяльності з до-
мінуванням того чи іншого типу, причому в такій кіль-
кості, яке сприяло б оволодінню діями, що входять до 
складу вмінням проектувати вправи. На основі автенти-
чних текстів розробляли розмовні тексти, які виступали 
б стимулом для спілкування, основою для створення 
мовної ситуації, а також мовним зразком.  

Рівень сформованості інваріантів іншомовної кому-
нікативної компетентності студентів був визначено з 
використанням розробленого діагностичного інструмен-
тарію, компетентнісно-орієнтованих контрольних зав-
дань на основі виділених критеріїв. Отримані результати 
підтверджують ефективність розробленої педагогічної 
структури формування інваріантів ІКК в процесі самос-
тійної роботи студента і свідчить про дійсні прояви ви-
явлених в ході дослідження теоретичних положень. 

Висновок. Дослідження іншомовної комунікативної 
компетентності, що відбуваються на рівні закладів ви-
щої освіти, має ключове значення для соціального роз-
витку майбутнього фахівця. Саме на цьому рівні необ-
хідно визначитися в потенціалі кожного студента по 
досягненню і підтримці його розвитку зокрема і, як на-
слідок цього, професійних якостей у майбутньому. 

У структурі ІКК випускника технічного закладу ви-
щої освіти ми розділили та обґрунтували такі інваріанти, 
як мовна суб-компетентність, соціокультурна суб-ком-
петентність. Визначено, що інваріант ІКК випускника 
технічного ЗВО представляє велику систему стійких 
функціональних зв‘язків між її структурними компо-
нентами, тобто мотиваційні, ціннісно-смислові, інди-
відуально-психологічні, інструментальні, конативні, яка 
володіє сукупністю основних ознак їх конкретних ре-
алізацій в суб-компетентностях ІКК. Мовна суб-компе-
тентність являє здатність оперувати мовними засобами, 
застосовувати знання про правила фонетики, орфографії, 
лексики з іноземної мови як засобу пізнавальної діяль-
ності та професійного спілкування в продуктивних 
(говоріння та письмо) і рецептивних (аудіювання, читан-
ня/переклад) формах мовної діяльності та здатність до 
функціонального використання іноземної мови як засобу 
пізнавальної діяльності та професійному спілкування. 

В якості концептуальної підстави формування інва-
ріантів ІКК випускника технічного ЗВО в процесі СРС в 

ході експерименту використаний ситуаційно-контекст-
ний підхід, який передбачає проектування і реалізацію 
системи навчальних професійно-орієнтованих мовних 
ситуацій. Навчальна професійно орієнтована мовна 
ситуація досліджена як сукупність заданих мовних і 
немовних умов, необхідних і достатніх для здійснення 
мовленнєвих дій відповідно до комунікативного завдан-
ня, методичною основою якої виступає комплекс вправ в 
мовної діяльності.  

Проектування навчальних професійно орієнтованих 
мовних ситуацій зумовлюється принципами та підхо-
дами виділеними в ході даного дослідження. Тому вико-
ристання діяльнісного і системно-діяльнісного, суб‘єкт-
ного, контекстного підходів сприятимуть підвищенню 
результативності діяльності студентів у самостійній ро-
боті, формуванню якісно нового рівня їх потенціалу. 
Тому перспективним напрямом дослідження є вико-
ристання сучасної іншомовної комунікативної компе-
тентності для оцінки знань студентів іноземної мови, у 
закладах вищої освіти, що дозволить отримати об‘єкти-
вну інформацію щодо знань студентів. 

Література 
1. Бідюк Н.М. Комунікативна компетентність майбут-

нього вчителя філолога: зміст та структура. Інформаційно-
комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, 
перспективи: Збірник наукових праць третьої Міжнародної 
науково-практичної конференції (12–14 листопада 2012 р.). 
Львів, 2012. С.158-160. 

2. Завіниченко Н.Б. Особливості розвитку комунікативної 
компетентності майбутнього практичного психолога системи 
освіти: дис.канд. психол. наук: 19.00.07. Інститут психології 
ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2003. 216 с. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как резуль-
тативно-целевая основа компетентностного подхода в образо-
вании. Москва, Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2004. 165 с. 

4. Журавська Л.М. Концептуальні умови управління самос-
тійною роботою студентів у ВНЗ. Освіта та управління. Т. 3. 
1999. № 2. С.145-154. 

5. Уісімбаєва Н. Розвиток професійної компетентності – 
шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців. Рідна школа. 
2006. № 9. С.17-19. 

References 
1. Bidiuk N.M. Komunikatyvna kompetentnist maibutnoho 

vchytelia filoloha: zmist ta struktura. Informatsiino-komunikatsiini 
tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy: 
Zbirnyk naukovykh prats tretoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi 
konferentsii (12–14 lystopada 2012 r.). Lviv, 2012. S. 158-160. 

2. Zavinychenko N.B. Osoblyvosti rozvytku komunikatyvnoi 
kompetentnosti maibutnoho praktychnoho psykholoha systemy 
osvity: dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.07. Instytut psykholohii 
im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv, 2003. 216 s. 

3. Zimnyaya I.A. Klyuchevyye kompetentnosti kak rezultativno-
tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii. 
Moskva. Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki 
spetsialistov. 2004. 165 s. 

4. Zhuravska L.M. Kontseptualni umovy upravlinnia 
samostiinoiu robotoiu studentiv u VNZ. Osvita ta upravlinnia. T. 3. 
1999. № 2. S. 145-154. 

5. Uisimbaieva N. Rozvytok profesiinoi kompetentnosti – 
shliakh do pidhotovky vysokokvalifikovanykh fakhivtsiv. Ridna 
shkola. 2006. № 9. S. 17-19. 



  
134  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

 

 

 

Umyarov K.Т., 

senior lecturer of Foreign Languages Department of Kharkiv National University of Radio Electronic, 

umjarov.kamil@gmail.com  

Konkova T.М., 

senior lecturer of foreign languages department of Kharkiv National University of Radio Electronics, 

konjkova.t@gmail.com 

Ukraine, Kharkiv 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF INVARIANTS 

OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS 

OF A STUDENT’S INDEPENDENT WORK BASED ON A SITUATION-CONTEXT APPROACH 

The article analyzes the invariants formation of foreign language communicative competence in the process of student‟s 

independent work through the implementation of the situational-contextual approach. The essence of the concepts «foreign 

language communicative competence», «invariant of foreign language communicative competence of a student», «educational 

professionally oriented language situation» has been clarified. It is developed the invariant structure of foreign language 

communicative competence, a set of exercises in the language activity, the development strategy which is determined by the 

types of the student educational activities. The content of each component of the invariant as a subject of the formation in the 

process of independent work of the student is determined. The pedagogical model of the invariants formation of foreign 

language communicative competence in the process of independent work of the student from the standpoint of situational-

contextual approach is substantiated.  

Key words: student independent work (SIW), situational-contextual approach, foreign language communicative 

competence, invariants of foreign language communicative competence, multimedia computer programs. 
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Постановка проблеми. Рішення проблеми яко-  

                сті професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи, відповідно до сучасних вимог, спря-

мованими на реалізацію положень Болонської деклара-

ції, потребує впровадження і використання в навчально-

виховному процесі інноваційної технології навчання, як 

нової моделі організації навчального процесу. 

Мета статті – розгляд проблеми підготовки майбут-

ніх фахівців засобами технологій інтерактивного навча-

ння, що активізують пізнавальну діяльність, творчість. 

Виклад основного матеріалу. У педагогічній прак-

тиці давно застосовується термін «активні методи і фор-

ми навчання». Він об‘єднує групу педагогічних техноло-

гій, що досягають високого рівня об‘єктної активності 

навчальної діяльності. Останнім часом набув поширення 

ще один термін «інтерактивне навчання». Для того, щоб 

використовувати інтерактивні технології в навчальному 

процесі необхідно знати класифікаційні параметри, кон-

цептуальні позиції технологій, особливості їх організа-

ції. Розвиток освітніх процесів в сучасному суспільстві, 

величезний досвід педагогічних інновацій, авторських 

шкіл і педагогів-новаторів, результати психолого-педа-

гогічних досліджень постійно вимагають узагальнення 

та систематизації. Одним із способів вирішення цієї 

проблеми є технологічний підхід до педагогічних проце-

сів в сфері освіти [1, c.32]. 

Серед сучасних дослідників, що досліджували про-

блему підготовки майбутніх педагогів є А. Алексюк, 

В. Бондар, Н. Гоноболін, С. Гончаренко, Н. Кузьміна, 

О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьонін, О. Щербаков 

та ін. 

Поняття «педагогічна технологія» вперше згадано в 

працях з рефлексології (В. Павлов, В. Бехтерев, С. Ша-

цький) у 20-ті роки. У Педагогічній енциклопедії три-

дцятих років термін був представлений як сукупність 

прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну 

організацію навчальних занять. До кінця 70-х – початку 

80-х рр. внаслідок розвитку техніки і почалася потім за 

кордоном комп‘ютеризації навчання поняття «техноло-

гія навчання» і «педагогічна технологія» все частіше 

стали усвідомлюватися як система засобів, методів орга-

нізації і управління навчально-виховним процесом. При 

цьому були виділені дві сторони педагогічної технології: 

використання системного знання для вирішення практи-

чних завдань і використання в навчальному процесі тех-

нічних пристроїв [2, c. 98]. 

Педагогічна технологія функціонує як науки (область 

педагогічній теорії), що досліджує і проектує найбільш 

раціональні шляхи навчання, і в якості системи алгорит-

мів, способів і регулятивов діяльності, і в якості реаль-

ного процесу навчання і виховання.  

Технологічний підхід дозволяє:  

– з більшою визначеністю передбачати результати і 

керувати педагогічними процесами;  

– аналізувати і систематизувати на науковій основі 

наявний практичний досвід і його використання;  

– комплексно вирішувати освітні та соціально-вихо-

вні проблеми; 

– забезпечувати сприятливі умови для розвитку осо-

бистості; зменшувати ефект впливу несприятливих об-

ставин на людину;  

– оптимально використовувати наявні в розпоря-

дженні ресурси;  

– обирати найбільш ефективні та розробляти нові те-

хнології і моделі для рішення виникаючих соціально-

педагогічних проблем.  

У статті проаналізовано проблему підготовки майбутніх фахівців початкової освіти, відповідно 

до сучасних вимог, спрямованими на реалізацію положень Болонської декларації, що потребує 

впровадження і використання в навчально-виховному процесі інноваційної технології навчання, як 

нової моделі організації навчального процесу. 

Подається поняття «педагогічна технологія», «інтерактивне навчання». Зазначено, що 

інтерактивне навчання, по суті, представляє один з варіантів (моделей) комунікативних технологій: 

їх класифікаційні параметри збігаються.  

Зазначено, що інтерактивні технологам засновані на прямій взаємодії учня (учнів) з навчальним 

оточенням.  

Визначено, що для підготовки майбутніх фахівців потрібно використовувати технології, що 

активізують пізнавальну діяльність, творчість. Ця вимога закономірно веде до застосування у 

навчальному процесі активних методів отримання студентами знань, які вони засвоюють при 

виконанні певних фізичних дій, розумових операцій тощо. 

Ключові слова: педагогічні технології, інтерактивний, інтерактивне навчання, інтерактивні 

технології, інтерактивні технології навчання, екстраактивний режим, інтраактивний режим, 

інтерактивний режим. 
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Особливості педагогічної технології полягають в на-

ступному: окремі технологічні процеси по своїй струк-

турі і способів їх реалізації виховують тільки увагу, ре-

тельність, здатність діяти механічно, виключно при 

жорстко заданої послідовності основних елементів про-

грами. Інші технологічні процеси виконують функцію 

підмоги для активної свідомої розумової роботи і розви-

вають у творчої особистості здатність полегшувати свою 

роботу шляхом кодування, піддається формалізації ін-

формації. Викладання одним єдиним методом веде до 

одноманітності і монотонності в навчанні зі всіма виті-

каючими звідси обставинами. Звідси цілком правомірно 

виникає проблема вибору використовуваних технологій, 

їх оптимальних поєднань для досягнення найкращих 

результатів навчання і виховання, проблема заходи і 

дозування педагогічних впливів. До особливостей педа-

гогічної технології відноситься і те, що кожному техно-

логічному ланці, системі, ланцюжку, прийому потрібно 

знайти своє доцільне місце в цілісному педагогічному 

процесі. Ніяка технологія не може замінити живого, 

емоційного людського спілкування [3, c. 16]. 

Термін «інтерактивне навчання» означає навчання, 

засноване на активній взаємодії з суб‘єктом навчання 

(вчителем, керівником, тренером). По суті, вона пред-

ставляє один з варіантів (моделей) комунікативних тех-

нологій: їх класифікаційні параметри збігаються. Інтера-

ктивне навчання – це навчання з добре організованою 

зворотним зв‘язком суб‘єктів навчання, з двостороннім 

обміном інформацією між ними. Можна виділити три 

режими інформаційного обміну [4, c.22]. Екстраактив-

ний режим: інформаційні потоки спрямовані від 

суб‘єкта (навчальної системи) до об‘єкта навчання 

(учню), але циркулюють в основному навколо нього, не 

проникаючи всередину об‘єкта. Учень виступає у ролі 

пасивного учня. Цей режим характерний для лекції, тра-

диційної технології (розімкнене – неконтрольоване і 

некорректируемое управління педагогічним процесом). 

Такий режим найчастіше є пасивним, не викликає 

суб‘єктної активності. Інтраактивний режим: інформа-

ційні потоки йдуть на учня або групу, викликають їх 

активну розумову діяльність, замкнуту всередині них. 

Учні виступають тут як суб‘єкти навчання для себе, ви-

кладачі себе. Цей режим характерний для технологій 

самостійної діяльності, самонавчання, самовиховання, 

саморозвитку. Інтерактивний режим: в цьому випадку 

інформаційні потоки проникають у свідомість, викли-

кають його активну діяльність і породжують зворотний 

інформаційний потік, від учня до вчителя. Інформаційні 

потоки, таким чином, або чергуються за напрямом, або 

мають двосторонній (зустрічний) характер: один потік 

йде від вчителя, інший – від учня. Цей режим характер-

ний для інтерактивних технологій. 

Найбільш загальною задачею вчителя-ведучого в ін-

терактивній технології є фасилітація (підтримка, полег-

шення) – напрям і допомогу процесу обміну інформа-

цією [5, c.121]. Інтерактивні технологам засновані на 

прямій взаємодії учня (учнів) з навчальним оточенням. 

Навчальний оточення, або навчальне середовище, вис-

тупає як реальність, в якій учень знаходить для себе об-

ласть освоюваного досвіду, причому мова йде не просто 

про підключення емпіричних спостережень, життєвих 

вражень учня в якості допоміжного матеріалу або ілюст-

ративного доповнення. Досвід учня – це центральний 

активатор навчального пізнання. У традиційному на-

вчанні ведучий (вчитель, тренер) грає роль «фільтра», 

що пропускає через себе навчальну інформацію, в інте-

рактивному – роль помічника в роботі, одного з факто-

рів, що активізують взаємоспрямовані потоки інформа-

ції. Порівняно з традиційним, в інтерактивних моделей 

навчання змінюється і взаємодія з ведучим: його актив-

ність поступається місцем активності учнів, завдання 

ведучого – створити умови для їх ініціативи. В інтерак-

тивній технології учні виступають повноправними учас-

никами, їх досвід важливий не менше, ніж досвід веду-

чого, який не стільки дає не готові знання, скільки 

спонукає учнів до самостійного пошуку. У деяких інте-

рактивних технологіях ведучому не обов‘язково бути 

фахівцем з даного предмета (більш того, власну думку 

може навіть перешкодити нейтральності обміну інфор-

мацією). До недоліків фасилитаторской ролі відносяться 

великі затрати праці вчителя при підготовці, складність 

точного планування результатів, високі енерговитрати 

ведучого. 

Підготовка висококваліфікованих учителів потребує 

постійного оновлення форм організації навчального 

процесу – способів взаємодії викладачів і студентів. 

Пошук нових форм навчання, поєднання вже відомих 

форм між собою, впровадження інноваційних підходів 

при організації навчання – питання, які потребують вив-

чення, дослідження та впровадження в навчальний про-

цес у вищий педагогічній школі.  

У сучасній педагогічній науці розроблено багато різ-

них форм інтерактивного навчання. Найпростіші з них 

(«Робота в парах» і «Мікрофон») можна і доцільно вико-

ристовувати під час навчання кожної з названих дисци-

плін без суттєвих організаційних змін. Складніші («Мо-

заїка», «Мозковий штурм», «Аналіз ситуації»), а також 

імітаційні ігри та дискусії мають деякі особливості що-

до організації та проведення в кожній навчальній 

дисципліні.  

Висновки. Отже, використання інтерактивних тех-

нологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчи-

теля початкової школи, складовими яких є активні мето-

ди навчання (ігрові методи, навчальні дискусії, 

навчально-творчі завдання, тренінги, ділові ігри, кейс-

метод, метод проектів) здатне підвищити ефективність 

професійної підготовки студентів, створює оптимальні 

умови для інтеграції студентів в професію, впливає на 

показники, що характеризують професійні критерії го-

товності вчителя початкової школи до формування в 

учнів цілісної природничо-наукової картини світу. 

Для підготовки майбутніх фахівців потрібно викори-

стовувати технології, що активізують пізнавальну діяль-

ність, творчість. Ця вимога закономірно веде до застосу-

вання у навчальному процесі активних методів отримання 

студентами знань, які вони засвоюють при виконанні 

певних фізичних дій, розумових операцій тощо. 
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APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES TRAINING 

IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS PRIMARY EDUCATION 

The article analyzes the problem of training future primary education specialists in accordance with modern requirements 

aimed at implementing the provisions of the Bologna Declaration, which requires the introduction and use of innovative 

learning technology in the educational process as a new model of educational process. 

The concept of «pedagogical technology», «interactive learning» is given. It is noted that interactive learning, in fact, is 

one of the options (models) of communication technologies: their classification parameters are the same. 

It is noted that interactive technologists are based on the direct interaction of the student (students) with the learning 

environment. 

It is determined that for the training of future specialists it is necessary to use technologies that activate cognitive activity, 

creativity. This requirement naturally leads to the use in the educational process of active methods of obtaining knowledge by 

students, which they learn when performing certain physical actions, mental operations, and so on. 

Key words: pedagogical technologies, interactive, interactive learning, interactive technologies, interactive learning 
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Постановка проблеми. Сучасний світ виокремлю-

ється глобалізаційними змінами і особливостями, які 

опираються перш за все на економічне зростання, циф-

ровізацію життя людини, позбавляючи її розвитку чут-

тєвих, естетичних і духовних можливостей, здібностей 

сприйняття дійсності. 

Мета роботи – дослідити сутність понять «естети-

чне» і «естетичне виховання і навчання», а також їхню 

роль в формуванні особистості у працях німецьких нау-

ковців І. Канта, А. Дістервега, Ф. Шиллера. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми естетич-

ного навчання та виховання розглядаються вітчизня-

ними та зарубіжними науковцями з давніх давен та у 

сучасності. Серед них Ф. Шиллер, І. Кант, А. Дістервег, 

К.Д. Ушинський, П.М. Якобсон, В.О. Сухомлинський, 

Г.П. Шевченко.  

Великий внесок в дослідження значення та ролі есте-

тики в навчанні і вихованні зробив німецький філософ 

Фрідріх Шиллер. В працях філософа чітко спостеріга-

ється крізна лінія великого значення естетичного вихо-

вання. Пояснюється це тим, що природний самолюбивий 

характер людини має схильність до отримання особисті-

сної вигоди, насилля, що в свою чергу призводить до 

руйнування суспільства, а не його збереження та розви-

ток. У письмі 2 роботи «Листи про естетичне виховання 

людини» Шиллер наголошує, що потік подій надав духу 

часу напрямок, який все більше погрожує йому вида-

ленням його від мистецтва ідеалу. Це мистецтво має 

покинути дійсність і сміливо піднятися над потребами, 

адже воно – дитя свободи, хоче отримувати приписи, 

розпорядження від духовних потреб, а не матеріальних 

[4, с.2]. Безпосередньо, естетичне навчання повинне 

включати в себе виховання. При естетичному навчанні 

виховуються й формуються не лише загальні здібності, 

закономірності художнього освоєння дійсності за «зако-

нами» краси чи потворного, але й формується естетична 

свідомість учня. Український педагог М.М. Фіцула ви-

значає основні понятійні категорії естетичного навчан-

ня: «Естетична свідомість – форма суспільної свідомо-

сті, що реалізується як художньо-емоційне освоєння 

дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, 

смаки, ідеали тощо і концентровано виражається в мис-

тецькій творчості та естетичних поглядах. Формується 

вона на основі естетичної практики упродовж історич-

ного розвитку суспільства. Важливими її елементами є 

естетичні почуття – особливі почуття насолоди, які від-

чуває людина, сприймаючи прекрасне в дійсності й у 

творах мистецтва; естетичний смак – здатність людини 

правильно оцінювати прекрасне, відокремлювати спра-

вді прекрасне від неестетичного; естетичний ідеал – уяв-

лення людини про прекрасне, до чого вона прагне, на що 

рівняється. Саме вони обумовлюють естетику поведінки 

особистості – ознаки прекрасного у вчинках і діях лю-

дини (ставленні до праці й до суспільства, в манерах і 

зовнішньому вигляді, у формах спілкування з людь-

ми)» [3, с.293-294]. 

Естетичне виховання особистості включає в себе 

головний конотат – естетику, яка часто трактується як 

відчуття прекрасного. Із вище зазначеного виділяється, 

що естетичний смак має на увазі також здатність розді-

ляти естетичне і неестетичне. Потребує наголосу те, що 

ці відчуття є індивідуальними, й здатності відчуття пот-

ворного не виключають. І. Кант наводить приклади: 

«Зелений колір належить до об‘єктивного відчуття як 

сприйняття предмета чуття; однак його приємність на-

лежить до суб‘єктивного відчуття», «Для одного фіоле-

товий колір милий і ніжний, для другого – мертвий і 

безжиттєвий» [2, с.19, 26]. Зрозумілим є те, що кожна 

людина з комплексом індивідуальних якостей має осо-

бистий погляд, суб‘єктивний смак естетичного відчуття. 

Особистісне й загальне – способи відчуття, які Кант роз-

діляє. З почуттям естетично прекрасного і задоволенням 

він пов‘язує категорії прекрасного, приємного та добро-

го, зазначаючи, що перше має подобатися, друге – заба-

вляти, третє – цінуватися із внеском об‘єктивної варто-

сті. Перші два поняття відносяться філософом до 

суб‘єктивного, вільного, того, що не потребує схвалення 

інших, дозволяє судити так, як когось особисто задово-

льняє. Що стосується третього – доброго, ця категорія 

вже виступає у зв‘язку із моральним законом, де немає 

вільного вибору, що робити для свого естетичного задо-

волення, адже добре вже не тільки цінується, але й пот-

ребує визнання іншими тому, що добре – це частина 

морального, особливо коли це стосується спілкування 

між людьми з різними поглядами та відчуттями прекра-

сного, приємного адже «прекрасним є те, що без по-

У статті визначаються значення і роль естетичного навчання і виховання у формуванні 

високоморальної особистості, надаються визначення естетичної свідомості, естетичного почуття. 
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нять уявляється як об‘єкт загальної задоволеності» [2,  

с.23-24]. 

Не слід виключати роль естетичного навчання і ви-

ховання в формуванні загальнолюдських якостей, адже 

воно пов‘язане із моральністю. Усе-таки, естетика – це 

прекрасне і як зазначав Кант: «Прекрасне – це символ 

морально доброго» [2, с.5]. Досягаючи естетичних цілей, 

формуючи та розвиваючи високоморальну особистість, 

необхідно підкреслити важливість в людині як суспіль-

ної істоти, в її поведінці понять честі, правди, справед-

ливості, поваги до іншої культури, громадянської відпо-

відальності.  

Естетичне навчання пов‘язане не лише із мистецтвом 

як інструментом досягання цілей естетичного навчання, 

формування естетичних смаків й почуттів. Слід підкрес-

лити, що «естетична свідомість – форма суспільної сві-

домості», тому, виходячи з цього, естетичне навчання 

має виступати й регулятивним інструментом відносин 

між людьми, який був би зв‘язуючою ланкою людей, 

незалежно від їхнього походження, релігійних, культур-

них та світоглядних принципів.  

Німецький педагог А. Дістервег, не зважаючи на його 

активну діяльність у 19 столітті, має дослідження й пог-

ляди, які актуальні й досі та можуть бути імплементо-

вані у навчання та виховання у сучасному світі. Він за-

певняв, що завдання та цілі життя людини мають 

черпатися з двох джерел, – ознайомлюючись із ідеями і 

думками минулого та, надаючи їм особистісної критики. 

Досягаючи мети у своєму житті, кожна людина робить 

висновки, які так чи інше пов‘язані із особистісним 

світоглядом, культурними та духовними переконан-

нями [1, с.67-68]. 

В зверненнях Дістервега до педагогів спостерігається 

визначання необхідності як природовідповідного, так й 

культуровідповідного підходів до навчання. Хоча вони і 

протипоставляються, але й залежать один від одного. 

Принцип природовідповідності в вихованні розумівся 

педагогом як процес, який відбувається у відповідності з 

природнім ходом розвитку дитячої природи. Запевня-

ється, що природні істоти можуть і повинні стати тими, 

для чого вони створені, для чого вони мають завдатки. З 

жолудя виростає дуб і ніщо інше. Так само відбувається 

і з людиною. К. Маркс та Ф. Енгельс заперечували 

вчення Дістервега про незмінність людської природи: 

природні, навіть расові відмінності можуть і повинні 

бути усунені історичним розвитком. Відповідно до 

вчення марксизму, природні сили дитини розвиваються 

під впливом суспільних умов та виховання, які можуть 

сприяти розвитку дитини. При цьому успадковані чи 

природні завдатки дитини не залишаються незмінними, 

а піддаються змінам під впливом зовнішнього середо-

вища [1, с.22]. 

Беручи до уваги погляди Маркса та Енгельса, не-

від‘ємно від них має бути розглянутий принцип культу-

ровідповідності Дістервега. Принцип культуровідповід-

ності трактується так, що необхідно враховувати умови 

місця та часу, в яких народилася людина та культуру 

країни-батьківщини. Естетичне виховання не можна 

відокремлювати від поняття моральності як комплексу 

цінностей особистості, зокрема етичних. Формування 

естетичної свідомості розвиває моральне почуття освіт-

ньої людини, яке дає можливість відчувати, що є прис-

тойно і не пристойно, прийнятим і не прийнятим у від-

повідному середовищі, не залежно від національних 

особливостей, але враховуючи їх. 

Кожна нація має свої особливості, які обумовлені 

своєю історією, природою. Дістервег запевняє, що наці-

ональний егоїзм має зникнути, адже в кожному індиві-

дуумі, в кожній нації повинен виховуватися образ мис-

лення – гуманність – прагнення до загальнолюдських 

благородних цілей. Виховання гуманної особистості 

розділяється на три щабелі: перший – повага до своєї та 

чужої особистості, другий – сприяння її людським й на-

ціональним цілям на основі взаєморозуміння й згоди, 

третій – об‘єднання із всіма націями земної кулі для до-

сягнення спільного призначення людства. Враховуючи 

описані принципи природовідповідності і культуровід-

повідності, перед педагогікою в цілому постають три 

завдання: 

– рахуватися із індивідуумом та формувати його у 

відповідності з його природними особливостями; 

– робити це з урахуванням особливостей тієї нації, до 

якої належить індивідуум; 

– виховувати згідно з загальнолюдськими цілями [1, 

с.235-237]. 

Естетичне виховання має на меті також формування 

загальнолюдських якостей особистості, зокрема поваги 

до окремої людини, його походження, культури. Необ-

хідно наголосити на цій складовій естетичного вихо-

вання, адже загальнолюдські цінності є основою висо-

коморального, освіченого громадянина, який має грома-

дянську та патріотичну відповідальність. Маючи свої 

національні особливості, кожна людина має беззапере-

чне право на їх визнання, збереження та повагу до них. 

Адольф Дістервег надає своє розуміння ефективного 

«співіснування» міжкультурних спільнот. Він зазначає, 

що німецька молодь має виховуватися із німецьким ми-

сленням, любов‘ю до рідної землі; мати тісний зв‘язок із 

своєю батьківщиною, її долею. При цьому педагог не 

відхиляє визнання людиною своєї історичної належності 

до батьківщини, збереження культури і традицій [1, 

с.229-230].  

Формування особистості людини, зокрема учня, є 

відповідальним процесом та має на меті результат цього 

формування – всебічно розвинена, освічена, високомо-

ральна особистість, яка здатна не лише до успішного й 

позитивного саморозвитку, але й розвитку суспільства, 

середовища, в якому вона мешкає як в економічному, 

екологічному, так й в громадянському, культурному, 

ціннісному напрямках. Як було зазначено, виховання 

естетичної свідомості не може бути відокремлено від 

моральності, прагнення особистості до «морально доб-

рого». Німецький філософ та теоретик мистецтва 

Адольф Шиллер запевняє, що розвиток почуття прекра-

сного (естетичного) здатен зробити звичаї, моральні 

засади більш витонченими. «Із розвиненим смаком 

пов‘язані зазвичай ясність розуму, сприйнятливість по-

чуттів, свобода мислення та гідна поведінка, а з нероз-

виненим смаком – навпаки» [4, с.16]. В даному випадку 

слід розуміти, що людина із менш розвиненим естетич-

ним почуттям схильна бачити світ та розмірковувати, 

роблячи акцент на матеріальному та фізичному. Але 
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цілковите відокремлення фізичного від духовного не 

може бути протиріччям між «естетичним» та «неестети-

чним». Це пояснюється тим, будь-який предмет чи 

явище можна відобразити у ступеневому його сприй-

нятті, що лише демонструє рівень естетичної свідомості 

особистості: перший ступінь – предмет або явище як 

фізична дійсність; другий – відношення згідно розуму, 

пізнання – це логічна дійсність; третій передбачає, коли 

предмет виступає вибором розумної істоти – робити так 

чи інакше – моральна дійсність; четвертий ступінь – 

естетична дійсність, яка сприймається та подобається 

(не подобається), незалежно від фізичної форми, мора-

льного закону або логічних зв‘язків, але висловлюючи 

чуттєві та духовні орієнтири, цінності особистості, за-

лежачи від них [4, с.37-38]. Важливість естетичного роз-

витку, залежність адекватного сприйняття фізичного і 

естетичного можна пояснити схожістю ідей А. Дістер-

вега і Ф. Шиллера, яка проявляється в принципі приро-

довідповідності, який не можна виключати при естетич-

ному навчанні і вихованні. Це пов‘язано з тим, що в ко-

жній людині від народження є задатки до прекрасного, 

які потрібно розвивати, які мають враховуватися.  

Висновки. Розглянувши і дослідивши літературні 

джерела щодо розумінь понять «естетичне» і «естетичне 

виховання і навчання» в працях німецьких науковців 

І. Канта, А. Дістервега, Ф. Шиллера, можна зробити ви-

сновок, що естетичне навчання має бути невід‘ємною 

частиною в розвитку особистості. Кожен науковець на-

дає особисте тлумачення і пояснення стосовно постав-

лених завдань. Виявивши багато спільних рис в розгля-

нутих працях, з‘являється можливість об‘єднати та 

узагальнити думки німецьких науковців 18–19 століття 

не тільки для подальшого дослідження, але й для розу-

міння проблем сучасності, які пов‘язані із естетичним 

«збіднінням». Висвітлені питання дають змогу розуміти, 

що розвиток естетичної культури і свідомості, почуття 

прекрасного, «морально доброго» кожної особистості, як 

і її моральності, прагнення до духовного зростання, гро-

мадянської відповідальності є суспільно значимими 

пріоритетами й сьогодення. 
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In the article a value and role of aesthetic studies and education in forming of moral personality are under review, 

determinations of aesthetic consciousness, aesthetic sense are given. Works of German scientists are analysed: Adolph 

Diesterweg, Friedrich Schiller, Immanuel Kant relating to the concept of aesthetics, aesthetic taste and aesthetic education. 

The questions of sense of beauty within the meaning of І. Kant, aesthetic education in a multicultural environment according to 

cultural congruence‟s principle of А. Diesterweg, concept of aesthetical meaning due to F. Schiller are examined. 

Key words: personality, teaching, education, aesthetic education, aesthetics, morality. 

 

  



  
141  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

УДК 796:613.96  

Шаповал С.І., 

ст. викладач кафедри загальноекономічної підготовки Херсонського державного аграрно-економічного університету, 

Fizkultura2018@ukr.net 

Україна, м. Херсон 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ 
 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Спосіб життя і сучасний 

стан здоров‘я дітей та молоді є загрозою для майбут-

нього України. У 90% школярів діагностуються різні 

захворювання. Така ситуація становить реальну загрозу 

генофонду нації, безпеку України та пріоритетну про-

блему загальнодержавного значення, що потребує адек-

ватного вирішення. Національні інтереси вимагають 

нагального прийняття ефективних заходів для вирі-

шення соціально значущої проблеми запобігання захво-

рюваності шляхом зміцнення здоров‘я людей як вищої 

соціальної цінності, про що наголошується в Концепції 

загально державної цільової соціальної програми «Здо-

ров‘я нації» [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважа-

ючи на існуючі наукові дослідження з формування куль-

тури здоров‘я (Горащук В.П., 2004; Бацина О.Н., 2007; 

Гладощук О.Г., 2008; Мельник Ю.Б., 2010; Капра-

нова В.Г., 2010; Турбачкина О.В., 2012; Срулевич С.А., 

2012), в практиці фізичного виховання загальноосвітніх 

закладів залишається не достатньо розробленим питання 

формування культури здоров‘я сільських підлітків. 

Мета – теоретично обґрунтувати роль фізичної куль-

тури у формуванні культури здоров‘я сільських підлітків. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз, узагаль-

нення даних науково-методичної літератури. 

Результати дослідження та їх обговорення. Фізи-

чна культура є частиною культури суспільства, в якій 

реалізуються процеси засвоєння і відтворення індивідом 

соціального досвіду. У міру становлення соціальних 

освітніх і виховних систем, фізична культура набула 

статус основного чинника формування фізичних якос-

тей, рухових умінь і навичок людини, а сфера фізичної 

культури в цьому статусі представлена як система суспі-

льного життя, пов‘язана з розвитком фізичних можливо-

стей людського організму для досягнення фізичної дос-

коналості. 

Протягом тривалого часу фізична культура була, як 

сукупність досягнень суспільства у створенні і раціона-

льному використанні спеціальних засобів, методів і умов 

спрямованого фізичного вдосконалення людини, а фізи-

чне виховання – як процес навчання руховим діям і ви-

ховання властивих людині фізичних якостей, що гаран-

тують гармонійний розвиток [3]. 

У відповідності з таким розумінням фізична культура 

повинна сприяти зміцненню здоров‘я підростаючого 

покоління, однак існуюча система фізичного виховання 

не дозволяє ефективно вирішувати завдання фізичного і 

духовного вдосконалення учнівської молоді. 

На даний час провідними науковцями [1] розроблена 

нова концепція фізичної культури, що пов‘язує фізичну 

культуру людини з його тілесністю і виходить із того, 

що фізичний стан людини в результаті стихійних і орга-

нізованих педагогічних впливів (у відповідності з соціа-

льними ідеалами, нормами, зразками з використанням 

спеціально розроблених для цих цілей засобів) набуває 

статусу особистісних якостей індивіда, стає соціальною 

за своїм змістом, тобто культурною цінністю. 

Концепцією передбачається, що фізичне виховання 

повинно бути спрямоване на формування не тільки жит-

тєво необхідних фізичних якостей, але і знань про свій 

організм, засоби й методи впливу на фізичний стан, збе-

реження і зміцнення здоров‘я, формування потреби в 

заняттях фізичними вправами, фізичному вдосконаленні 

і здоровому способі життя.  

Відповідно до даної концепції основними елемента-

ми фізичної культури є культура здоров‘я, рухова куль-

тура і культура статури. В якості основних показників 

особистісної фізичної культури виступають: 

 ставлення людини до свого тіла як до цінності, сту-

пінь вираження цього відношення; 

 рівень знань про організм, фізичний стан, засоби й 

методи оздоровлення; 

 засоби, що використовуються для підтримки здо-

ров‘я, хорошого фізичного стану та вміння щодо їх за-

стосування; 

 цінності здоров‘я і свого тіла, у відповідність із су-

спільними ідеалами, нормами, зразками; 

 прагнення надати допомогу іншим людям в діяль-

ності з оздоровлення та фізичного вдосконалення і наяв-

ність для цього відповідних знань, умінь і навичок. 

Трактування авторами концепції поняття «фізичне 

виховання» включає відповідні три підсистеми струк-

тури діяльності особистості; операціональної, ціннісно- 

мотиваційної та інформаційної і три взаємопов‘язані 

компоненти; 1) навчань руховим діям і вдосконалення 

фізичних якостей; 2) виховання інтересів, потреб, цінні-

сних відносин і орієнтацій, повязанних з тілесністю 

людини, його фізичним і духовним вдосконаленням; 

3) формування відповідних знань. 

Згідно такому трактуванню фізичного виховання 

необхідне вдосконалення у всіх компонентах: отримання 

і поглиблення відповідних знань, формування ціннісних 

відносин, удосконалення не тільки рухових умінь і на-

вичок, але й умінь і навичок, які проявляються людиною 

у відповідній поведінці, здоровому способі життя. Таким 

чином мова йде про перехід від інструментальної сис-

У статті проаналізовані педагогічні умовами формування культури здоров‟я у процесі фізичного виховання 

підлітків, створення цінностно-орієнтаційного простору здорового способу життя, загальних 

закономірностей розвитку ставлення до здоров‟я при організації педагогічного процесу. 
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теми, яка орієнтована тільки на формування основних 

фізичних якостей та життєво необхідних рухових умінь і 

навичок, до гуманістично-орієнтованої системи, спря-

мованої, крім того, на отримання знань про свій орга-

нізм, засобах зміцнення фізичного і духовного здоров‘я, 

що формує потреби в здоровому способі життя і фізич-

ному вдосконаленні. 

Нова концепція фізичної культури пов‘язана з осми-

сленням її ціннісного потенціалу, який складає інтелек-

туальні цінності, цінності рухового характеру, техноло-

гічні цінності, валеологічні цінності, мобілізаційні та 

інтенцій ні цінності. 

Інтелектуальні цінності представлені знаннями про 

засоби і методи розвитку фізичного потенціалу людини, 

як основи його фізичної активності та здорового стилю 

життя. До цінностей рухового характеру відносяться 

кращі зразки моторної діяльності, особисті досягнення в 

рівнях фізичної підготовленості та освоєнні життєво 

важливих рухових умінь і навичок. Технологічними цін-

ностями є методики оздоровчого та спортивного 

тренування.  

До валеологічних цінностей фізичної культури від-

носяться, в першу чергу, отримані в результаті наукових 

досліджень знання про використання фізичних вправ і 

інших засобів фізичного виховання для повноцінного 

фізичного розвитку, оволодіння руховими вміннями та 

навичками, підвищення фізичної та функціональної під-

готовленості, психоемоційної стійкості, адаптаційного 

потенціалу, формування потреби в дбайливому став-

ленні до свого здоров‘я, навички організації оздоровчої 

діяльності та ведення здорового способу життя. 

Величезний освітній, виховний, ціннісний потенціал 

фізичної культури диктує необхідність використання не 

тільки уроків фізкультури, але й інших позаурочних 

форм, що припускають організацію ціннісно-орієнто-

ваного простору здорового способу життя, як певного 

середовища або сфери діяльності, де культивуються цін-

ності здоров‘я. Створення такого простору як територіа-

льного, так і тимчасового досягається інтегративним 

впливом усіх форм фізичного виховання, серед яких 

особливе місце за обсягом, можливістю обліку особисті-

сних потреб та інтересів, розвитком усіх компонентів 

культури здоров‘я займають різні форми позакласної 

роботи (заняття в спортивних секціях, фізкультурно-

масові заходи та спортивні змагання). Саме ці форми 

фізичного виховання представляють найбільші можли-

вості для вирішення виховних завдань, серед яких голо-

вним є формування культури здоров‘я.  

Освітньо-виховна діяльність сільської школи по-

винна включати наступні компоненти: 

 когнітивний (формування наукових знань про лю-

дину, засоби й методи зміцнення здоров‘я, розвиток 

рефлексивних здібностей – самоаналізу, самопізнання, 

самооцінки ); 

 ціннісно-мотиваційний, який включає емоційно-

чуттєву складову (надання допомоги у виборі особис-

тісно-значущої системи цінностей, усвідомлення власних 

інтересів і потреб, формування особистісних мотивів 

фізкультурно-оздоровчої діяльності та ціннісного став-

лення до здоров‘я ); 

 діяльнісно-практичний (освоєння різноманітних 

способів фізкультурно-оздоровчої діяльності, умінь, на-

вичок, здібностей, що дозволяють самостійно піклува-

тися про збереження та зміцнення як свого здоров‘я, так 

і здоров‘я інших людей, уміння планувати оздоровчу 

діяльність) 

При такій організації фізкультурно-оздоровчої дія-

льності сільських школярів будуть розвиватися основні 

компоненти культури здоров‘я; мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний (пізнавальний), діяльнісно-практичний. Ви-

сокий рівень розвитку цих компонентів за умови їх 

узгодженості (когерентності) означає реально-ціннісне 

ставлення до здоров‘я, що набуває в цих умовах форму 

установки на здоровий спосіб життя, а за наявності 

реальних знань, практичних умінь і навичок – готовність 

до оздоровчої діяльності. 

Для сільських підлітків молодшого віку форми орга-

нізації, засоби та методи педагогічної діяльності можуть 

бути представлені вмістом спартанських педагогічних 

технологій духовного і фізичного вдосконалення, що 

включає засоби і методи підвищення фізичної та функ-

ціональної підготовленості в поєднанні з гуманістичною 

системою підготовки і проведення змагань, які сприяють 

розвитку фізичних, психічних, духовно-моральних, 

естетичних здібностей, прояву їх у різних областях тво-

рчої діяльності. 

Висновки. Таким чином, педагогічними умовами 

формування культури здоров‘я у процесі фізичного ви-

ховання сільських школярів є: створення цінностно – 

орієнтаційного простору здорового способу життя; інте-

грація форм основної навчальної діяльності та додатко-

вої освіти; спрямованість фізичного виховання на фор-

мування потреби в здоров‘ї і мотиві здорового способу 

життя; розширення змісту фізичного виховання за раху-

нок валеологічних знань, умінь і навичок, врахування 

вікових та гендерних відмінностей, а також загальних 

закономірностей розвитку ставлення до здоров‘я при 

організації педагогічного процесу. 
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«…Хіба ревуть воли, як ясла повні…» 

(Панас Мирний та Іван Білик). 

«Do oxen low when mangers are full?» 

(англійська) 

Актуальність теми нашого дослідження полягає в 

означенні соціолінгвістики та лінгвокультурознавства як 

гуманітарного знання щодо вивчення феноменів – куль-

тури та мови –в суспільстві та у його гуманітарних спів-

відносинах з природою. У цьому контексті фаунологія, 

фауністикає напрямами, що висвітлюють різні нюанси 

співвідношення людства та природи, зокрема, одомаш-

нених тварин. Розуміння цього співвідношення сьогодні 

є вкрай важливим, оскільки йдеться про антропологічно – 

природничі перспективи людства, в тому числі, з точки 

зору його ставлення до свійських тварин, особливо, ве-

ликої рогатої худоби.  

Є й інший бік цієї візії: понад ¼ викидів у атмосферу 

дає саме велика рогата худоба. Ба більше, для країн 

Америки та Азії, Африки, ці створіння є основним хар-

чем, транспортною силою та суто естетичним задово-

ленням. Їхні образи стали символом ситості, благопо-

луччя, цнотливого ставлення до живої природи. В Японії 

для забійних тварин відтворюють класичну музику; в 

США, Канаді, Аргентині та Мексиці, предмет нашого 

дослідження став одним з національних символів. Важко 

уявити плодючі простори Південної та Східної Азії без 

цих беззахисних і таких милих створінь! В Індії велика 

рогата худоба є предметом плодючості, родючості, обо-

жнення. Саме бик викрав Європу, синами й доньками 

якої ми себе вважаємо. Рефлексія цих чудесних створінь 

знайшла своє відображення в багатьох сферах людського 

гуманітарного знання, у мистецтві, літературі, у куль-

турному набутку людствата відтворенні тваринництва та 

його продуктів як важливої царини людського життя. 

Постановка проблеми. Галузі «лінгвокраїнознавс-

тво» та «соціолінгвістика» уявляються сьогодні іннова-

ційними з точки зору трансформацій в колі міжкультур-

ного полілогу; вони утворюють простір для подальших 

досліджень в сфері філології та коммунікативістики, 

соціолінгвістики та культурознавства, культурології, 

етнології та етнографії. У цьому аспекті надзвичайно 

цікавою є фауністика, або анімалістка (animalizm, anima-

listik), яка визначається як соціокультурне знання про 

фауну взагалі; розміщення та застосування тварин на 

певних територіях земної кулі; як зоогеографія [1, c.570]. 

Та поглянемо ширше – в гуманітарному ракурсі. На 

нашу думку, людська культура напрацювала багато ма-

теріалів стосовно соціокультурологічного аспекту цієї 

галузі – через міфологію, релігію, філософію, освіту та 

виховання, науку, мистецтво, літературу, музеєзнавство 

та виставкову діяльність, історію сільськогосподарської 

культури та праці – від Америки до Океанії. Культура 

вирощування та загальнолюдське ставленнядо свійських 

тварин, обіймають гідне місце в суспільстві, особливо, 

як соціокультурне відношення до великої рогатої ху-

доби. У ході одомашнення диких тварин людство пе-

рейшло як до історичних типів сільськогосподарського 

тваринництва, так і до історії переробки та споживання 

продукції тваринництва, історії культури – з точки зору 

співвідношення суспільства й природи. Для народів 

Америки, Азії та Африки велика рогата худоба є джере-

лом харчування, засобом ремесла, транспорту, предме-

том народних промислів, традицій та культів, навіть, 

війн та ін. Великі геополітичні зрушення в давні віки не 

могли були здійсненими без застосування свійських тва-

рин. Цей споживацький та соціально спрямований прак-

тичний момент став джерелом як раціону людства, так і 

цариною низки галузей людського знання – від його па-

Наша тема відображає набутки соціолінгвістики в галузі фаунології, фауністики на матеріалах 

лінгвокраїнознавства. Тема, зокрема, свійських тварин, є близькою кожній людині. Процес одомашнення 

диких тварин стався ще за часів первісного суспільства. На сьогоднішній день тваринництво як галузь 

сільського господарства має велике місце в харчуванні людства. З нею пов»язані також 

лінгвокультурознавчі елементи загальнолюдської культури в усіх її проявах – в мистецтві, літературі, в 

наукових галузях: філології, лінгвістиці, в освіті й вихованні, навіть в філософському знанні, де ставлення 

до природи та її плодів складає цілу низку гуманітарного знання, включаючи філософські питання 

екології, біоетику – з усіма її філіями, та в фаунології, що в ній свійські тварини становлять об»ємну 

площину сприйняття, опису та узагальнень. Спробуємо відобразити лінгвокультуролознавчий аспект 

фаунології – буффалологію, з якою пов»язаний цілий пласт людської культури – на всіх континентах 

світу.  

Ключові слова: лінгвістика, концепт, фаунологія, лінгвокраїнознавство. 
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тріархальних форм – у освоєнні природи та пристосу-

ванні її до потреб суспільства – до витворів культури в 

усьому її різноманітті. Багато тисяч років тому зобра-

ження цих тварин – як об‘єктів мисливства та хатнього 

господарства – стали виявом людської творчості, міфо-

логії, анімалогії, релігійних культів та етнічних обрядів. 

Майже всі стародавні суспільства пройшли цей шлях – 

від приручення диких тварин до культивування їхніх 

образів в усіх видах суспільної діяльності – в політиці, в 

економіці та соціокультурному житті. Саме продукція 

тваринництва та його рефлексація в культурі, стала 

об»єктом наукових знахідок – від часів Просвітництва, 

а, особливо, у XIX столітті, коли працювали великі вчені 

та винахідники – в біології, генетиці, у медицині, в про-

мисловості, в соціальних науках, та ін. Вчення про біое-

тику, напрацювання в галузі екології у XX столітті, фі-

лософії природи, сучасні біогенетичні практики, стали 

лакуною дискусій та новітніх досліджень. Проблема 

клонування, перетворень в генній системі живого, стали 

ареною боротьби за розуміння, по-перше, цінності 

життя, а, по-друге, новітніх можливостей у сенсі взаємо-

дії людства та природи. Антропоцентризм позбавлений 

сьогодні пріоритету в світоглядній царині. Екоцентризм 

став сьогодні новітньою світоглядною лакуною. І тут, на 

нашу думку, виникають новітні підходи – в царині фау-

ністики, анімалістики, саме на грунті соціолінгвістики та 

лінгвокраїнознавства, культурознавствата культурології. 

Обожнення природи та її плодів знайшло місце в мові, 

та, ширше, культурі, різних народів та країн. Особливо 

це стосується наших близьких – по крові та природному 

життю в усіх його проявах – свійських тварин, окульту-

рених людиною в стародавні часи. Вони стали симво-

лами міст й сіл, промислових, соціокультурних закладів, 

організацій та установ. Про них складені пісні та леге-

нди, казки та приказки, оповідки; ним присвячені 

пам»ятники та пам»ятні знаки, різного роду символіка; 

вони прикрашають своїми постатями зоопарки, цирки, 

м»ясокомбінати, фермерські обійстя, різні шоу-про-

грами та видовища; вони брали й беруть участь в спор-

тивно-циркових та інших рухливих й жвавих шоу по 

всьому світові – від Америки, через Африку, до Азії. Для 

Америки – це праця й шоу ковбоїв, проведення родео; це 

царина життя корінних жителів цього регіону, їхня етні-

чна історія. Для південної Європи – це корида, вуличні 

шоу. Для Азії – це освоєння та рекультивації природи. 

Для України – це спогади про трипільців, чумаків, важку 

селянську працю; це прекрасне творіння Панаса Мир-

ного та Івана Білика; живий, культурно та соціально 

вкорінений образ, який втілюється в різного роду витво-

рах та жанрах мистецтва, літератури, у соціо-матеріаль-

ній історії.  

Метою нашого дослідження є рефлексування в 

мові, ширше, культурі, тенденцій щодо символіки свій-

ської великої рогатої худоби як вираження людського 

ставлення до цих тварин на ниві їхнього гуманітарно 

спрямованого вивчення. 

Стан розробленості проблеми виходить з розкриття 

наступних методологічних блоків: 1. Культурологія, 

культурознавство застосовують певні культурні сим-

воли, жанри мистецтва і літератури в царині наукових 

спеціалізацій в Україні: 1.1. культурологія; 1.2. музеє-

знавство, пам‘яткознавство. 2. Лінгвістика – у частині 

текстології та перекладознавства – тлумачить образів 

свійських тварин в літературі. 3. Філософія – у сегменті 

біоетики, філософських проблем природи, екології, 

моралі, міфології та релігієзнавства, культури, тощо – 

абстрагує форми природного життя відносно понять, 

категорій, концептів –у мисленнєвих образах. 4. Історія 

суспільства зображує хід суспільних подій відносно 

форм суспільного життя, суспільної праці, фактів сто-

сунків людини й світу одомашнених тварин. 5. Етно-

лінгвістика досліджує зв‘язки між мовними та куль-

турними явищами, вивчаючи мову у її відношенні до 

культури; висвітлює взаємодію етнокультурних та етно-

психологічних чинників у функціонуванні та еволюції 

мови. Етнолінгвістика вивчає як мову, так й інші форми 

та субстанції, що в них виражає себе колективна 

свідомість, народний менталітет, «картина світу», які 

сформувалися в певному етносі чи соціумі, загалом, 

тобто, всю народну культуру, її види, форми, жанри – 

вербальні (лексика та фразеологія, пареміологія, фольк-

лор); акціональні (обряди), ментальні (звичаї, віру-

вання). Причому треба зазначити, що сьогодні розрізня-

ють американську та європейську традиції у студіях 

етнолінгвістики. У цьому напрямі – антропологічна лін-

гвістика – це етнолінгвістика з когнітивним аспектом 

дослідження, яка намагається осягнути культуру через 

мову, з‘ясовуючи, яким чином, за допомогою яких засо-

бів та в якій формі, у мові, знаходять своє відображення 

культурні (побутові, релігійні, соціальні та ін.), уявлення 

народу щодо навколишнього світу та про місце людини 

у ньому.  

6. Антропологічна лінгвістика досліджує функціону-

вання мови як однієї з культурних підсистем, що дає 

знання про етнос: Н. Арутюнова, І. Берлін. Ф. Боас, 

А. Вежбицька, Е. Сепір та ін. Лінгвістична антропологія 

розробляє загальну теорію мовної комунікації в межах 

окремих культур у цілому: Д. Гаймз, С. Толстая, В. То-

поров. Е. Сепір розмежовує мову та культуру. Культура 

для нього – це те, що суспільство робить та про що 

думає, а мова – це мистецтво мислення. На думку 

Б. Уорфа, пізнання світу повністю визначено мовою, 

тому що люди, які розмовляють різною мовою бачать 

світ по-різному. До радикалістів у цьому напрямі нале-

жали Хойджер, Лі, Клакхон та ін. Крьобер, Вьоглин та 

Харріс (услід за «пізнім» Сепіром) були засновниками 

«помірного» напрямку в етнолінгвістиці. Їх погляди зво-

дились до того, що мова є умовою виникнення культури, 

частиною культури. Етнолінгвісти США сприймають 

мову як існуючу; мету розвідок вбачають у дослідженні 

взаємоз‘язку мови та культури. У. Гуденаф висунув іде-

аційну теорію культури в межах когнітивної антрополо-

гії, за якою найкращий шлях до знань, понять, суджень, 

що містяться у когнітивному коді, пролягає через мовні 

комуніканти, які здатні концептуалізувати світ. Одним із 

перспективних напрямів таких досліджень є суб‘єктивна 

реконструкція культури Гуденафа та Фрейка, як презен-

тація її в термінах, як виявлення основ семантики певної 

культури. Дослідження «системи культурного пово-

дження» як «мовленнєвої діяльності», ethnography of 

speaking, є основою комунікативного напрямку етнолін-

гвістичних досліджень, що в ньому мовленнєва діяль-
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ність розуміється як норма поведінки людини в культу-

рному соціумі.  

7. Лінгвістика тексту – це галузь мовознавства, що 

вивчає структурно-граматичні, семантико-змістові, ко-

мунікативно-прагматичні, семіотичні властивості тексту, 

його категорійні ознаки, процеси створення, сприймання 

й інтерпретації тексту. Засадничими для неї стали праці 

О. Потебні, російських формалістів (В. Шкловський, 

Ю. Тинянов, Р. Якобсон, Б. Ейхенбаум та ін.), Л. Щерби, 

Ш. Баллі, А. Сеше, З. Харріса, Е. Бенвеніста, М. Бахтіна, 

Л. Булаховського та ін. У нашому випадку – це усна й 

писемна творчість – як усього народу, так й фахівців – 

філологів, лінгвістів, фольклористів та ін. Це – тексти 

пісень, легенди, оповідки, казки, літературна творчість – 

поезія, проза, драматургія, сценарії для візуального мис-

тецтва й т.п. 

Текст як лінгвістичний феномен досліджувався в єв-

ропейській та американській лінгвістиці (М.-А. Гел-

лідей, Я. Петефі, Х. Ізенберґ, С. Шмідт, В. Дресслер, 

Т. ван Дейк, А.-Ж. Греймас та ін.). В Україні над цією 

проблемою працювали В. Дроздовський, І. Ковалик, 

С. Єрмоленко, М. Плющ, Л. Мацько. Наприкінці XX 

століття коло питань, пов‘язаних з вивченням структури 

тексту, його онтології, описом параметрів та функцій, 

значно розширилося: це праці вітчизняних вчених: 

О. Мороховський, В. Мельничайко, В. Кухаренко, 

Т. Радзієвська, І. Колегаєва, А. Мойсієнко, Ф. Бацевич, 

А. Загнітко, О. Селіванова, І. Кочан, М. Крупа, Г. Сюта, 

О. Горошко та ін., а також зарубіжних: В. Дресслер, 

Х. Ізенберґ, П. Гартманн, Ц. Тодоров, Н. Енквіст, 

Т. Ніколаєва, Г. Золотова, В. Одинцов, І. Гальперін, 

Г. Солганик, О. Москальська, О. Падучева, Н. Валгін та 

ін. дослідників. 

8. Комунікативно-прагматичний напрям осмислення 

тексту як засобу комунікації, як особливої комуніка-

тивної одиниці, розробляли: Т. ван Дейк, В. Ізер, Р. Боґ-

ранд, Г. Золотова, Н. Фатєєва, Н. Болотнова, в Україні – 

І. Колегаєва, Г. Почепцов, Ф. Бацевич, А. Мойсієнко, 

Т. Радзієвська, О. Селіванова та ін.; когнітивний аспект 

як аналіз семантики тексту – ментальної репрезентації 

світу, розробляли, у світі, Ч. Філмор, Ж. Фоконьє, О. Ку-

брякова, Ю. Степанов; в Україні – О. Воробйова, 

О. Селіванова та ін.  

9. Т.М. Левченко, у статті «Функціонування зоо- та 

фітоморфізмів в українському арго 20–30-х років мину-

лого століття» [2] оцінює роль та місце, зокрема, зоо-

морфізмів, у розвитку українського арго, маючи на увазі, 

що метафора традиційно вважається основною словотві-

рною моделлю арго. Дослідниця вказує на те, що процес 

лексичної метафоризації охоплює, як правило, тематичні 

групи слів, про що свідчать сформовані в мові численні 

схеми переносів номенів з однієї сфери дійсності до ін-

шої. При цьому, об‘єкти і явища природи проектуються 

передусім на людину, адже мова за своєю суттю глибоко 

антропоцентрична; вона є належною тільки людині, а 

тому вся вербальна категоризація фрагментів картини 

світу орієнтована саме на неї та на її національний 

характер.  

На думку фахівців, первісні спроби пізнання світу 

людиною й визначення нею свого місця всвітіпов‘язані з 

природою, яка на початкових стадіях розвитку людства 

усвідомлювалась в якості антропоморфного потойбіч-

ного початку. Зокрема, зв‘язок українців зі світом флори 

і фауни сягає часів язичництва, коли давні слов‘яни пок-

лонялись рослинам і тваринам як божествам. Це, в свою 

чергу, було зумовлене проживанням значної частини 

автохтонного населення України у лісовій та лісостепо-

вій зонах, а також землеробством та скотарством. Одно-

часність площин людського життя й світу флори та фа-

уни сприяла тому, що означення тварин і рослин є 

належними до найдавнішого шару лексики, становлячи 

значний відсоток загальновживаного словникового фо-

нду української мови. Дослідниця стверджує, що в ос-

нові перенесення ознак тваринного і рослинного світу на 

людину і предмети, полягає логічний механізмпорів-

няння. На думку, Левченко Т.М., мовні явища порів-

няння сягають у глибоку давнину, коли людина, не від-

діляючи себе від природи, позиціонувалася невід»мною 

частиною тваринного і рослинного світу. Більше того, 

окремі аспекти функціонування зоо- та фітоморфізміву 

мові, стали об‘єктом вивчення багатьох українських 

лінгвістів. Порівняльному їхньому аналізу в українській, 

російській, чеській, французькій мовах, тощо, присвя-

тили свої дослідження Н.В. Лобур, Ю.Д. Скиданенко. 

Зооморфізми у складі фразеологічних одиниць розгля-

дають Д.В. Ужченко [3], І.Л. Покровська [4]. Спробу 

дослідити роль зооморфізмів у творенні української мо-

вної картинисвіту вперше здійснила О.А. Крижко [5]; 

роль зооморфізмів в українськихпоетичних текстах дос-

ліджує О.П. Степаненко [6]. За твердженням Т.М. Лев-

ченко, перенесені на характеристику особи – як об‘єкта 

лінгвістичної комунікації – найменування тварин і рос-

лин (у лінгвістиці), отримали свої мовні позначення у 

вигляді анімалізмів, зоонімів, зоосемізмів, зооморфізмів 

та ін. Дослідниця фокусується на застосуванні метафор, 

зрефлексованих у мові, на підставі об‘єктивних (реаль-

них) або суб‘єктивних (вигаданих) характеристиках тва-

рин, що ними наділяє творча фантазія як етнічної спіль-

ноти, так і представників творчого цеху [7]. Таким 

чином лінгвістивиокремлюють два аспекти значення 

зоо- і та фітоморфізмів: як сукупність ознакреальноїтва-

рини(рослини) як позамовної субстанції – це референт; а 

тварину чи рослину, представлених в мовній свідомості 

соціоспільноти – це денотат [6]. Н.В. Лобур [8] і 

Т.І. Ніколашина [9], аналізуючи зооморфізми, що ними 

описується зовнішність людини, виділяють такі макро-

поля: інтелектуальні здібності, психоемоційні ознаки та 

стани, різні види діяльності, характер, вікові особливо-

сті, стиль життя, суспільний статус тощо. О.А. Крижко 

вказує, що зооніми зазнають конотативної категоризації, 

завдякитій ролі, яку тварини відіграють в житті людини 

[5]. Як зазначає у наукових розвідках О.П. Степаненко, 

характер і змістова спрямованість емотивних асоціацій 

почасти визначаються не властивостями тварини, а її 

життям у національномуфольклорному і літературному 

контексті [6]. Тому, на думку Т.М. Левченко, зооморфі-

чні метафори, зазвичай, виявляють чіткі оцінні конота-

ції, оскільки вони практично завждиприписують людині 

ознаки, що мають емоційний характер. На її твердження, 

характерними рисами зоо- та фітоморфних перенесень, є 

яскраво вираженапейоративна маркованість. У більшості 

випадків риси, ознаки, властивості представників та 
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представниць тваринного й рослинного світу спрямову-

ються на приниження гідності, підрив довір‘я до лю-

дини. На позначення цього явища, на думку дослідниці, 

у лінгвістиці використовують термін «дисфемізм» 

або»какофемізм», який є «…тропом, що полягає в заміні 

звичайної, нейтральноїназви грубим, вульгарним словом 

або висловом з метою приниження об‟єкта її позна-

чення, для емоційного підсилення та увиразнення вислов-

лення; іноді це євиявом мовної бравади, прагненням епа-

тувати слухача…» [10, c.132]. Цікавим спостереженням 

є примітка Д.С. Ліхачова щодо застосування «анімалізації» 

стосовно маркування поведінки злочинців: «…бичок – 

ув‟язнений, якого беруть із собою підчас втечі, щоб 

з‟їсти, якщо настане голод…» [11, c.355-455], або, 

«…зубр – авторитетний ув‟язнений…» [11, c.355-455]. 

Ці моменти розвиває Т.М. Левченко на прикладі арго 

1920–1930-их рр.; «…Зоо- та фітоморфізми утворю-

ють незвичні, з точки зору людської логіки, стійкі слово-

сполучення, наприклад: доїти бика – привласнювати 

гроші злодійським шляхом…» [2, c.452]. Таким чином, 

враховуючи реалії сьогодення, можна стверджувати про 

те, що застосування вищеназваних лінгвістичних конце-

птів не тільки не втратило свій первісний контекст, а 

залишається полем цікавої та змістовної наукової діяль-

ності, межі якої постійно розширюються, особливо в 

умовах подальшого інтенсивного розвитку української 

мови та її взаємозв»язків із англійською мовою, мовою 

«лінгва франка» як в науці та техніці, так і сучасних лін-

гвістичних пошуках. Розглянемо далі, як цей момент 

реалізується в сучасній соціолінгвістиці та лінгвокуль-

турознавстві, країнознавстві та культурології, етнології 

та етнографії, тощо. 

10. В Україні існує розлога література лінгвістич-

ного, мовознавчого, етнографічного, тощо, характеру, 

яка відображає наш предмет. Це праці за редакцією 

Г.В. Передерій, Ф.Н. Медведєва, Івана Огієнка [12], ви-

дання «Українська мова у XX сторіччі: Історія лінгво-

циду: Документи і матеріали / Історія: Л. Мелешко та ін. – 

К.: Вид. дім «КМА», 2005. – 399 с.», О.Б. Ткаченко [13], 

А.М. Шамота [14]; збірка «Скарбниця народної мудрості 

/ Упор. Панасенко Т.М., Харків: Тов. Вид-во «Фоліо», 

2003. – 282 с.»; праця Міщенко Н. та Міщенко М. [15] та 

ін. В умовах інтенсивного застосування української 

мови на всіх рівнях суспільного життя, значно розширю-

ється поле специфікованих досліджень. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, з то-

чки зору історико-логічного та комплексно-порівняль-

ного методологічних підходів, нашу проблему можна 

поділити на два потоки: загальнолюдський культурозна-

вчий, що в ньому застосовується англійська мова – най-

більш вживана мова науки та техніки та українознавчий, 

україноспрямований. З нашої позиції, аналіз лінгвокраї-

нознавчих студій повинен виходити з прабатьківщини 

цих потоків – з ІндоЄвропи. Так прослідкуємо англомо-

вний потік: Indo-European – Germanic – West Germanic – 

Anglo-Frisian – Old English – Middle English – E n g l i s h. 

А тепер – україномовний –Indo-European – Slavonic – 

East Slavic – U k r a i n i a n. Далі ми кажемо про усну 

народну творчість, де був зафіксований наш матеріал, та 

писемність – з VI–IV тисячоліть до н.е. В XV столітті 

розпочався книгодрук, і на кінець XVIII ст. весь обсяг 

друкованої продукції досяг приблизно 20 000 одиниць 

зберігання. У XIX ст. були винайдені фотографія, кіно, 

та застосована електрика в побуті як нова аудіо-відео- 

технологія. У XX – му столітті стався вибух НТР і наші 

матеріали стали надбанням науково-технічних винаходів 

та ін. Наш предмет фіксується як феномен культури, що 

в ньому мова є виразником духовно-культурного досвіду 

та соціокультурної практики.  

Стосовно першого підходу застосуємо напрацювання 

англійської мови в нашій сфері. «Animal…2.any animal 

other than man…4.the physical or carnal nature of man: the 

animal in every man…7…of, pertaining to, or derived from 

animals, …animal life…8. Pertaining to the physical or 

carnal nature of man, rather than his spiritual or intellectual 

nature: animal needs…» [16; c. 59]. Що ми тут бачимо: у 

4-му пункті відображається тваринне начало, яке є при-

таманним людській натурі, або природі; у визначенні 7 

ми бачимо звернення до специфікованого тваринного 

життя, а у визначенні 8 виявляються особливості людсь-

кої фізичної, ментальної та моральної природи, що бе-

руть свій початок у первинній природі. Людина – дитя 

природи; людина керується, в тому числі, вітальними 

потребами, які вкорінені в її природному існуванні 

«аnimalizm, the theory that human being lack a spiritual 

nature…» [16, c.59]. Правда, треба зазначити, що таке 

застосування англійської мови виводить нас на суто 

природний інстинкт, що йому притаманний егоїзм, в 

цілому, боротьба за виживання. Це було особливо підк-

реслено в соціал-дарвінізмові, який, не в останню чергу, 

став площиною розгортання колоніалізму, расизму, фа-

шизму та ін., суспільно-ідеологічних феноменів.  

Це речі відомі, але цікаве інше – соціокультурним 

духовно-знаннієвим феноменом у стародавній філософії 

та протонауці Греції, було універсальне тлумачення лю-

дини – з точки зору її троїстої природи та її нерозділь-

них зв»язків з природою – цариною стихії, могутніх по-

тойбічних сил. Сама Європа (грец. Εὐρώπη) була 

зафіксована в епосі (Іліада, XIV, 321), у давньогрецькій 

міфології [17; 19]. Це була донька фінікійського царя. Її 

ім»я, ймовірно, походить від фінікійського «захід» [18, 

c.9]. Так тоді в міфології та географії позначалися межі 

грецького світу – ойкумени. Для нас є цікавим момент: 

коли Європа з подругами гралася на березі моря, Зевс, у 

вигляді білого бика, викрав її й приніс на о-в Крит. Там 

Європа народила від Зевса Міноса й Радаманта (за піз-

нішими переказами, ще й Сарпедона); потім одружилася 

з бездітним Критським царем Астеріоном, який залишив 

владу над островом її синам. Міф про Європу, без сум-

ніву, містить риси східного зооморфізму, як і міфи про 

Кадма та Мінотавра. При цьому, треба знати, що Європу 

шанували як на Криті, так і у Фівах – як тубільне божес-

тво. Викрадення Європи було улюбленим сюжетом ба-

гатьох митців (Тіціан, Клод Лоррен, Джованні Баттіста 

Тьєполо, Валентин Сєров та ін.). Іменем Європи названі 

супутник Юпітера і астероїд 52 Європа. «Крилатим» 

став вислів: «Quod licet Iovi, non licet bovi» – де тварина 

позначаться як «bovi».  

Саме Буцефа л, або Букефал (грец. Βοσκεφάλας, букв. 

«бикоголовий»; лат. Bucephalus) став назвою улюбле-

ного коня Олександра Македонського [21; 22; 23; 24]. За 

свідченням Плутарха, примітною ознакою коня була 
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голова, схожа за формою на бичачу; і саме від неї він 

отримав своє ім‘я. Більше того, Буцефал мав відмінну 

рису – ноги коня були забезпечені рудиментами пальців 

з боків, від покритого рогом середнього пальця, який, 

власне, і формує копито. Навіть український бронетран-

спортер БТР-4 має назву «Буцефал». Цей образ – свійські 

тварини на ниві, в якості транспорту та моделі для мис-

тецької та літературної творчості – набув свого розвитку 

в добу Відродження, далі Просвітництва, яке, зокрема, 

визначало первинність людської природи в здійсненні 

суспільного співжиття та реалізації його ідеалів.  

А на свійських тварин покладається роль найближ-

чих помічників у виконанні великих суспільних та соці-

альних завдань. Свійські тварини застосовувалися пе-

реселенцями для освоєння США та Канади. Саме на 

політичному Олімпі США стало звичкою піклуватися 

про «братів» наших менших; саме бізони стали розмін-

ною монетою у великій «грі» – із поневолення нацмен-

шин; останній бій «блідношкірим» дали автохтони Аме-

рики під Вундедні у 1890 році.  

В добу науки й техніки, новітніх ідеологічних антро-

пологічних ідеологем – у XIX ст., стався методологічний 

розкол, що призвів до втрати цілісності розуміння люд-

ської природи. Більше того, ідеологізація антропологіч-

ного простору та зазіхань провідних колоніальних мет-

рополій, призвели до перерозподілу світу в першій 

чверті XX століття. Апетити буржуазії та настанови її 

ідеологів призвели до Першої світової війни. Й природа 

відповіла на суспільні катаклізми – трапилися пандемії в 

ті часи – «іспанка», холера, віспа, туберкульоз та ін. Ве-

лика рогата худоба пішла на забій; коні тягли на собі – в 

первісному значенні – всі тяготи фронту та тилу. Мо-

мент специфікації знання про людину та її відносин із 

природою, був особливо посилений в післявоєнні роки – 

на Заході та в СРСР. Тепер у суспільстві маємо проти-

стояння між антропологізмом універсального та екоцен-

тризмом суспільного. Цей конфлікт має різноманітне 

акцентування – в політиці, економіці, науці та соціоку-

льтурному житті. Дуже показовим з точки зору визна-

чення «тваринне» та застосування його щодо суспільних 

реалій, є англомовне творіння Дж. Орвелла: “Animal 

farm”,.. a satira on dictationship(1945) by George Orwe-

ll…” [16, c.59]. Тут свійські тварини зображені в вигляді 

первісного колективу, який керується лідерами дикта-

торського штибу. Так й виникає суспільний парадокс – 

велика рогата худоба має роги та копита, що ними 

вони(тварини) здатні володіти як зброєю, але їхня сві-

домість (?) має рабський колективний характер, нездат-

ний протистояти ідеології та ін. ефектам влади та її 

ідеології. 

Саме християнство, вперше в суспільній свідомості, 

виводить образ хліву та свійських тварин на рівень ко-

лиски «нового життя», втіленому в Ньому. Саме пастухи 

стали провозвісниками Нового світла. Тепер паству – 

колектив вірних та незламних – поведуть інші поводирі, 

здатні започаткувати новий світ – без зла, без ненависті 

та кривди. В цей час, час творення нового суспільства, 

свійські тварини, й, зокрема, велика рогата худоба, мала 

утилітарне призначення. В Римі виникла «культура» – 

«culturae», концепт, який означав відмінність природи та 

її плодів від практичних зусиль людини з її перетво-

рення. Стародавні фрески донесли до нас образи керу-

вання цими чудовими створіннями з боку рабів – самої 

пригніченої верстви населення.  

У 4-му столітті н.е. стався новий світоглядний про-

рив у Південній Євразії – християнство з його догма-

тами та образами стало пріоритетним началом розуміння 

двоїстої природи Всесвіту – як світу Божественного та 

світу земного. Образ вола став втіленням доброї при-

роди та її Пастора. Ось як сучасні англомовні дослід-

ники визначають християнське ставлення до «священної 

корови»: «…The diet rules, states Tanya MacLaurin, vary 

among Christian denominations, with some not advocating 

any restrictions. According to David Grumett, Rachel Muers 

and other scholars, many Christian saints and preachers of 

Christianity such as Charles Spurgeon, Ellen G. White, John 

Todd Ferrier, and William Cowherd, practiced and 

encouraged a meat-free diet. Devout Catholics and 

Orthodox Christians avoid meat on Fridays and particularly 

during Lent, states MacLaurin…» [23, 1187-1188]. Ба бі-

льше, «…The red heifer (also known as the red cow) was a 

cow brought to priests for sacrifice in the Hebrew Bible. 

Jews and some Christian fundamentalists believe that once a 

red heifer is born they will be able to rebuild the Third 

Temple on the Temple Mount in Jerusalem. Ox is one of the 

animal sacrificed by Greek Orthodox believers in some 

villages of Greece. It is specially associated to the feast of 

Saint Charalambos. This practice of kourbania has been 

repeatedly criticized by church authoritie. Among the 

Visigoths, the oxen pulling the wagon with the corpse of 

Saint Emilian lead to the correct burial site (San Millán de 

la Cogolla, La Rioja …» [23; 24; 25; 26]. 

У біблійний час виникло поняття «тук», що надалі 

перейшло до сакральних текстів. У своєму первісному 

значенні, тук – це біблійний (Старозавітний) термін, що 

означає чистий жир, предмет їжі, заборонений іудеям за 

біблійним текстом [27; 28]. Тук часто вживається в сенсі 

іносказання для позначення кращих і найбагатших зем-

них творів, так само як для означення втішних духовних 

благословень: «тук землі» (Бут. 27:28); «Як туком і 

єлеєм насичується душа моя» (Пс.62: 6). Відгодована 

тварина, звичайно, називається в Священному Писанні 

огрядною або вгодованою. У Талмуді тук (як лойова 

частина жертовних тварин, призначених Богу та таких, 

що підлягали спаленню), позначений з давн.-євр.,  і חלנים

 Етимологічне значення цього слова точно .[27-40] אימורים

не встановлено; на думку дослідників, воно походить з 

грецької – μηπίά –як найкраще м‘ясо, вирізане з стегон 

разом з жиром; його спалювали на жертовнику на честь 

богів. Іудаїзм стверджує причини заборони туку: «Весь 

тук Господу» (Книга Левіт) – «…Це постанова вічна для 

ваших поколінь по всіх ваших оселях! Жодного лою й 

жодної крови не будете їсти» (Лев.3:17). Цією заборо-

ною євреям викладався морально-релігійний урок, а 

саме: краща частина кожного дару, що посилається Бо-

гом, повинна бути, перш за все, присвяченим Йому. 

Точне визначення, який саме рід лою підходить під 

ритуальної заборони, вживання якого саме в їжу лою, 

тягне за собою «карет» («небесна кара»), служило 

предметом дискусії між Таннах й амореями. В іудаїзмові 

розрізнялися терміни «галасливий» і «хелеб», причому 

останній означав жир, відокремлюваний тонкою шкір-
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кою від м‘яса та такий, що легко відшаровується від 

нього (Хул., 49а, 50а). Сумніви виникали також щодо 

курдюків, згадуваних поряд з жиром (Лев.3:9); караїми, 

слідуючидавній саддукейській інтерпретації, поширю-

вали заборону на лой, вважаючи, що жир полягає в хвос-

тісвійської тварини; єрусалимський Таргум й інші тлу-

мачники, вважали його дозволеним, слідуючи, у даному 

випадку, тлумаченню Рав Аші, у трактаті «Хулін». Що ж 

стосується жиру, знайденого в утробі матері плоду, то 

його Талмуд не відносить до забороненої їжі (Хул., 92б) 

на тій підставі, що тільки той жир заборонений, який 

може вживатися для жертвопринесення. Що ж стосується 

жиру, покритого м‘ясом, то він взагалі дозволяється; 

виключається лише той жир, який не покривається 

м‘ясом під час руху тварини (Хул., 93а). Маймонід, з 

одного боку, визнає гігієнічне значення заборони (Море, 

III, 48), а з іншого – мотивує його вимогами ритуалу  

(ib., 41) [27-39].  

Ось як англійська мова тлумачить ставлення до вели-

кої рогатої худоби в іудаїзмові: «…According to the Bible 

[27-39] the Israelites adored a cult image of a golden calf 

when the prophet Moses went up to Mount Sinai. Moses 

considered this a great sin against the God and it is the 

explanation for the priest role Levites had. A cult of golden 

calves appears later during the rule of Jeroboam. According 

to the Hebrew Bible, an unblemished red cow was an 

important part of ancient Jewish rituals. The cow was 

sacrificed and burned in a precise ritual, and the ashes were 

added to water used in the ritual purification of a person 

who had come in to contact with a human corpse. The ritual 

is described in the Book of Numbers in Chapter 19, verses 

1–14 [27-39; Carmichael, Calum (2012). The Book of 

Numbers: A Critique of Genesis. New Haven, Connecticut: 

Yale University Press. pp. 103-121.]. Observant Jews study 

this passage every year in early summer as part of the 

weekly Torah portion called Chukat. A contemporary Jewish 

organization called the Temple Institute is trying to revive 

this ancient religious observance [27-39]. Traditional 

Judaism considers beef kosher and permissible as food [27-

39] and have condemned widespread cruelty towards cattle 

on factory farms…» [27-39]. 

А хто, чи що, ж тоді «Золотий тілець» (івр.         ל     )? – 

це ідол, зроблений з золота народом Ізраїлю тоді, коли 

Мойсей піднявся на гору Синай, отримавши від Бога 

скрижалі завіту із Божими заповідями. Історію про золо-

того тільця викладено в Книзі Вихід Біблії. У перенос-

ному значенні фраза «поклонятися золотому тільцю» 

означає цінувати матеріальні цінності й погоню за золо-

том вище за цінності духовні [27-39].  

Так метафори з давнини стали надбанням сучасного 

світоглядного тезаурусу, що на ньому базуються дотепе-

рішні народні звичаї, обряди, традиції та культи. Великі 

світові релігії: християнство та іслам, індуїзм та буд-

дизм, застосовують образи великої рогатої худоби задля 

візуалізації основних положень щодо співвідношення 

людини й природи, щодо боротьби тваринного, твар-

ного, «егоїстичного» – та суспільного, з точки зору мо-

ралі та ін.  

Корова вшановується як священна тварина в індуїзмі, 

джайнізмі та зороастризмі. Вживання яловичини, забій 

корів, тощо, в індуїзмі є табу. Через це табу виник фра-

зеологізм «священна корова» – це позначення того, хто 

володіє правовим імунітетом. Корови споконвіку шану-

ються індусами як матір і уособлюють багатство, чес-

ноту і достаток. Корова шанується в індуїзмі в якості 

священної тварини. Вона уособлює чистоту, святість і 

розглядається як саттвічна (милостива) тварина. Як і 

мати Земля, корова є символом принципу безкорисли-

вого жертвування. Оскільки корова дає молоко та пожи-

вні молочні продукти, слугуючи одним з найважливіших 

елементів вегетаріанського харчування, індуїсти шану-

ють її як материнську фігуру. Бик, в свою чергу, висту-

пає як символ дхарми. Історично, корова ототожнюва-

лася з варною брахманів, священиків; вбивство корови 

розглядалося як тяжкий злочин –на рівні факту вбивства 

брахмана. За часів правління династії Гупта (у середині 

I-го тис. н.е.), вбивство корови каралося стратою. Сього-

днів Індії та Непалі, в яких населення сповідує індуїзм, 

корова захищається державою й користується величез-

ною повагою. Захист корів і відмова від вживання яло-

вичини в їжу, є невід‘ємною складовою індуїзму. Корова 

в індуїзмі, також, асоціюється з дівами та формами Бога, 

зокрема, з Шивою, який їздить на бику Нанді; з Індрою, 

пов‘язаного з коровою Камадхену, яка виконує бажання; 

з Крішною [40-61]. На санскриті, для позначення «ко-

рова», використовується слово «го», родинне англійсь-

кому cow і латинському bos; на думку дослідників, ці 

терміни, як і російське «говядина», походять від праін-

доєвропейської основи *gwous}. Велика рогата худоба 

на санскриті позначається терміном пашу – від праіндо-

європейського * peḱu-. Інші санскритські слова – 1 дхену – 

для корови; 2. укс – для бика [40-61].  

Ми знаємо про те, що традиція шанування корів і за-

борона на їхнє вбивство сягає своїм корінням у ведій-

ську релігію. «Дхарма-сутрах», Васішта, Гаутама, Апас-

тамбх, тощо, забороняють вживання в їжу м‘яса корів; 

«Будхаяна» визначає різні види покарання за їх вбивс-

тво; вбивство биків карається більш строго. Заборона на 

вбивство молочних корів згадується в «Рігведі» [40-61] і 

«Ману-Смріті». В ведійській релігії мали місце ритуали 

жертвопринесення корів. В жертву, однак, приносилися 

тільки старі і немічні тварини, які, таким чином, отри-

мували можливість набути нове тіло –у циклі сансари. 

Пізніше ритуальні жертвопринесення корів були забо-

ронені. Фахівці стверджують, що у ведійській релігіїко-

рову шанували з тієї причини, що населення індійського 

субконтиненту, більшу частину якого складали пастухи і 

землероби, історично залежало від молока і молочних 

продуктів, використовуючи коров‘ячий гній як добриво і 

паливо. В цілому, корова в індуїзмі шанується як мате-

ринська фігура «гау-мату». 

Індуїзм, або Санатана-дхарма, також джайнізм, ґрун-

туються на позиції всюдисущності Бога, на тій основі, 

що початкова істинна природа всіх живих істот (вклю-

чаючи тварин птахів, комах і рослини), є визначально 

духовною та вічною. Таким чином, вбивство будь-якої 

живої істоти є гріхом, оскільки це призводить до пере-

ривання природного циклу перевтілень; тому, жива іс-

тота, через насильницьку смерть, приречена заново на-

родитися у тій же самій формі життя. Момент пошани 

корів присутній у всіх основних священних писаннях 

індуїзму, що в них стверджується, що коров‘яче молоко 
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допомагає пробудити в людині саттвастичні якості [40-

61]. Коров‘яче гхі (пряжене масло) повсюдно викорис-

товується під час проведення релігійних ритуалів; в об-

ряді приготування їжі (прасад). На думку цих народів, 

коровій послід має велику очисну силу; тому вінтакож-

застосовуєтьсяу релігійних ритуалах, навіть в медичних 

цілях. На думку індійців та непальців, Панчагав‘я – це 

елемент, володіючий найбільшою очисної силою; він 

складається з п‘яти продуктів (панча прасад), одержува-

них від корови: з молока, йогурта, гхі, коров‘ячої сечі і 

посліду. Коровам також відводиться значна роль в «Ріг-

веді» [40-61]. Саме корови виступають в якості уособ-

лення багатства; порівнюються з богинями річок. Згідно 

Ауробіндо, в «Ріг-веді» корови також уособлюють сві-

тло або промені. Ауробіндо звертає увагу на те, що Адіті 

(верховна пракрити/сила природи) описується як корова, 

а діви і пуруша (Всевишній) – як бик [39;40]. Ве-дійське 

божество Індра часто порівнюється з биком. У «Ріг-

веді»річки також часто порівнюються з коровами: 

«…корови – священні і є уособленням чесноти. Вони 

найбільш чисті і володіють найбільшою очисною си-

лою…» [40-61]. У «Атхарва-веді» тіло корови представ-

лено різними дівами та іншими елементами. У «Харіва-

мші» Крішна [40-61] описується як пастушок. Його 

називають Бала Гопалой – «…дитина, яка захищає ко-

рів», або іншим ім‘ям – Говінда, яке означає «той, хто 

приносить радість коровам» [51;54;58], у формі корови, 

діви отримували сприятливі субстанції, які служили в 

якості блага для людей. В пуранічних писаннях корова 

оголошується матір‘ю всієї цивілізації, а молоко – одним 

з основних продуктів харчування. Подарунок у вигляді 

корови описується як найкращий дар, який тільки можна 

піднести. 

Шанування корів зіграло велику роль в Повстанні 

сипаїв. Розроблена незадовгоперед цими подіями, гвин-

тівка Енфілда, з капсульним замком, забезпечувалася 

патронами, зробленими з просоченого свинячим салом 

паперу. Під час зарядки патрон належало скусити – у 

той час, як в індуїзмі, було заборонено харчуватися 

м‘ясом корів; а в ісламі свині вважаються нечистою тва-

риною. Як виявилося пізніше, кулі просочувалися рос-

линними оліями – так діяли справжні індуїсти та мусу-

льмани. Згодом, наприкінці XIX ст., у Північній Індії 

з‘явився рух, який виступив на захист корів, за 

об‘єднання всіх індусів і проведення кордону між інду-

сами і мусульманами – на підставі введення заборони на 

вбивство корів. Це змішання політичних і релігійних 

цілей призвело до періодичних анти-мусульманським 

повстань і, згодом, зіграло певну роль в розділі Індії в 

1947 р. 

Великий Махатма Ганді [62-66]. Він говорив з цього 

приводу: «…  поклоняюся їм, і я буду захищати покло-

ніння їм навіть якщо проти мене виступить весь 

світ…; одним з основних елементів індуїзма є захист 

корів…» [65, c.115-117, 183-184]; шанував корову як 

свою власну матір, називаючи її «матір‘ю мільйонів ін-

дійського людства»; ось його слова: «…Коли вмирає 

наша мати, це означає що потрібно заплатити за похо-

рон і за кремацію. Мати-корова однаково корисна як у 

живому, так і в мертвому вигляді, коли ми можемо ви-

користовувати кожну частину її тіла – її м‟ясо, кістки, 

роги і шкуру. Але, я говорю це не для того, щоб люди 

використовували її, а для того, щоб показати наскільки 

велика її любов до нас» [65, c.115-117, 183-184]. 

На сьогоднішній день, в таких країнах як Індія і Не-

пал, де індуїсти та джайна [41-61] складають більшість 

населення, коров‘яче молоко і молочні продукти відіг-

рають ключову роль в релігійних обрядах. Повсюдно й 

повсякчасно коровам виявляється найбільша повага – їм 

дозволяється вільно бродити вулицями великих міст. У 

багатьох місцях в Індії вважається дуже сприятливим 

знаком дати що-небудь поїсти корові перед сніданком. У 

багатьох штатах в Індії існує заборона на вбивство корів, 

за вбивство або поранення корови можна потрапити до 

в‘язниці. Історично, через заборону на поїдання корів, в 

індійському суспільстві виникла система, в якій тільки 

«нечисті» касти вживали в їжу м‘ясо убитих корів, вико-

ристовуючи їхні шкури в шкіряному виробництві. В ці-

лому, вбивство корів обмежується у всіх штатах Індії, за 

винятком Західної Бенгалії і Керала. Тому коровививо-

зяться на забій в ці регіони.  

У нашому аспекті треба розуміти, що зороастризм є 

релігією, історично пов‘язаною з індуїзмом. У його те-

заурусі термін «геуш-Урва» означає дух корови, який 

розглядається як душа землі; у «Ахунавайті-гаті» Зара-

туштра звинувачує деяких своїх братів по вірі в насильс-

тві над коровами [41-61; 67]; Ахура Мазда просить Зара-

туштру захищати корів. На рідній землі Заратуштри, у 

колі ведійських священиків було поширене розведення 

великої рогатої худоби. У дев‘ятій главі «Вендідада» 

Авести пояснюється очисна сила коров‘ячої сечі, яка 

проголошується там панацеєю від усіх тілесних і духов-

них недуг. Сеча бика там називається «ніранг». 

Так само, і в стародавньому Єгипті корова не прино-

силася в жертву, як це робили з іншими тваринами, бо 

вважалася священною твариною богині Хатхор; згодом – 

Ісіди; в елліністичний період поширювався еліністський 

міф про Іо, яка мала форму корови.  

Назва «Чумацький Шлях» поширене в західній куль-

турі і є калькою з лат. via lactea «молочна дорога», що в 

свою чергу переклад з грец. κύκλορ γαλαξίαρ «молочне 

коло-шлях» [68, c.632; «Мilking of the Earth». Texts.00.gs. 

Retrieved 13 November 2011]. Назва «Галактика» утво-

рено від грец. γαλακτικόρ «молочний». За давньогрець-

кою легендою, Зевс вирішив зробити свого сина Гера-

кла, народженого від смертної жінки, безсмертним, і для 

цього підклав його сплячій дружині Гері з тим, щоб Ге-

ракл випив божественного молока. Гера, прокинувшись, 

побачила, що годує не свою дитину, і відштовхнула його 

від себе. Вулкан з грудей богині, як струмінь молока, 

перетворився на Чумацький Шлях. У мовах народів 

світу є різноманіття позначень Чумацького Шляху. Ось 

як англійська мова тлумачить його: «…Milk Way, the 

faintly luminous band stretching across the heavens…, of 

Latin. Via lactea…» [16, c.909]. Про походження терміну, 

поняття, слова, тощо, «молоко» можна писати вічно, але 

є безсумівний факт – лінгвістичні його коріння сягають 

в ІндоЄвропу, так само, як і визначення «м‘ясо», «ко-

рова», «велика рогата худоба». В англійській мові для 

нас цікавими є такі поняття: «…buffalo…1. Any of several 

large wild oxen of the family Bovidae…bison…7….Of 

impress or intimidate by a display of power, importance…» 
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[16, c.194]. В першому випадку маємо тваринний символ 

Америки; у 7-му – маємо метафору, яка позначає силу, 

владу статусу. А Buffalo Indian – це природнє серце ав-

тохтонів, їхній ареал та батьківщина. А ось і визначення 

«бик» – «…Ox…1. Adult castrated male of the genus Bos, 

used as a draft animal and for food…3. A clumsy, stupid 

fellow…» [16, c.1032]. Знов-таки, у випадку 1 маємо пре-

дмет споживання, а у випадку 3 – метафору, яка позна-

чає «тупого» хлопця. Та в фольклорі США таким хлоп-

цем може бути будь-який чоловік, особливо з села. Ці 

поняття є символами спорту, авто техніки для США, 

реалістичного живопису, кінематографу, музики в стилі 

«кантрі», країни з величними преріями та прекрасною 

природою, де працюють невтомні фермери, вирощуючи 

цих дивних тварин.  

Недарма до США їздив Микита Хрущов – тут йому 

демонстрували «чудо-корову зі штату Айова»; тут він 

започаткував ідею про кукурудзництво як єдину рятівну 

галузь. Є два дотепи з цього приводу: 1. Коли Микита 

Хрущов натхненно описував комуністичне майбуття 

СРСР – на XXI з‘їзді КПРС, до якого весь народ руха-

ється «семимильними» кроками, йому закинули з залу: 

«На місцях немає м‘яса та кормів!», керівник СРСР не 

розгубився: «Ми настільки швидко рухаємось, що ско-

тина за нами не встигає!»; 2. Коли колгоспник привіз на 

ВДНГ здоровенного бика, той у нього запитав: «А хар-

чування?». Колгоспник простягнув йому «червінець», 

промовивши: «Це тобі на перший час!». 

Ось інші визначення з англійської: «…Cattle. 1. 

Bovine animals, esp. domesticated members of the genus 

Bos…2. Bib. Such animals together with other domesticated 

qadrupeds, as horses, swine, ets…3. Human beings…» [16, 

c.234]. Визначення 3 просто-таки вражає – «людський 

коллектив як співжиття»… Для Американського конти-

ненту родео – це і видовище, й виставка досягнень в до-

машньому тваринництві. Ось його тлумачення: «…Rodeo. 

1. Public exhibition of cowboy skills, as bronco riding and 

calf roping. 2. Roundup of cattle…» [16, c.1240]. 

Є в англійській мові й визначення кориди: 

«…Corrida…a bullfight…Sp. Short for corrida de toros…» 

[16, c.328]. Саме так побачив кориду Ернст Хемінгуей. 

«Смерть пополудні» (англ. Death in the Afternoon) – це 

твір Ернеста Хемінгуея, що вийшов у 1932 році й прис-

вячений традиціям іспанської кориди. Письменник про-

ніс любов до Іспанії і до бою биків через все життя, від-

бивши це на сторінках своїх книг і репортажів. У спеці-

альному трактаті на цю тему він намагався відобразити 

насичений деталями і технічно точний опис кориди, за-

безпечивши його спеціально підібраними фотографіями 

і словником термінів, а також зібравши біографії кращих 

матадорів минулого і свого часу. Кориду автор розгля-

дає як яскраве, хвилююче народне свято-фієсту, яке не 

обмежується лише межами арени, а залучає до свого 

кола все місто, всі міста, де відбувається корида, і всю 

країну. Письменник вважає, що бій биків не є спортив-

ним заходом; це дійство не змаганням рівних в межах 

суперництва бика і людини. На його думку, скоріше 

варто вести мову про трагедію загибелі бика, де для лю-

дини є небезпека, а для тварини – в будь-якому випадку – 

результатом є смерть. Фактично, матадор є людиною, 

яка кидає виклик смерті; для Хемінгуєя, бик – це символ 

смерті, а матадор є уособленням символу життя. За сло-

вами Хемінгуея, корида – це єдиний вид мистецтва, де є 

загроза смерті артисту і де рівень геніальності виступу 

залежить від особистої честі тореро [69; 70]. 

У нашій автохтонній історії першими успішними 

тваринниками були трипільці. У статті «Трипільське 

тваринництво» Ігор Старенький [71] розмірковує про 

культуру тваринництва у трипільців. На думку фахівців, 

однією з основних тварин у трипільському скотарстві 

був бик. Ця тварина використовувалася як для сільсь-

кого господарства, так і для споживання. Знахідки осте-

ологічного матеріалу свідчать про те, що свійський бик 

складав левову частину раціону трипільців. Аналіз осте-

ологічного матеріалу з поселення Бернашівкаm свідчить, 

що 72% складала велика рогата худоба. На поселенні 

Лука-Врублівецька ситуація була дещо іншою: лише 

22% становили велику рогату худобу. На етапі ВІ-ВІІ 

(поселення Більшівці), у Подністров‘ї, 30% становила 

велика рогата худоба. На етапі ВІІ (поселення Коновка) 

велика рогата худоба становила 46%. На етапі ВІІ-СІ, на 

поселенні Велика Слобідка, в урочищі Хрещате, Тамара 

Григорівна Мовша [72] зафіксувала наступний розподіл 

остеологічного матеріалу за видами свійських тварин: 

велика рогата худоба – 47%. На пізньому етапі трипіль-

ської культури, знов-таки, Т.Г. Мовша, у Жванці, в уро-

чищі Лиса Гора, визначила такий розподіл тваринниц-

тва: велика рогата худоба – 43%. Більше того, сьогодні 

цей археологічний об»єкт претендує на честь бути пред-

ставленим у списку ЮНЕСКО.  

А що ж таке, Чумацький шлях? – це торгово-візниць-

кий шлях, яким чумаки, з XVI по XIX стт., возили сіль з 

чорноморського узбережжя Криму і Приазов‘я, а назад, 

із центральних регіонів України, зерно та ін. сільського-

сподарські продукти. Пізніше, також, це українська на-

зва Чумацького Шляху (астрономічного явища і галак-

тики). Цей шлях йшов по лівому берегу Дніпра через 

запорізькі степи до Перекопського перешийка, а звідти – 

на Кримський півострів. Він втратив стратегічне зна-

чення в 1870-х – 1880-х рр. у зв‘язку з розвитком заліз-

ниць і річкового транспорту; згаснув також й чумацький 

промисел. У 2007 році, в пам‘ять про цей історичний 

маршрут, який мав значний вплив на історію України, 

Національний банк України випустив пам‘ятну монету, 

яка зображує обоз чумаків. Звідси – легенди, казки, пі-

сні, перекази [73]. Чумацькі вози зберігаються на всій 

території України.  

Чудовим втіленням праці й звитяг чумаків є знаний 

мультфільм про козаків. «Козаки» – це серія мультиплі-

каційних фільмів, знятих в УРСР на українській студії 

«Київнаукфільм». Автор сценарію і режисер – Володи-

мир Дахно. З виходом першої серії «Як козаки куліш 

варили» в 1967 році, мультсеріал відразу здобуває вели-

чезну популярність, а харизматичні персонажі стають 

народними улюбленцями. Герої мультфільмів «Як ко-

заки …» є своєрідним національним символом. Голов-

ними героями мультсеріалу є троє запорозьких козаків: 

Бурмило, Коротун і Силач (за сценарієм, мають імена 

Грай, Око і Тур відповідно, але в самому серіалі завжди 

безіменні). У сюжетах мультфільму герої потрапляють у 

неймовірні пригоди, зустрічаючись з людьми з різних 

країн і епох, навіть з богами та інопланетянами. Всього 
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створено дев‘ять мультфільмів про козаків. Окремі серії 

отримували нагороди та премії на державних і міжнаро-

дних фестивалях. Ось серія: «Як козаки сіль купували» 

(1975) 09:20». У цій серії козаки допомагають чумакам 

довезти сіль до ярмарку і відбивають напад степових 

розбійників під керівництвом Злого Пана [74;75].  

Неперевершеним твором для України та світу став 

роман «Хіба ревуть воли, як яясла повні?», написаний 

братами Панасом Мирним та Іваном Біликом у 1875 р. 

Відомо, що поштовхом до написання роману стала по-

дорож Панаса Мирного від Полтави до Гадяча. 1874 р. у 

журналі «Правда» Панас Мирний опублікував нарис 

«Подоріжжя од Полтави до Гадяча», який був покладе-

ний в основу майбутнього роману. Робота над романом 

тривала: з 1872 до 1875 рр. Після третьої редакції поради 

Івана Білика переросли у співпрацю з Панасом Мирним, 

спрямовану на вдосконалення твору. Остаточний варіант 

роману не зміг вийти друком в Україні. Він був надру-

кований у 1880 р. у Женеві за сприяння Михайла Драго-

манова. Важливо!, заголовок твору походить з біблійної 

Книги Йова (монолог самого Йова, глава 6, стих 1-9) в 

українському перекладі Пантелеймона Куліша, що його 

було опубліковано в журналі «Правда» (1869); (частина 

6, сторінка 44) [76-78]. Ось оригінал російською: 

«…Книга Иова. …Глава 6. 1. И отвечал Иов и сказал: 

2. о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе 

с ними положили на весы страдание мое! (Притч 27, 3). 

3. Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова 

мои неистовы. (Втор 32, 23 Пс 37, 3). 4. Ибо стрелы Все-

держителя во мне; яд их п‘ет дух мой; ужасы Божии 

ополчились против меня. 5. Ревет ли дикий осел на 

траве? мычит ли бык у месива своего? 6. Едят ли безв-

кусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке? 7. До 

чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвра-

тительную пищу мою. 8. О, когда бы сбылось желание 

мое и чаяние мое исполнил Бог! (Иов 7, 16 Иов 13, 21). 

9. О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер 

руку Свою и сразил меня!» [29-32;79-80]. Роман став 

першою в українському письменстві монументальною 

селянською епопеєю, усебічним змалюванням життя 

українського села. Автори сміливо утверджують важ-

ливу в усі віки ідею: народ жив би мирно, якби не несте-

рпне гноблення, і лише за допомогою насильства мож-

ливо змінити світ. 1990 року вийшов переклад твору 

англійською мовою під назвою «Do oxen low when 

mangers are full?» [78]. 

В дореволюційні часи в Україні велика свійська ху-

доба допомагала селянам важко працювати. В часи 

СРСР та УРСР свійська рогата худоба працювала на ра-

дянську колгоспну систему.  

Ставлення українців до природи – у різноманітті 

флори та фауни, знайшло відображення в усіх жанрах 

мистецтва й літератури – на рівні побуту й науки. Зок-

рема, український пейзажний живопис розвивався в кон-

тексті європейського мистецтва; кращі твори українсь-

ких художників-пейзажистів увійшли до скарбниці 

вітчизняного образотворчого мистецтва. Мальовничі 

українські краєвиди посідають значне місце у творах 

живописців та графіківю У кінці XIX – на початку XX 

стт., українські міста зосереджували кращі мистецькі 

сили з відповідним утворенням малярських осередків 

(Товариство Південноросійських художників) та шкіл 

(Київська рисувальна школа, Художньо-промислова 

школа у Львові). Треба визнати, що в царські часи 

українська дійсність, зокрема природа, відтворювалась 

ідеалізовано, інколи в поєднанні вигаданого ландшафту 

із замальовками реальної природи. В час розквіту Моде-

рну українські митці відмовляються від панорамності; в 

їхній творчості почали переважати буденні мотиви. «Ге-

роями» сюжетів стають водяні млини, селянські хати, 

вулички провінційних міст, тини, та, звісно, худоба. Ці 

художники намагались розкрити правду соціальної дійс-

ності, вселити віру у просту людину, уславити красу 

своєї батьківщини: Микола Пимоненко (1862–1912), 

Володимир Орловський (1842–1914), Костянтин Трутов-

сьий (1826–1893), Петро Левченко (1856–1917), Киріак 

Костанді (1852–1921), Сергій Іванович Васильківський 

(1854–1917). 

Також цариною візуального мистецтва – в нашому 

контексті – стало кіно – в усіх його жанрах. Для нас й 

світу є класика від Олександра Довженка (1894–1956). 

Предки Олександра Довженка були чумаками, що пере-

селилися з Полтавщини у Сосницю, у XVIII столітті. 

Вирішальним для характеру творчості майбутнього ре-

жисера почуттям стала любов до природи, яка визріла 

ще в дитинстві: мальовнича Десна, «казкова сіножать» 

на ній, назавжди залишилися для Довженка найкрасиві-

шим місцем на всій землі. Від липня до листопада 

1929 р. Олександр Довженко знімав свій геніальний твір 

«Земля», гімн праці на землі, хліборобству та людині, 

яка працює на землі, є частиною космічного ритму буття. 

Середовище і люди – єдине і нероздільне, а їхній спосіб 

життя є споконвічним, світогляд непохитним. Цікаво, 

що Микола Бажан, один з небагатьох, хто став на захист 

режисера(в темні роки для України), розумів Довженкове 

особливе ставлення до колективізації: перехід патріар-

хального селянства до колективістського суспільства 

обов‘язково проходитиме через постійний конфлікт лю-

дини та природи [81-82].  

Тема «село-люди-тварини» є живою й для дальшого 

українського кінематографу. Сталися «Тореадори з Ва-

сюківки» – короткометражна дитяча комедія Самарія 

Зелікіна за одним з епізодів однойменного твору Всево-

лода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Прагнучи здо-

бути славу і втерти носа «одноосібнику» Салу, що про-

славився, розводячи кроликів, двоє сільських хлопчаків – 

Ява Рень та Павлуша Криворотько – обирають кар‘єру 

тореадорів. Проте на цьому шляху їх чекають нелегкі 

випробування: українська худоба терпляча і доброду-

шна, але має власну гідність. Цей фільм знімали в селі 

Коропове (Коробів хутір) Зміївського району. Актор, 

який грав дачника, котрий тікає од бика, травмувався під 

час зйомок цього епізоду. Виконував роль дачника зав. 

постановочною частиною Є. Пустовійт. Корову Кон-

трибуцію у фільмі грала дуже терпляча корова Лис-

ка [83-84]. 

Цікавий факт: 1983 року в Україні, в Києві, на кінос-

тудії «Кіностудії імені Олександра Довженка» був зня-

тий «Вир», український радянський художній фільм ре-

жисера Станіслава Клименка. Сюжет фільму базується 

на однойменному романі Григорія Тютюнника. Цей 

фільм розповідає про те, як почуття патріотизму, відпо-
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відальності та любові до Батьківщини об‘єднало мешка-

нців українського села Троянівка у часи Другої Світової 

війни [85]. «Політрук» колгоспу – Дорош – вольовим 

рухом – за кільце – вгамовує здоровенного бика. Це було 

символом доби – воля ВКП(б) може керувати не тільки 

людьми, але й природою! 

07.11.2017 року у Верховній Раді України було заре-

єстровано проект Закону ғ 7267, основою якого стала 

ратифікована Україною Європейська конвенція про за-

хист домашніх тварин. Цей проект вперше адаптує 

українське законодавство до європейських стандартів в 

частині захисту та поводження з тваринами; враховує 

реалії українського сьогодення. На думку його креато-

рів, проект системний, фаховий та збалансований. Він 

вводить чіткий та взаємоузгоджений понятійний апарат, 

гармонізуючи українське законодавче поле, що регулює 

відносини між твариною та людиною. Проект дозволить 

вирішити усі найголовніші питання захисту тварин: 

1. приведення українського законодавства до європейсь-

ких стандартів; 2. встановлення чітких правил і заборон 

в утриманні тварин; 3. невідворотну відповідальність 

живодерів та їх пропагандистів; 4. поступову та досту-

пну людям реєстрацію та ідентифікацію домашніх тва-

рин; 5. легкий пошук власників загублених та покинутих 

тварин; 6. створення повноцінних притулків та передачу 

тварин у сім‘ї (адопцію); 7. обов‘язкову гуманну освіту 

для дітей; 8. створення інфраструктури для домашніх 

тварин та їх власників у містах України. Окремим дося-

гненням проекту є коректний та точний розподіл повно-

важень і відповідальності щодо тварин між Кабінетом 

Міністрів, міністерствами та органами місцевого самов-

рядування, що є ключовим для практичної реалізації 

його положень. На думку розробників проекту, його 

важливою складовою стала зміна філософії нашого ста-

влення до тварин: зміна підходу, який передбачав ви-

ключно захист тварин від жорстокого поводження до 

впровадження філософії забезпечення благополуччя 

тварин. Введення такого поняття, як «благополуччя тва-

рин», на думку авторів проекту, стане свідченням готов-

ності українського суспільства і держави приєднатися до 

європейської спільноти; продемонструє сприйняття най-

сучасніших тенденцій розвитку т.зв. «права тварин» у 

цивілізованих державах світу; імплементує в українське 

законодавство ключові положення та стандарти щодо 

захисту тварин, що містяться як в міжнародних догово-

рах, так і в актах Європейського союзу, адаптація яких є 

завданням для України в рамках євроінтеграційного по-

ступу, зокрема, Угоди про асоціацію України з ЄС, що 

вступила в силу з 01.09.2017 року. Після проходження 

комітетів і погодження Проект закону ғ 7267 «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з ме-

тою посилення відповідального поводження з ними» 

перебуває на розгляді у Верховної Ради й має бути ухва-

леним ВР у 1-му читанні [Колектив розробників: Олек-

сандр Опанасенко – народний депутат України; Руслан 

Сидорович – народний депутат України; Олексій Кова-

ленко – засновник експертної платформи ЗооРеформа, 

голова ГО «Форум ЮА-ВЕТ», експерт групи Муніципа-

льний розвиток Реанімаціного пакету реформ; Ірина 

Саєнко – юрист-розробник; Ірина Коробко – юрист-між-

народник, ГО «Юристи за захист тварин»; Сергій Харь-

ков – заступник генерального директора «Київського 

зоологічного парку»; Марія Трунова – громадська дія-

чка, експертка по роботі з дикими тваринами]. 

Висновок. Досліджувана тема має багато аспектів. В 

першу чергу, це соціолінгвістика, лінгвокраїнознавство 

та етнологія, українознавство. Співвідношення людини, 

суспільства, й світу природи в особі свійської рогатої 

худоби, є вкоріненим в життя суспільства з часів одо-

машнення диких тварин. Ці процеси знайшли своє відо-

браження в етнографії, протонауці, міфології, релігії, 

мистецтві та літературі. Основним нашим фокусом є 

увага до застосування концептів «мова», «свійська тва-

рина», «тваринництво», «соціокультурні аспекти тва-

ринництва» та ін. На наше переконання, ця тема потре-

бує подальшого осмислення в умовах перетворень в 

науці, сучасній культурі – як царин об‘єктивного та іде-

алізованого відтворення дійсності.  

Культура людства – в нашому аспекті – апелює до 

багатоманітного образного рефлексування життя прек-

расних творінь природи. Їхні продукти дають людині 

поштовх до наповнення життєвою енергією нашого іс-

нування; зоряне небо над нами вічно осяює нас розли-

тим молоком. Чумацький шлях вічно торує шлях живого 

і всього матеріального до величі Універсуму! 
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COWS & OXEN & CATTLE & ANIMALS AS LINGUISTIC CONCEPTS OF FAUNISTICS 

IN THE ASPECT OF LINGUISTIC SCIENCE 

The relevance of the research topic is determined by the latest scientific and cultural approaches to the interaction of man, 

society and nature. This aspect involves socio-cultural, sociolinguistic, linguistic consideration of livestock as a source of 

livestock, a source of creative research in all spheres of culture: in mythology, religion, philosophy, history, art, literature, 

education and upbringing, science, life and leisure. creativity – both spiritual and material. We consider these moments 

through the prism of linguistics, which operates with the latest means of language for the adequate expression of thoughts, 

emotions, experiences, etc. about assessing the world of animals that were domesticated long ago. These processes are 

reflected both in the language of science and technology, and in the language of nations, the language of culture in all its 

manifestations. To understand these problems, we used data, knowledge, information from English and Ukrainian. English is 

the language of the «lingua franca» in all spheres of public life. Arabic, Hebrew, languages of Asia, Africa, America, etc., 

entered the scientific and cultural world through English. This is how we perceive ancient texts – on different media. 

Ukrainian cultural history has gained a large array of knowledge and information about the evaluation of our subject. This is 

reflected in works of art and literature. These moments are crucial for the further development of such an interesting and 

important gap in culture as linguistics. Our description is not complete. The latest data from the Internet, from other sources 

of knowledge and culture, further expand the field of this research. 

Key words: cattle, sociolinguistics, ethnology, ethnography, linguistics. 
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Козача левада (Полотно, олія. 1893; 133×99 см). Сергій Іванович Васильківський (7 (19) жовтня 1854,  

Ізюм – 8 жовтня 1917, Харків) – український живописець, пейзажист, баталіст. 
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Та сама «бурьонка» зі штату Айова разом із М.С. Хрущовим 

 

 

 
 

Тварини теж рухаються в світле майбутнє! 
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Наздогнати й обійти! 

 

 
Невтомні трудівники! 
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«Автохтони» Айови, США. 

 

 

Один із символів Стокгольму 
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Гордість Айови, США 
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Постановка проблемы. Проблема комического до-

статочно актуальна, она не ограничивается только тео-

ретическим интересом. Обладая большой критической 

силой, смех является мощным орудием прогресса. В 

смехе не только выражается отношение к объекту осме-

яния, дается его оценка, но вместе с тем проявляется и 

сам смеющийся человек, уровень его культуры, характер.  

Обращением к проблеме смеха является ее сего-

дняшняя не только научная, теоретическая, но и нрав-

ственно-публицистическая злободневность. 

Смеховое начало не выступает так явно и убеди-

тельно ни в какой другой литературе, как в литературе 

французской. Естественная потребность писать забавно, 

насмешливо, остроумно о самых серьезных вещах, ви-

деть комизм в драматических и даже трагических колли-

зиях действительности – это и есть суть «галльского 

острого смысла» (А. Блок). Сатирическое творчество 

французского автора Ж. Дютура до сих пор не стало 

объектом серьезного изучения, несмотря на то, что оно 

действительно этого заслуживает. 

Цель статьи – проанализировать комическое начало 

в столь серьезном произведении времен оккупации и 

послевоенных лет, первом романе французского писа-

теля Жана Дютура «Свежее масло, или десять лет из 

жизни одного молочника», романе, который получил 

высокую оценку критики и был удостоен премии 

Интералье. 

Изложение основного материала. Во множестве 

концепций и определений комического есть много об-

щего, заключающееся в методе анализа и описания ко-

мического, который можно определить, как метод общих 

рассуждений и естественно-языковых формулировок. Для 

обозначения данного явления, кроме термина «комиче-

ское», используются и другие термины, в первую оче-

редь термин «смешное». «Смех – как ртуть. Он легко 

ускользает из-под рук теоретика. В этом трудность, но 

не безнадежность исследования природы комического», 

как нельзя точно подмечено Ю. Боревым [2]. 

Комическое в существующих теориях рассматрива-

ется или как объективное свойство предмета, или как 

результат субъективных способностей личности, или как 

следствие взаимоотношений субъекта и объекта. Поэто-

му мы имеем достаточно большое количество способов 

и приемов рассмотрения комического. Литература о ко-

мическом достаточно обширна, как и множество форму-

лировок комического. Для обозначения данного явле-

ния, кроме термина «комическое», используются и 

другие термины, в первую очередь термин «смешное» 

[1;3]. Пропп В.Я. использует термины «смешное» и 

«комическое» как синонимы. Отвечая на вопрос: «могут 

ли быть смешны вещи?», он говорит: «Вещь может ока-

заться смешной, если… человек, сделавший эту вещь, 

невольно отразил в ней какие-то недостатки своей нату-

ры: нелепая мебель, какие-нибудь необыкновенные 

шляпы…» [6:25]. 

Что же касается смеха, то это типичная физиологиче-

ская реакция на комическое и смешное. Однако смех 

может иметь и иной стимул, ср.: торжествующий, удо-

влетворенный, истерический [6:15]. Важной особенно-

стью комического является непроизвольная реакция на 

него, над которой не властна ни логика, ни этика, ни 

здравый смысл. Можно считать шутку абсурдной, амо-

ральной или глупой, но, тем не менее, смеяться над ней. 

На эту особенность обращал внимание А. Бергсон. Кри-

тикуя различные определения комического, он писал: 

«Эти определения, если бы они действительно соответ-

ствовали всем формам комического, никак не могли бы 

объяснить, почему комическое заставляет нас смеяться. 

В самом деле, с чего бы вдруг это особое логическое 

отношение, лишь только оно нами подмечено, застав-

ляет нас меняться, встряхиваться, веселиться, в то время, 

как все другие оставляют нас в покое?» [1:13]. 

Необходимо отметить, что для французской литера-

турной критики характерно пренебрежительное отноше-

ние к сатирической традиции. Здесь можно назвать та-

кие имена, как Р. Кантерс, Р.М. Альберес и некоторые 

другие. Более широкий взгляд на сатиру и юмор в со-

временной литературе присущ литературоведу П. де Буа-

дефру, «который не только не отрицает наличия са-

тирических тенденций в творчестве целого ряда писа-

телей, но и стремится в определенной мере к выявлению 

преемственных линий» [5:5].  

Несмотря на обилие работ о романе, особенно фран-

цузском, жанру сатирического романа, именно во фран-

цузской литературе, не повезло. О французском сатири-

ческом романе практически нет ни статей, ни книг. 

Наличие отдельных сатирических романов тех или иных 

авторов признается и отмечается большинством иссле-

Рассмотрение сути комического во французской литературе представлено романом Ж. Дютура 

«Свежее масло» («Au bon beurre»). Автор показывает, при помощи английского юмора, что для семьи 

Лекюйе последствия оккупации и послевоенных лет стали национальной трагедией, для семьи Пуассонаров – 

возможностью нажиться. В романе показана присущая писателю рассудительно-показательная манера 

повествования c сатирической и насмешливо-иронической окраской. Картина национальной истории 

обусловила характерное для романа соединение социально-психологического и сатирического начала. 

Ключевые слова: Жан Дютур, жанр, роман, сатира, ирония, модус насмешливости.  
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дователей современной французской литературы. Не 

ставя перед собой задачу историко-теоретического осве-

щения проблем комического и существующих разно-

гласий среди ученых по многочисленным аспектам 

(соотношение понятий: комическое – смешное; сатира – 

юмор; сатира – род, вид, жанр литературы или худо-

жественный принцип изображения действительности и 

т.п.), отметим, что в своей работе мы исходим из утвер-

дившегося в нашей науке признания комического как 

социально значимого смешного (А.В. Луначарский, 

М.М. Бахтин, Ю.Б. Борев, Д.С. Лихачев, Н.М. Федь, 

Я.Е. Эльсберг и др.), как специфической формы эстети-

ческого отношения к действительности, для которой 

характерна эмоционально насыщенная «отрицающая и 

утверждающая критика, представляющая предмет в 

неожиданном свете, вскрывающая внутренние противо-

речия его и вызывающая активное самостоятельное про-

тивопоставление предмета эстетическим идеалам» 

(Ю. Борев), другими словами, восприятие и осмысление 

действительности в смеховом регистре, утверждение 

эстетического идеала при помощи смеха. 

«Именно смешное становится тем специфическим 

качеством, на основе которого ученые различают сати-

рические и морально-дидактические произведения, ко-

торые тем не менее связаны общностью целей. Именно 

смешное родит сатиру и юмор. Лишь в теоретических 

изысканиях можно попытаться обозначить границы той 

или другой разновидности смеха; в художественной же 

практике эта родовая общность способствует их посто-

янному взаимопереходу» [5:15].  

Как мы уже отмечали, отечественные и французские 

специалисты практически не рассматривают сатирико-

юмористическую традицию как феномен литературного 

процесса. Исключением можно назвать П. де Буадефра, 

который в своей книге «Живая история сегодняшней 

литературы» попытался как-то выделить эту линию в 

общем потоке литературы. В главе «Юмористы и рас-

сказчики» автор подает довольно внушительный пере-

чень писателей, которых он называет юмористами, 

среди которых Ж. Дютур. Жан Дютур заявил о себе как 

о сатирике в одном из первых романов «Свежее масло, 

или десять лет из жизни одного молочника». В поздних 

изданиях появился подзаголовок «Сцены жизни в пе-

риод оккупации». «Сатирически окрашенная морализа-

торская тенденция творчества Дютура, по мнению ряда 

критиков, зачастую носит морализующий характер, с 

чем трудно согласиться, учитывая яркую привержен-

ность писателя идеалам просветителей XVIII века и 

столь же ярое неприятие пошлости и духовного убоже-

ства современной эпохи» [5:35]. 

Роман Ж. Дютура «Сежее масло» с точки зрения 

П. де Буадефра – это «забавная (но легкая) сатира пери-

ода оккупации» [8:604]. По мнению же М. Жеориса, 

«Свежее масло» – «безмерная сатира, которая исторгла 

бы крики и слезы радости у А. Доде» [10:36]. 

Ж. Дютур объясняет обращение к такому смешному, 

на первый взгляд, персонажу, как молочник, он пояс-

няет, что «молочник является главной фигурой Франции 

в 1952 году», во всяком случае «наиболее представи-

тельной, единственной, которая «преуспела в войне» 

[9:10]. По мнению писателя, молочник – это подлинно 

«социальный феномен», о чем говорит изложенная в 

романе история жизни семьи молочников Пуассонаров в 

годы оккупации Франции немецкими захватчиками. Это 

были скромные коммерсанты в одном из районов Па-

рижа, которые через 10 лет становятся обладателями 

47 миллионов франков, поместья, домов в столице, золо-

тых слитков. Свою дочь Жанин они выдают замуж за 

депутата, принадлежащего к известному аристократиче-

скому роду. Это превращение простого коммерсанта 

стало объектом блестящего сатирического исследования 

писателя Дютура. 

По ходу романа читатель прослеживает историю 

жизни преуспевающей семьи Пуассонаров (это глава 

семейства Шарль-Юбер, его жена Жюли, дочь Жанин и 

сын Рири) и семьи Лекюйе, которая претерпевает все 

невзгоды оккупации и послевоенных лет. Мадам Лекюйе 

потеряла в первую мировую войну мужа, с трудом сво-

дит концы с концами, экономя на питании. Но она – 

пример стойкой ненависти к оккупантам, показанной 

автором в ее спорах с месье Лебюглем. В комичной 

форме, с иронией автор описывает политический спор 

между этими героями, при этом месье Лебюгль жести-

кулировал как семафор [9:154]. Судьба ее 27 летнего 

сына Леона складывается драматично. Будучи лейтенан-

том, он бежит из немецкого плена, но на него пишет 

донос Жюли Пуассонар. И Леон вынужден опять бе-

жать, ему это удается, он женится, попав в свободную 

зону. Затем он прибывает в Виши, но, надо же такому 

случиться, именно в это время туда едут Пуссонары с 

тем, чтобы вручить презент маршалу. Забавный был 

презент, это дюжина яиц. Маршал удивляется, что они 

такие крупные, на что Шарль-Юбер Пуассонар отвечает: 

«Куры обычные, но мы им сказали, что яйца – для мар-

шала… и птицы вам засвидетельствовали свое почте-

ние» [9:224]. Характерная сцена, которой писатель пока-

зывает угодничество, рабскую психологию персонажей. 

А арестованный Леон, до освобождения, находится в 

тюрьме, где близко сходится с коммунистом Альфонсом 

и вместе с ним ведет подпольную работу. 

После освобождения Леон получает место препода-

вателя в одном из лицеев Парижа, но опять становится 

жертвой теперь уже всесильного семейства Пуассона-

ров. Он не пошел на компромисс с собственной сове-

стью и не поставил положительную оценку попавшему к 

нему в класс Рири Пуассонару. Леона отстраняют от 

должности и переводят в Алжир. Ирония судьбы: чело-

век, рисковавший своей жизнью ради спасения Фран-

ции, зависит и в период оккупации и после от одних и 

тех же людей. Разница в том, что они стали более могу-

щественными. 

Роман «Свежее масло» предстает, прежде всего, как 

роман сатирический. Достоверно созданные образы пат-

риотов еще ярче оттеняют отталкивающие образы ком-

мерсантов, наживающихся на несчастьях и страданиях 

соотечественников. Роману присущи и такие смеховые 

оттенки как насмешка, ирония, юмор, встречающийся в 

приключениях Леона. Так бывший военнопленный Леон 

знакомится в Гамбурге с молодой девушкой с целью 

соблазнения. И когда он спрашивает ее имя, «она» пред-

ставляется офицером – оберлейтенантом Гельму-

том [9:30]. 
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Также, комизм ситуации проявляется и в эпизоде, где 

Леон бежит от преследования. После того, как Жюли 

написала на него донос, убегает по крышам домов, пола-

гая, что находится далеко от того места, где был ранее, а 

оказалось, что он всего лишь на соседней улице, причем 

там, где находится лавка Пуассонаров. 

Интерес представляют также описательные сравне-

ния Ж. Дютура в романе. Так Жюли Пуассонар осматри-

вала свои запасы в лавке «как генерал свою армию, это 

была ее армия» [9:39], голубое покрывало привлекло 

взгляд Леона «как медуза на пляже» [9:67], продукты 

Пуассонаров испортились и зацвели «как ленивые чере-

пахи в гроте» [9:39]. Комизм ситуации проявился в 

сцене, когда Пуассонары попытались дать взятку ин-

спектору Симонену [9:261]. Для них это закончилось 

очень плачевно, он закрыл их заведение на месяц, и они 

не могли торговать, понесли убытки. А когда Жюли об-

вешивала, обманывала покупателя и тот замечал это, она 

поднимала шум, высказывала ему много неприятного, 

после чего покупатель возвращался и еще и извиня-

лся [9:149]. 

Роман «Свежее масло» заканчивается на ирониче-

ской ноте. Аннотируя письменные работы Анри Пуас-

сонара, Леон знал, что подписывает себе смертный при-

говор. Он ждал катастрофы. Задумчиво глядя на жену, 

он произносит слова, увы! «запоздалой мудрости»: 

«Мой сын будет молочником» [9:375]. 

Выводы. Осмысляя трагический опыт оккупации и 

послевоенных лет, Ж. Дютур делает вывод: в выигрыше 

оказались предатели, пострадали настоящие патриоты и 

просто честные французы. Эта картина национальной 

истории предопределила характерное для романа соче-

тание социально-психологического и сатирического 

начала. Роман «Свежее масло» заканчивается на ирони-

ческой ноте.  

Смех в ХХ веке стал основной эстетической доми-

нантой. Эта доминанта приобретала на протяжении 

всего ХХ века различные звучания. Она варьировалась 

от «нигилистической иронии» начала века до постмо-

дернистской иронии и юмора, «искусства поверхности», 

«как выражения маргинальности современной культуры». 
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THE COMIC AS A PROBLEM OF LITERARY CRITICISM BY THE EXAMPLE 

OF THE NOVEL «FRESH BUTTER» BY J. DUTOURD 

The article deals with the essence of the comic in French literature by the example of the novel «Fresh Butter» («Au bon 

beurre») by J. Dutourd. With the help of English humour the author shows that hardship of occupation and post-war period 

became a national tragedy for the Lecuyers, but means of easy money for the Poissonards. The novel deals with the inherent to 

the writer judiciously-telling style of storytelling with satirical and tongue-in-ironic overtones. Depiction of the national 

history predetermined typical of the novel combination of social and psychological, and satirical principles.  
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Постановка проблеми. Колабораціонізм, тобто 

співпраця населення захоплених агресором держав з 

окупаційним режимом, є загальнопоширеним явищем у 

світовій історії. Не був винятком й період Другої світо-

вої війни – співпраці із нацистською Німеччиною не 

могла уникнути жодна з окупованих європейських країн. 

Сам термін «колаборація» (франц. collaborationuisme – 

співпрацювати) бере початок від зустрічі А. Гітлера і 

французького маршала А. Петена в Монтуарі 24 жовтня 

1940 р. Під час розмови про німецько – французькі від-

носини А. Гітлер вжив слово «collaboration», яке згодом 

його перекладач П. Шмідт повторив у значенні – спів-

праця [30, с.274-276]. Згодом цим терміном стали офі-

ційно називати принцип взаємовідносин нацистської 

Німеччини з урядами, що співпрацювали в роки війни з 

Третім рейхом. Колабораціоністами також стали нази-

вати іноземних громадян у національних військових 

формуваннях німецького Вермахту, військ СС та поліції.  

Мета статті. Науково – теоретичне обґрунтування 

природи, основних причин та мотивів масштабного ко-

лабораціонізму радянських громадян в роки Другої сві-

тової війни.  

Виклад основного матеріалу. Політична еліта Тре-

тього Рейху в ході Другої світової війни намагалася для 

реалізації своїх агресивних планів залучати різні народи: 

1) державні, які через владні авторитарно орієнтовані 

урядові кола співпрацювали з нацистами й надавали 

Німеччині ідеологічну, військову та матеріально – тех-

нічну підтримку; 2) історично бездержавні або позбав-

лені державної незалежності народи, які через спів-

працю з німецькими властями прагнули змінити свій 

політичний статус. Серед народів СРСР А. Гітлер та 

його оточення головну ставку робили на: 1) анти-

більшовицькі реформістські сили, які намагалися ві-

дігравати роль консолідуючої сили у боротьбі проти 

сталінського СРСР (російський генерал А. Власов і його 

прихильники); 2) бездержавних автономістів, які першо-

чергове завдання вбачали у досягненні територіально – 

національної автономії (козацькі, кримськотатарські, 

калмицькі, кавказькі та ін. активісти); 3) антикомуніс-

тичні сили, які прагнули відновити державну незалеж-

ність, яку вони втратили після окупації їх земель біль-

шовицькою Росією в 1920–1940 рр. (естонські, литовські, 

латвійські, україн-ські, грузинські, вірменські, білоруські 

та ін.) [6, с.155-156].  

На відміну від держав Західної Європи на території 

колишнього СРСР класичного колабораціонізму під час 

війни не існувало. Представники вищеназваних націона-

льностей, які співпрацювали з німецькими окупантами 

або служили їм, стверджують вітчизняні історики, не 

зраджували своїх держав, бо таких не існувало в природі 

[20, с.86-87]. Військова співпраця на стороні нацистської 

Німеччини народів, території яких після розпаду Росій-

ської імперії були окуповані більшовиками й насильно 

включені до складу СРСР, була набагато складнішим і 

заплутаним явищем, ніж колабораціонізм західноєвро-

пейських народів. Причини, що спонукали представників 

народів СРСР розпочати боротьбу проти більшови-

цького режиму, яка стала основним мотивом колабора-

ціонізму, визрівали десятиліттями й задовго до Другої 

світової війни. Варто зазначити, що саме діяльність 

більшовиків на чолі з В. Леніним у роки Першої світової 

війни, набула форми відкритого колабораціонізму з кай-

зерівською Німеччиною. Отримавши фінансування від 

німецького генштабу – біля 60 млн. марок, вони у жовтні 

1917 р. здійснили державний переворот у Петрограді та 

вивели Росію із війни [29, с.21-242].  

Утвердження тоталітарного сталінського режиму, 

криваві репресії, стали прелюдією до кульмінації – ма-

сового колабораціонізму радянських громадян в роки 

Другої світової війни. Американський історик Т. Снай-

дер констатує: «Радянський терор у той час не лише 

У статті досліджуються природа та особливості проявів військового колабораціонізму громадян 

народів колишнього Радянського Союзу в роки Другої світової війни. Мета статті – науково-теоретичне 

обґрунтування основних причин та мотивів колабораціонізму радянських громадян, які впливали на їхню 

участь у військових формуваннях Вермахту, військ СС та поліції нацистської Німеччини. Проаналізовано 

політику нацистського керівництва щодо залучення радянських громадян у військові формування Третього 

рейху. Доказано, що за масштабами військовий колабораціонізм радянських громадян був найбільшим серед 

воюючих країн періоду Другої світової війни.  

Ключові слова: Друга світова війна, Третій рейх, колабораціонізм, сталінський тоталітарний режим, 

нацистський окупаційний режим. 
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перевершував нацистський у масштабі – він був незрів-

нянно більш смертельний… У 1937–1938 роках до смер-

тної кари в Німеччині засудили 267 осіб, у Радянському 

Союзі – 378 326 лише в ході однієї кампанії боротьби з 

куркулями. Знов – таки, зважаючи на різницю в кілько-

сті населення, ризик, що громадянин СРСР загине під 

час кампанії проти куркулів був у 700 раз вищий за ри-

зик, що німецький громадянин дістане смертний вирок у 

нацистській Німеччині» [25, с.98]. Радянські пропаган-

дистські стереотипи про «монолітну єдність трудящих» 

на початку 40-х років видавали бажане за дійсне. Відо-

мий український історикМ.В. Коваль зазначає, що на 

початку «фатальних сорокових» незрима прірва взагалі 

поглибила розкол народу на членів ВКП(б) та безпар-

тійних, на «радянських патріотів» і «ворогів народу», на 

«верхи» й «низи». По – суті, громадянська війна, розпо-

чата в країні у 1918 р., хоча й в інших формах – то як 

«гаряча», то як «холодна», тривала весь час [17, с.247].  

Одним із перших та найменш відомих прикладів 

колабораціонізму в СРСР можна вважати співпрацю 

колишніх радянських громадян з Японією. Група радян-

ських громадян, яка здійснила в кінці 1930-х років втечу 

з сибірської в‘язниці, була включена до складу япон-

ської армії (загін «Асано») і взяла участь в боях біля 

озера Хасан 29 липня – 11 серпня 1938 р. В ході війсь-

кових дій велику допомогу японській стороні надав 

Г. Люшков, начальник управління НКВС Далекосхід-

ного краю, який через небезпеку бути репресованим 

13 червня 1938 р. здійснив втечу з СРСР до Маньчжоу – 

Го. Він передав японському командуванню всі таємниці 

радянської розвідки в Манчжурії та Японії, що дозво-

лило японським властям за короткий термін розгромити 

налагоджену впродовж тривалого часу радянську розві-

дувальну мережу [33, с.127-138].  

Ще одна спроба створення колабораціоністських вій-

ськових частин із радянських громадян (Російської 

Народної Армії) була зроблена в ході радянсько – фін-

ляндської війни 1939–1940 рр. В ній взяли участь пред-

ставники емігрантського Російського загальновійсько-

вого союзу та колишній функціонер із секретаріату 

Й. Сталіна Б. Бажанов [26, с.281-282]. На початку січня 

1940 р. Б. Бажанов зустрівся з маршалом К.Г. Манер-

геймом, який дозволив йому проводити роботу серед 

полонених радянських червоноармійців та командирів. 

Пропозиції Б. Бажанова зводилися до наступного: 

1) створити серед радянських військовополонених Вій-

ськово – революційний комітет (ВРК) і підпорядкувати 

йому загони Російської Народної Армії (РНА) під його 

головуванням; 2) паралельно формувати загони РНА, які 

мають зайняти місце на фронті, спочатку з пропаганди-

стськими, а згодом військовими цілями; 3) загони РНА 

використати на північному березі Ладозького озера для 

того, щоб перерізати залізницю Ленінград – Мурманськ 

[4, с.34-35]. В лютому 1940 р. Б. Бажанов під час бесід з 

полоненими (5 615 чол.) виявив 550 червоноармійців та 

командирів, які 12 лютого записалися в РНА. Серед них 

250–300 чоловік у березні 1940 р. були відправлені на 

фронт. В єдиному бойовому зіткненні з радянськими 

військами вони взяли у полон біля 200 червоноармійців – 

перебіжчиків [22, с.185].  

В цілому політичною основою проявів масового ко-

лабораціонізму радянських громадян у роки війни став 

тоталітарний режим, який створив умови, із – за яких 

серед громадян СРСР появилося чимало його противни-

ків. Найбільш повно це виразив відомий російський пи-

сьменник О. Солженіцин: «А тепер... потрібно й про тих, 

хто ще до 1941 р. ні про що не мріяв, як тільки взяти 

зброю і бити червоних комісарів, чекістів, колективіза-

торщиків... Ці люди, пережили на власній шкірі 24 роки 

комуністичного щастя, і вже в 1941 р. знали те, чого не 

знав ще ніхто в світі: що на всій планеті і в усій історії 

не було режиму більш злого, кривавого і разом з тим 

лукаво – підступного, ніж більшовицький... І ось при-

йшла пора, зброю дали цим людям в руки...» [14, с.186-

187]. Переважно таких громадян окупаційні власті приз-

начали бургомістрами, старостами, начальниками полі-

ції, комплектували з них допоміжну поліцію, яка тісно 

співпрацювала з німецьким Вермахтом, поліцією без-

пеки (СД), таємною державною поліцією (гестапо). Віт-

чизняні дослідники відзначають, що за короткий період 

часу українська допоміжна поліція своєю чисельністю, 

розгалуженістю та діяльністю перевершила навіть ра-

дянські сумнозвісні каральні органи [17, с.127]. 

Часто населення влітку 1941 р. з власної ініціативи, 

але ще до приходу німецьких військ, створювало полі-

цейські підрозділи для забезпечення охорони порядку. 

Загальна чисельність допоміжної поліції в зоні окупації 

до 1 липня 1942 р. налічувала 165 128 чоловік, а на по-

чатку 1943 р. досягла 330 тис., причому в охоронній по-

ліції, жандармерії та пожежній охороні було залучено 

253 тис. чоловік [8, с.102-103]. Вже з червня 1941 р. 

німецькі власті почали залучати радянських військово-

полонених до створення табірної поліції. У Положенні 

про табірну поліцію, затвердженому Генштабом Верма-

хту 8 вересня 1941 р., вказувалось: «Із благонадійних 

радянських військовополонених необхідно створювати 

поліцію в таборах і великих робочих командах, які бу-

дуть використовуватися для наведення порядку та підт-

римання дисципліни» [31, с.254].  

В ході Другої світової війни німецькі війська захо-

пили біля 10% території СРСР: Україна, Білорусія, Мол-

дова, республіки Прибалтики та частково або повністю 

12 країв і областей РРФСР стали окупованими. За лінією 

фронту залишалося 40% населення СРСР (80 млн. чоло-

вік). Перед населенням окупованих територій, перш за 

все, постала проблема виживання та пошук засобів для 

існування. За підрахунками дослідників близько 22 млн. 

радянських громадян (з них 20,8 млн. селяни) були зму-

шені співпрацювати з німецькими окупаційними влас-

тями у різних сферах [19, с.236-237]. Тим більше, що 

сталінський тоталітарний режим радянським громадя-

нам на окупованій території надавав право лише у двох 

випадках: 1) піти в ліс і вести партизанську боротьбу 

проти німців; 2) вмерти з голоду, або бути розстріля-

ними та замученими окупантами. Все, що не вписува-

лося в офіційні радянські норми, вважалося зрадою і 

співпрацею з ворогом.  

Військовий колабораціонізм мав різні виміри і не 

обов‘язково означав солідарність з ідеологією та прак-

тикою фашизму. Тому необхідно розрізняти примусовий 

і добровільний колабораціонізм, міру та характер спів-

праці з ворогом. Частина радянських громадян робила 
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це з бажання збагатитися, інші просто заради врятування 

свого життя, треті – для досягнення політичних цілей, 

що не мали нічого спільного з нацистським режимом. 

Оголосивши себе ворогами сталінського режиму і пере-

йшовши на сторону нацистської Німеччини, абсолютна 

більшість колабораціоністів не ставила перед собою 

мету нанести шкоду своєму народу. Майже ніхто з радя-

нських колабораціоністів не був переконаним націонал – 

соціалістом, ідеї націонал – соціалізму для радянських 

громадян у своїй більшості були не привабливими. Вони 

надіялися в основному на військову могутність Третього 

Рейху, вважаючи, що такий союз буде мати тимчасовий 

характер.  

Радянський політичний та військовий колабораціо-

нізм за своєю природою відрізнявся від колабораціоні-

зму інших радянських народів. Для нього на перше міс-

це виступала боротьба проти сталінського режиму, а для 

народів Прибалтики, які втратили державну незалеж-

ність перед німецько – радянською війною, СРСР став 

ворогом номер один. У колабораціонізмі українців та 

білорусів, вважають дослідники, відігравали роль два 

важливих фактори: 1) з однієї сторони, національно – 

державницькі прагнення окремих політичних діячів, які 

надіялися за допомогою Німеччини створити націона-

льні держави; 2) з іншої, порівняно тривала німецька 

окупація території України і Білорусії, коли навіть паси-

вних людей час примушував робити вибір: йти в парти-

зани, спробувати пристосуватися чи піти на службу до 

окупантів [10, с.15].  

Можна погодитися з оцінкою українського колабо-

раціонізму вітчизняним істориком І. Патриляком, який 

вважає, що для українців його можна застосувати лише 

умовно. Український колабораціонізм він характеризує 

як колабораціонізмоподібну поведінку, що виробилася 

внаслідок бездержавного існування українського народу 

й була значною мірою спричинена моральною дезорієн-

тацією населення, до якої призвела політика радянських 

більшовиків та нацистів [20, с.89]. Проблема колабора-

ціонізму тісно пов‘язана з морально – етичними критері-

ями оцінок дій та вчинків людей в екстремальних умо-

вах війни та окупації. Чимало науковців, особливо ра-

дянського періоду й сучасної Росії, ігнорують питання 

про те, чи СРСР і сталінський тоталітарний режим мо-

жна ототожнювати з поняттям – «Батьківщина». Відомо, 

що СРСР утворювався не тільки з порушеннями міжна-

родно – правових норм щодо волевиявлення населення, 

а скоріше як результат окупації більшовицькими війсь-

ками території народів колишньої Російської імперії. 

Для мільйонів радянських громадян, які проживали в 

умовах кривавого сталінського режиму, СРСР ніколи не 

був їхньою державою так само, як більшість противни-

ків більшовизму в радянських республіках не сприймали 

їх як свої незалежні держави. Як зазначають зарубіжні 

дослідники, поняття колабораціонізму можна застосову-

вати лише в тому випадку, коли мова йде про легітим-

ний уряд держави, вибраний шляхом вільного волевияв-

лення більшістю населення країни. Тому до категорії 

колабораціоністів можна зараховувати лише громадян 

демократичних держав, які співпрацювали з нацистсь-

кою Німеччиною в роки Другої світової війни [1, с.5-6].  

Політизація колабораціонізму та його морально – 

етичних критеріїв тісно пов‘язана із штучною підміною 

понять радянськими, деякими зарубіжними, російськими 

та проросійськими дослідниками. Одні з них, незважа-

ючи на масовий характер співпраці радянських громадян 

з окупантами й не враховуючи мотивів якими вони 

керувалися, називають їх виключно «зрадниками Батькі-

вщини». Вони наголошують, що німецькі власті, вико-

ристовуючи військові формування з радянських громадян 

у своїх цілях, не мали намірів надавати державну неза-

лежність їхнім народам, а тому є підстави вважати ці 

формування «пособниками фашистів». Слід виділити 

особливу категоричність в оцінках колабораціонізму су-

часних російських істориків Б. Ковальова, М. Семиряги 

та ін. Використовуючи великий обсяг архівних мате-

ріалів, вони намагається у своїх працях за всяку ціну 

доказати, що сотні тисяч радянських колабораціоністів 

були типовими зрадниками і злочинцями. Засуджуючи у 

моральному аспекті співпрацю радянських громадян із 

нацистською Німеччиною, російський історик М. Семи-

ряга називає такий колабораціонізм «різновидністю 

фашизму» й наголошує, що його в принципі неможливо 

виправдати [15, с.12, 366; 16; 23, с.9, 473; 24]. 

Відомий німецький історик Й. Гоффман у цьому пи-

танні займає протилежну позицію, яка заперечує огульне 

оголошення всіх радянських колабораціоністів, особли-

во солдатів армії генерала А. Власова (РВА), військо-

вими злочинцями та зрадниками Батьківщини [11]. По-

дібних поглядів у своїх працях, які написані на основі 

великої кількості архівних матеріалів, дотримуються 

також російські історики К. Александров, П. Крикунов, 

С. Дроб‘язко та ін. Всі вони по різному ставляться до 

радянських громадян, які брали участь у бойових діях на 

стороні ворога. Але, разом з тим, для них є характерний 

загальний і, як на нашу думку, правильний концептуа-

льний підхід, суть якого в тому, що безпрецедентна за 

масштабами співпраця радянських громадян з нацистсь-

кою Німеччиною, була об‘єктивним наслідком сталінсь-

кої соціально – економічної системи, яка впливала на 

мотиви та поступки різних категорій людей [2;3;12;18]. 

Німецьке військове та поліцейське керівництво в но-

рмативних документах чітко розподіляло всі форму-

вання іноземних громадян за їх функціональним призна-

ченням: 1) добровольці допоміжної служби – «хіві»; 

2) допоміжна поліція для підтримання порядку у тило-

вих районах; 3) військові частини іноземних доброволь-

чих формувань. Серед них найбільш чисельною групою 

були добровольці допоміжної служби – «хіві» (скоро-

чено від «Hilfswillige» – добровільні помічники). Перші 

добровольці з числа радянських військовополонених та 

жителів окупованих територій появилися в німецькому 

Вермахті практично із самого початку війни. В ході 

війни у німецький полон попало приблизно 5,7 млн. вій-

ськовослужбовців Червоної Армії. Біля 1 млн. радянсь-

ких військовополонених було звільнено з полону, голов-

ним чином із – за згоди служити у Вермахті в якості 

«хіві» [32, с.233]. Для більшості військовополонених це 

був єдиний спосіб уникнути смерті від голоду, холоду за 

колючим дротом таборів, а для інших, хто запізнав всі 

«принади» сталінського режиму, це був свідомий вибір, 

бажання помститися. Німецький начальник відділу «Іно-

земні армії Сходу» (1942–1945 рр.) Р. Гелен у своїх ме-
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муарах підкреслює, що влітку 1942 р. таких доброволь-

ців налічувалося від 700 тис. до 1 млн. Деякі з них бе-

руть участь в боях у складі німецьких підрозділів проти 

Червоної Армії [9, с.81-82]. 

Усього впродовж Другої світової війни в німецьких 

збройних силах проходили службу, згідно з відповід-

ними дослідженнями, близько 2 млн. іноземних грома-

дян – більшість добровільно, а решта в результаті різних 

призивних кампаній. Зарубіжні дослідники, наприклад, 

І. Гофман називає цифру від 400 до 600 тис. радянських 

громадян, К. Александров – близько 1 млн. радянських 

громадян на військовій службі Третього Рейху. Вітчиз-

няна дослідниця В. Шайкан називає цифру 899 366 чо-

ловік (українців серед них 205 810 чоловік – 22,8% від 

загальної чисельності військових формувань з радянсь-

ких громадян) [11, с.28; 4, с.5; 28, с.239]. Найбільш віро-

гідною, на думку автора, ця чисельність становить біля 

1,2 млн. чоловік: 1) росіяни – 380 тис.; 2) українці – 

250 тис.; 3) білоруси – 70 тис.; 4) латвійці – 150 тис.; 

5) естонці – 90 тис.; 6) литовці – 50 тис.; 7) азербайд-

жанці – 38 500; 8) грузини – 25 тис.; 9) вірмени – 22 тис.; 

10) народи Північного Кавказу – 28 тис.; 11) народи 

Середньої Азії – 45 тис.; 12) народи Поволжя і Уралу – 

12 500; 13) кримські татари – 10 тис.; 14) калмики – 

7 тис. [12, с.523-524].  

Велика кількість радянських військовослужбовців 

переходила на бік німецьких військ не стільки через 

позитивне ставлення до нацистської Німеччини, як через 

вороже сприйняття сталінського режиму в СРСР. Слід 

сказати, що на їх здачу в полон значною мірою вплинула 

радянська пропаганда, яка упродовж серпня 1939 – чер-

вня 1941 років формувала у свідомості багатьох радян-

ських громадян позитивний образ нацистської Німеч-

чини як передової держави, що будує соціалізм (хоч 

національний) і прагне створити «Нову Європу» на заса-

дах рівноправності європейських народів. Тому солдати, 

офіцери та генерали німецької армії у своїх мемуарах з 

подивом відзначають, що в 1941 р. населення СРСР над-

звичайно доброзичливо зустрічало німецькі війська, а 

червоноармійці та командири добровільно здавалися в 

полон. Лише згодом нацистська практика насильства і 

терору виявить їм свою справжню сутність. Відомо та-

кож, що ставлення сталінського керівництва до військо-

вослужбовців Червоної Армії, які потрапили в полон, 

було не менш жахливим, ніж ставлення до них з боку 

нацистів. Полон в СРСР ще до війни розглядався як тя-

жкий військовий злочин, вважався зрадою Батьківщини і 

карався виключно вищою мірою покарання – розстрілом 

з конфіскацією майна [21, с.74]. Тому німецьким вербу-

вальникам з Вермахту не важко було переконувати ра-

дянських військовополонених в тому, що добровільне 

приєднання «до боротьби проти єврейського більшови-

зму» є єдиною альтернативою смерті.  

В результаті тільки в Російській Визвольній Армії 

весною 1945 р. проходили службу колишні військовос-

лужбовці Червоної Армії – 9 генералів і комбригів, 

95 старших офіцерів від майора до полковника [24, 

с.494]. Серед них були навіть 2 Герої Радянського Сою-

зу – льотчики старший лейтенант Б.Р. Антилевський та 

С.Т. Бичков, які потрапивши в полон, добровільно пого-

дилися поступити на службу в підрозділ ВВС РВА [7, 

с.324-326]. В той час як мобілізовані до Червоної Армії 

громадяни Західної України, Західної Білорусії, Буко-

вини, Прибалтики добровільно переходили на бік німе-

цької армії, у центральних та східних регіонах вони пот-

рапляли в полон внаслідок бездарних дій радянського 

командування. Незважаючи на обставини полонення, 

Й. Сталін оголошував перших і других зрадниками Ба-

тьківщини. На долю радянських військовополонених 

суттєво впливало те, зазначають німецькі історики, що 

СРСР до моменту нападу Німеччини остаточно не рати-

фікував Женевської конвенції про військовополонених 

1929 р. і не визнав Гаагської конвенції 1907 р. про між-

народні правила ведення сухопутної війни. Це у повній 

мірі використовувало нацистське керівництво Німеч-

чини [32, с.247]. Необхідно зауважити, що Декларація 

про приєднання СРСР до Женевської конвенції 1929 р. 

була підписана наркомом закордонних справ СРСР 

М. Литвиновим 25 серпня 1931 р., але не ратифікована 

Верховною Радою СРСР.  

У серпні 1942 року начальник Генерального штабу 

Вермахту Ф. Гальдер затвердив інструкцію «Викорис-

тання місцевих допоміжних сил на Сході», яка стала 

першим збірником розпоряджень, що стосувалися ра-

дянських добровольців в німецькій армії із окупованих 

східних територій. Всі «місцеві допоміжні сили», згідно 

з інструкцією, поділялися на категорії: 1) військово-

службовці з представників тюркських народів и козаків 

(в тому числі кримських татар); 2) місцеві охоронні час-

тини з добровольців, які включають звільнених з полону 

естонців, латишів, литовців, фінів, українців, білорусів 

та фольксдойчів, що використовуються для забезпече-

ння порядку; 3) підрозділи з місцевих добровольців і 

звільнених військовополонених для виконання поліцей-

ських функцій; 4) «хіві» (в якості конюхів, поварів, сані-

тарів, піднощиків боєприпасів, саперів тощо); 5) добро-

вольців із місцевих жителів на допоміжній службі в 

частинах постачання, інженерних частинах німецької 

армії [6, с.262-263]. Згідно цих розпоряджень всі звіль-

нені радянські військовополонені могли бути зарахова-

ними на службу в німецькій армії лише після двоміся-

чної перевірки.  

Питання про чисельність «хіві» на місцях мали вирі-

шувати німецькі комендатури. Всі представники «місце-

вих допоміжних сил» приймали присягу на вірність 

фюреру А. Гітлеру. Для «східних добровольців» перед-

бачалося ряд стимулів, зокрема, грошове утримання, 

обмундирування, знаки розрізнення. В якості розпізна-

вального знаку «хіві» носили на лівому рукаві білу по-

в‘язку з написом німецькою мовою «На службі Німе-

цької армії». Пов‘язка з написом «На службі військ СС» 

видавалася добровольцям військових формувань СС. На 

середину 1942 р. в ряді дивізій 6 – ї армії групи армій 

«Дон» існував змішаний німецько – російський особовий 

склад. У більшості з них кількість військовослужбовців з 

радянських громадян сягала 50%, а в деяких пере-

вищувала. Німецьке командування відзначало їх хоро-

брість в боях з Червоною Армією, особливо під Сталін-

градом. У цей же час їхня присутність на фронті сприяла 

збільшенню кількості перебіжчиків – червоноармій-

ців [6, с.266].  

В кінці 1941-го й протягом 1942 рр. основна лінія 
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фронту простягалася на території Росії та Білорусії, а 

Червона Армія поповнювалася в основному з росіян, які 

стали найбільшою національною групою військовопо-

лонених. Саме вони у цей період налічували найбільше 

«східних добровольців» в рядах німецьких військ. Так, 

11-та армія фельдмаршала Е. фон Манштейна влітку 

1942 р. мала у своєму складі 47 тис.» східних доброволь-

ців – хіві». В складі 6-ої армії Ф. Паулюса зимою 1941–

1942 рр. знаходилось 51 780 чоловік російського допо-

міжного персоналу і зенітно-артилерійський дивізіон, 

укомплектований українцями. Російські дослідники 

стверджують, що у Ф. Паулюса під Сталінградом кож-

ний п‘ятий солдат його армії був росіянином (радянсь-

ким громадянином) [13]. За встановленими 2 жовтня 

1943 р. штатами піхотної дивізії Вермахту передбача-

лася наявність 2005 добровольців на 10 708 чоловік 

німецького особового складу, що становило біля 15% 

загальної чисельності дивізії [27, с.62].  

Особливо суперечливими є оцінки колабораціонізму 

національних меншин, які проживали на окупованих 

територіях радянських республік. Характеризуючи осо-

бливості німецької політики щодо народів Кавказу, на-

приклад, американський історик Д. Армстронг вказує на 

причини, які їх зумовлювали: 1) Кавказ розглядався 

тільки як трамплін для просування німців на Близький та 

Середній Схід, а тому колонізацію регіону не потрібно 

було проводити; 2) народи Кавказу були не слов‘ян-

ськими, а розглядалися «арійцями»; 3) Кавказ був най-

більше віддалений від Третього Рейху, а тому не міг 

стати місцем розселення німців; 4) вплив Туреччини та 

емігрантських кавказьких політичних діячів на А. Розен-

берга у проведенні більш розумної політики стосовно 

Кавказу; 5) на відміну від інших окупованих регіонів 

СРСР на Кавказі не була створена цивільна окупаційна 

адміністрація [5, с.214-215]. Подібну тактику німецькі 

власті використовували стосовно кримських татар та ін-

ших мусульманських народів, які потрапили під окупацію.  

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна стве-

рджувати, що з точки зору історичної науки точно й од-

нозначно оцінити таке явище як колабораціонізм, прак-

тично неможливо. Він віддзеркалює важку для розу-

міння дилему Другої світової війни, оскільки боротьба 

мала два суперечливих аспекти: на східному фронті зма-

галися між собою дві ідеологічні системи: 1) расистська 

теорія А. Гітлера позбавляла його антирадянської підт-

римки, єдиного чинника, який міг принести йому пере-

могу; 2) сталінська теорія класової боротьби призвела до 

такого рівня ворожості великої частини населення, що 

багато радянських громадян не чинили опору німецьким 

військам. Тому сьогодні, а це очевидно, не можна оці-

нювати всіх колабораціоністів із представників народів 

СРСР, виключно тривіальними зрадниками. Будь-який 

випадок зради, безумовно, можна вважати прикладом 

колабораціонізму, але не кожний випадок колабораціо-

нізму, як засвідчила практика Другої світової війни, став 

проявом зради свого народу. 
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Постановка проблеми. Україна, як незалежна 

держава, пройшла складний шлях у справі збирання 

своїх етнічних земель. Остаточну крапку у возз‘єднанні 

західноукраїнських теренів з Великою Україною було 

поставлено у 1945–1947 рр., коли, шляхом утворення 

ялтинсько-потсдамської системи повоєнного устрою 

світу та підписання низки двосторонніх договорів з 

Чехословаччиною, Польщею і Румунією, міжнародна 

спільнота юридично визнала нові кордони Української 

Радянської Соціалістичної Республіки. Разом із тим, у 

цієї славної історії була не менш значуща преамбула – 

возз‘єднання західноукраїнських земель з УРСР у 1939–

1940 рр. – яка дотепер не втрачає своєї актуальності і 

затребуваності. У контексті тематики Другої світової 

війни (1939–1945), що вирізняється найбільшим маси-

вом своїх наукових праць (багаточисельних енциклопе-

дичних видань, збірників документів та матеріалів, ме-

моратів, монографій, статей тощо) проблема повернення 

Східної Галичини до складу України у 1939 р. є най-

більш контраверсійною, через що потребує перманент-

ного вивчення та залучення маловідомих джерел. 

Мета даної розвідки. Спираючись на величезний 

загал дослідницьких розвідок з порушеної теми, авторка 

поставила за мету ввести у науковий обіг першоджерела, 

які, у контексті даної теми, дотепер не розглядалися. 

Мова йде про річний зшиток журналу «Червоний хрест» 

за 1939 р., для якого, в силу редакційних завдань, пере-

біг воєнних подій не був у пріоритеті. Водночас, контент 

видання є настільки дотичним до усього, що відбувалося 

восени 1939 р., що його аналіз здатен істотно доповнити 

науковий кошик з проблем Другої світової війни.  

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що 

події української історії, що відліковуються від 17 ве-

ресня 1939 р., мають неоднозначну сутність. З одного 

боку, Червона Армія увійшла на стародавні етнічні 

українські землі, що від розвалу Київської Русі поглина-

лися поляками і в останнє були нахабно відтяті Поль-

щею у 1921 р. за підтримки Франції. Західні українці 

потерпали від визисків пілсудської Польщі і навіть ство-

рили ОУН для визволення української нації – політична 

зірка Степана Бандери зійшла саме тоді, коли він вбив 

польського міністра внутрішніх справ Броніслава Пера-

цького. Окрім того, возз‘єднані у листопаді 1939 р. з 

УРСР західноукраїнські землі були, на той момент, вря-

товані від нацистської окупації. З іншого боку, Радянсь-

кий Союз, перетнувши кордон Польщі, вступив у Другу 

світову війну, заплямувавши себе участю у поділі сусід-

ньої держави, яка, хоч і несправедливо, але по закону, 

відповідно до міжнародного договору – Ризького миру 

від 18 березня 1921 р. – володіла землями Східної Гали-

чини з центром у Львові. А оскільки, після закінчення 

війни, ці землі остаточно увійшли до складу України, то 

у констатації цих подій ми дотепер маємо серйозну ди-

лему. Ситуація ускладнюється ще й тим, що, з етногеог-

рафічної точки зору, возз‘єднання 1939 р. було куди як 

точнішим – тоді до складу УРСР увійшла столиця сере-

дньовічної Галицько-Волинської держави місто Холм 

(нині польське містечко Хелм) і знамените подіями 

Першої світової війни місто Перемишль (нині польське 

місто Пшемисль). Інакше кажучи, возз‘єднання 1939 р. 

відбувалося відповідно до тексту Державного Гімну су-

часної України – «від Сяну». Якщо у 1939 р. історично 

українські території Посяння, Підляшшя і Лемківщини 

увійшли до складу УРСР, то у 1945 р. – опинилися у 

межах Польської Народної Республіки. Як не міркуй, 

але цей епізод української історії залишатиметься конт-

раверсійним ще не одне століття. 

Виходячи з цього, спробуємо проаналізувати перебіг 

тогочасних військових подій. Нашим джерельним помі-

чником у цій справі, цілком несподівано, став масовий 

щомісячний журнал Центрального комітету Червоного 

Хреста УРСР «Червоний хрест», що виходив у Києві 

(адреса редакції вул. Пушкінська, 30) і коштував 

50 копійок за один примірник. Замовляючи його для 

дослідження, авторка планувала вивчити питання масо-

вої підготовки медичних сестер напередодні Великої 

Вітчизняної війни, натомість, наштовхнувшись на мемо-

рати учасників боїв 1939 р. у Західній Україні, ні про що 

інше вже думати не могла. Справа у тому, що ці спогади 

містили маловідомі і навіть делікатні деталі і подробиці. 

Слід зазначити, що критичний щодо Польщі контент 

журналу зустрічається вже у лютневому 1939 р. номері. 

Мова йде про статтю С. Леонідова «Варварський злочин 

«цивілізованих» панів» [6, с.13]. Автор розповів про те, 

як у січні 1919 р. після незаконних арештів, допитів і 

ув‘язнень у Варшавській цитаделі, на території лісу 

Представлена розвідка порушує проблему Другої світової війни (1939–1945) у контексті возз‟єднання 

західноукраїнських земель з Радянською Україною. Визначальна для нашої державної незалежності подія 

відбулася двічі: у 1939 р., коли Червона Армія, перетнувши кордон з Польщею, увійшла на терени Східної 

Галичини, і у 1945 р., коли, відповідно до радянсько-польського договору від 16 серпня 1945 р., українські 

землі, що лежали на захід від річки Збруч, були приєднані до складу УРСР. Оскільки перебіг подій 1939 р. у 

сучасній Україні потрактовуються вкрай суперечливо, авторка залучила до розгляду маловживані 

друковані джерела, зокрема, річний зшиток журналу «Червоний хрест» за 1939 р. 

Ключові слова: Центральний Комітет Червоного Хреста УРСР, щомісячник «Червоний хрест», пакт 

про ненапад між СРСР і Німеччиною, український фронт, санітарні дружини, військовий шпиталь. 
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Бельського повіту Гродненської губернії була по-звіря-

чому розстріляна делегація радянського Червоного хре-

ста на чолі з Броніславом Андрійовичем Веселовським. 

Названа делегація у середині грудня 1918 р. прибула до 

Варшави і розпочала переговори з представниками 

польського уряду стосовно надання допомоги військо-

вополоненим колишньої царської армії, які поверталися 

на батьківщину з Німеччини та Австрії через Польщу [6, 

с.13]. На третій день після свого приїзду, Б.А. Весело-

вський мав зустріч з Головою польської комісії у спра-

вах полонених, князем Сапєгою. Повернувшись до себе 

у готель, Б.А. Веселовський зустрів у своєму номері по-

ліцію, що проводила ретельний обшук. Одночасно було 

заарештовано и допитано усіх членів радянської делега-

ції. 29 грудня 1918 р. робітники Варшави провели акцію 

протесту, вимагаючи від влади звільнити представників 

радянського Червого Хреста, однак, демонстрацію було 

розстріляно [6, с.13]. Після кількаденного утримання у 

камерах варшавської буцигарні, Веселовського і його 

колег повезли на прикордонну станцію Лапи, відтуди їх 

відправили на станцію Чижево, а потім на повозках по-

везли до Цехановця – польська влада, вочевидь, «плу-

тала сліди». Акцію розстрілу вчинили самі охоронці, які, 

на щастя, не добили одного з членів делегації. Відлежа-

вшись, він утік з місця пригоди і розповів про карний 

злочин, вчинений щодо міжнародної інституції, яка, за 

статутом, повинна була мати імунітет недоторканості в 

усіх країнах.  

Вересневий номер «Червоного хреста» 1939 р. умі-

щував статтю видатної стахановки, депутата Верховної 

Ради СРСР Марії Демченко, у якій говорилося про ра-

тифікацію договору, укладеного між СРСР і Німеччи-

ною 23 серпня 1939 р. [4, с.2-3]. Звичний для сучасників 

«Пакт про ненапад» потрактовувався нею як перемога 

зовнішньої політики Радянського Союзу, як констатація 

того, що важливі питання міжнародних відносин, тим 

більше, питання Східної Європи, не можна вирішувати 

без активної участі Радянського Союзу. Спираючись на 

вислів наркому закордонних справ СРСР В. Молотова, 

знаменита буряковод сказала, що «всякі потуги обійти 

Радянський Союз і вирішити подібні питання за спиною 

Радянського Союзу повинні закінчитися провалом» [4, 

с.2]. Варто підкреслити, що дана аргументація щодо ра-

дянсько-німецького договору від 23 серпня 1939 р. є 

нетиповою, як для радянської, так і для сучасної істори-

чної науки. Радянські ідеологи потрактовували пакт Мо-

лотова-Ріббентропа як вимушений крок СРСР, який на-

бідкався у справі створення антифашистської коаліції з 

країнами Заходу. Історики ж незалежної України, вза-

галі, не занурюючись у всебічний аналіз тогочасних сві-

тових подій, безапеляційно говорять про злочинність 

договору, навіть попри те, що Україна, відповідно до 

нього, отримала значні територіальні прирощення. Тож, 

на цьому контраверсійному тлі надзвичайно цікаво чи-

тати судження жінки, яка із захопленням вітала «радісні 

вигуки наших визволених братів і сестер за річкою 

Збруч» та дякувала Червоній Армії, що «принесла сво-

боду і щастя єдинокровним народам Західної України і 

Західної Білорусії», перетнувши кордон Польщі. 

Медичний персонал СРСР на сторінках журналу 

«Червоний хрест» гаряче підтримував «священий обо-

в‘язок», який виконувала Червона Армія восени 1939 р., 

«визволяючи трудящих Західної України і Західної Бі-

лорусії» [13, с.4]. Майбутній хірург О. Сливінська пи-

сала, що до їх шпиталю з Українського фронту «почи-

нають прибувати поранені», усі вони, полікувавшись, 

прагнули повернутися до своїх військових частин [13, с.4].  

Поранений прикордонник Кисельов на сторінках жу-

рналу «Червоний хрест» розповідав, що «першими у 

бій» 17 вересня 1939 р. пішли вони, прикордонники [8, 

с.5]. Їх загін йшов лісом, а потім, дійшовши до польської 

стражниці, «повзком, з тилового боку підібрався до во-

ріт». У дворі, спиною до радянських прикордонників, 

стояв польський вартовий. Червоноармієць Симаков 

кинувся на нього, однак, без галасу знешкодити варто-

вого не вдалося. Загреміли постріли і розпочався бій [8, 

с.5]. Прикордонники Рачілін і Кисельов залягли біля 

воріт, Кисельову довелося вступити у рукопашний бій – 

ударом приклада він знешкодив польського жовніра. 

Коли ж кулеметник Железнов розстріляв вогневу точку 

поляків, останні капітулювали [8, с.5]. Розповідь това-

риша доповнив прикордонник Булисов, який «влучно 

бив по польській стражниці, а довершив справу грана-

тою» [8, с.5]. У тому бою вони обидва отримали поранення. 

Слідом за радянськими прикордонниками, на Поль-

щу рушили й інші червоноармійські з‘єднання. Поране-

ний зв‘язківець Іван Купрієнко розповідав «Червоному 

хресту», як військовий ешелон, у якому він їхав, перет-

нув кордон Польщі [8, с.5]. В кількох кілометрах від 

Здолбуніва розвідка донесла, що назустріч червоноар-

мійцям прямує польський військовий потяг. Купрієнко 

зазначив, що, зупинивши ворожий ешелон, польських 

солдатів повідпускали додому, а у полон узяли самих 

лише офіцерів [8, с.5]. Ладнаючи порушену лінію 

зв‘язку, Івану Купрієнку довелося вступити в бій «з па-

нами-бандитами». Перестрілка тривала кілька годин, під 

час неї боєць був поранений у око, однак, це не завадило 

йому по дорозі до санітарної частини вбити багнетом 

польського офіцера, який лежав біля цистерни і поцілю-

вав з гвинтівки у групу червоноармійців [8, с.6].  

З розповіді пораненого Петра Сергеєва читачі жур-

налу «Червоний хрест» дізналися і про більш серйозні 

бойові дії [8, с.6]. Так, військовому з‘єднанню, де він 

служив, довелося вести бій з польським бронепоїздом. 

Червоноармійці трималися, допоки не підійшли радян-

ські танки. Останні з першого ж пострілу влучили у ка-

зан і бронепоїзд «перестав дихати» [8, с.6]. 

На сторінках «Червоного хреста» розповідалося і про 

факти партизанського спротиву польських жандармів і 

офіцерів. Переховуючись у лісах, вони продовжували 

воювати проти Червоної Армії, навіть тоді, коли війсь-

кова кампанія завершилася. Так, кореспондент журналу 

Л. Леонов у листопаді 1939 р. писав, що по дорозі з Тер-

нополя до Львова червоноармійця Винниченка, який віз 

у штаб пакет, поранили у живіт [7, с.18]. Бійцям (водію 

Татару та штабному порученцю Винниченку) довелося 

відстрілюватися і буквально тікати від поляків на своєму 

автомобілі. Про важке і дуже підступне поранення у 

ногу – під час бесіди з місцевими жителями – розповів 

командир танка Каргін, його лікували спочатку у Львові, 

а потім у Києві [10, с.19]. Про поранення у Львові на 

сторінках «Червоного хреста» писав і військовий інже-
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нер 2-го рангу М. Ненашев [10, с.19-20]. Червоноармієць 

С. Мазур, що служив у залізничній частині, яка ремон-

тувала колію, був поранений на станції Підволочиськ – 

на, по суті, тилову червоноармійську частину зненацька 

напали поляки, тож, залізничникам довелося відстрілю-

ватися і кидати гранати [10, с.20].  

Імена інших учасників Українського фронту 1939 р. 

увіковічнила військова лікарка ІІІ ранку Людмила Дер-

вісьє [5, с.8-9]. У своїй статті вона надрукувала відгуки 

поранених, яких лікували у шпиталі, де вона працювала. 

Радянським медикам восени 1939 р. щиро дякували мо-

лодший лейтенант Лазарєв, військовий технік Дороше-

нко, червоноармієць Клімов [5, с.9]. Про дбайливий до-

гляд за пораненими на Українському фронті бійцями 

повідомляла й дружина командира РСЧА Дмитрієва [9, 

с.12-13]. Очільниця Кам‘янець-Подільської санітарної 

дружини Ніна Бондар розповідала, що у шпиталі, де 

вона працювала, лікувався і польський солдат [1, с.14]. 

Дописувач журналу «Червоний хрест» С. Гордєєв з 

цього приводу підкреслював, що поранені поляки, які 

лікувалися у радянських лікарнях і військових шпита-

лях, були вкрай здивовані тим, що командири лежали 

поряд з простими червоноармійцями [2, с.17]. 

На шпальтах журналу «Червоний хрест» було надру-

ковано кореспондентські матеріали Л. Розова, датовані 

жовтнем 1939 р. за підписом «Український фронт» [12, 

с.11]. У статті йшлося про командира танкового 

з‘єднання Василя Мікуліна та його дружину Марину. 

Перші відомості з фронту, що їх отримала Марина, були 

переможними: частини Червоної Армії «успішно просу-

валися вперед, займаючи одне по одному села і міста. 

Населення захоплено зустрічало своїх визволителів...» 

[12, с.11]. Слідом за чоловіком, Марина пішла на фронт. 

Вона працювала у батальйонному медичному пункті. 

Повернувшись додому, жінка, нарешті, отримала довго-

очікуваний лист від чоловіка, який писав, що «танки на-

ші пошкодили немало польських панів-бандитів» [12, с.11].  

Тогочасні події у Західній Україні оспівав видатний 

український поет Володимир Сосюра. У вірші «Сестра» 

він зобразив медичну сестру Сердюкову, чоловік якої 

перебував на українському кордоні, де «вже одгули бої, 

й перемогли полки червоні» [14, с.7]. 

У редакційному вступі до жовтнево-листопадового 

номера за 1939 р. наводилася загальна оцінка вересневих 

подій. Журнал «Червоний хрест» писав, що Червона 

Армія «простягнула руку допомоги трудящим Західної 

України і Західної Білорусії, зламала і скинула з їх шиї 

ненависне панське ярмо. По землі, що стогнала протягом 

віків, разом з гуркотом червоних танків і літаків пронес-

лася пісня волі. Стертий був з лиця землі штучний ру-

біж, що кривавою раною зяяв на живому тілі...» [11, с.5]. 

У тексті передовиці також говорилося, що Червона Ар-

мія на своєму шляху зустріла опір: «оскаженілі недоби-

тки презренної польської шляхти, жалюгідні залишки 

пихатої і бундючної польської армії з люттю приречених 

нападали на радянські війська... У цих боях ми понесли 

жертви. Були вбиті, були поранені» [11, с.5].  

Факт відчутних жертв осінньої військової 1939 р. ка-

мпанії СРСР проти Польщі похідно засвідчує у своїй 

статті й секретар Городницького райкому Червоного 

хреста Г. Грабовський [містечко Городниця Житомирсь-

кої області до вересня 1939 р. стояло на радянсько-поль-

ському кордоні – Л.Д.] [3, с.15]. Він, зокрема, писав, що 

місцевим сандружинницям довелося працювати і вдень, 

і вночі: треба було діяти на аеродромі, вказуючи місця 

посадки для санітарних літаків, адже важкопоранених 

треба було відправляти у великі міста, великий обсяг 

робіт на них чекав у військовому шпиталі, де треба було 

доглядати за пораненими, окрім того, санітарні дружини 

Червоного хреста працювали у місцевій поліклініці [3, 

с.15]. Як повідомлялося у статті С. Гордєєва «Зустріч», 

поранених восени 1939 р. на Українському фронті черво-

ноармійців залізницею везли аж до самого Києва [2, с.17].  

Отже, перетин Червоною Армією польського кор-

дону, що стався 17 вересня 1939 р., мав усі ознаки пов-

номасштабної війни, більш того, після офіційного про-

голошення возз‘єднання західноукраїнських земель з 

УРСР у регіоні розпочалася інспірована поляками пар-

тизанська війна проти «совєтів».  

Висновки. Наостанок, мусимо підкреслити, що дос-

лідницький потенціал Державного архіву друку Книж-

кової палати України імені Івана Федорова є невичерп-

ним. Особливої уваги, на наш погляд, потребують 

періодичні та продовжувані видання міжвоєнного пері-

оду, адже серед них є чимало малодосліджених. Перспе-

ктиву подальших розвідок авторка вбачає у вивченні 

аркушевих друків 1939–1940 рр. 
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Постановка проблеми. У зв‘язку з швидким розвит-

ком новітніх технологій наразі важко уявити скільки 
ручної праці потрібно було для обслуговування ферми 
чи дослідного господарства, скажімо, років 60 тому. 

Майже все господарство трималося фактично на 
людській та кінній (як тягловій) робочій силі. Ні про яку 
механічну посадку, зрошення, утримання, збір врожаю, 
доїння і т. п. і мови не могло бути! 

Мета статті. Метою роботи є проаналізувати та роз-
крити історію створення та розвитку агрономічної дос-
лідної станції «Митниця» у 60-х рр. ХХ ст., зазначити 
сучасний стан дослідної станції. 

Виклад основного матеріалу. Ми тниця – село в 
Україні, у Васильківського р-ну Київської обл. Назва 
походить від митниці на польсько-російському кордоні, 
яка була розташована у селі. Митниця виникла у XVII ст. 
після укладання «Вічного миру» (1686 р.) між Росією й 
Польщею як прикордонне місце збору мита. Біля Мит-
ниці є два кургани й проходить один із Змієвих валів 
(тепер називається Митницьким). За розповідями старо-
жилів земля, на якій розташоване село, до 1918 р. нале-
жала поміщиці Браницькій. 1921 р. поміщицькі землі 
передали новоствореному Саливінківському цукровому 
заводу й частина цих угідь отримала назву «Митниця». 

За радянської влади у селі було створено колгосп ім. 
Леніна, де вирощували пшеницю, кукурудзу, овочі, цук-
рові буряки. Було розвинене молочне тваринництво, 
свинарство й птахівництво. За успіхи у розвитку колгос-
пного виробництва 167 осіб нагороджено орденами і 
медалями Радянського Союзу. Після війни землі перебу-
вали у підпорядкуванні Коростишівської паперової фаб-
рики як підсобне господарство. Були передані у 1949 р. 
тресту Укрголовцукор та стали частиною Саливінківсь-
кого цукрового комбінату Київського цукротресту.  
Відповідно до документів (наказом ғ 210 по Україн-
ській ордена Трудового Червоного Прапора сільськогос-
подарській академії від 31 травня 1956 р.) у 1956 р. 
радгосп «Митниця» Гребінківського р-ну (сучасний 
Васильківський р-н) Київської обл. було передано у 
підпорядкування Українській сільськогосподарській 
академії (УСГА) як навчально-дослідне господарство, на 
базі якого в 1961 р. була утворена агрономічна дослідна 
станція в с. Митниці (Київська обл.) з дослідним полем у 
Теремках (площа – 1105 га, в т.ч. сільгоспугідь – 962 га). 
Окрім того, в ці роки науково-технічна база сільсько-
господарських ЗВО зміцніла завдяки наявності в своєму 
складі учбово-дослідного господарства у м. Ворзелі та 
учбово-дослідного лісгоспу в м. Боярка [2, С.53, 101]. Це 

відбулося за керівництва першого ректора УСГА – 
П.Д. Пшеничного. 

Після передачі дослідної станції навчальному закла-
ду професорсько-викладацький склад значно активізував 
науково-дослідну й педагогічну діяльність. Поліпши-
лися умови для проходження виробничої практики сту-
дентів, посилився зв‘язок науки з виробництвом. Цьому 
немало сприяла організація Митницької агрономічної 
дослідної станції. Агрономічна станція працювала в 
двох напрямках: агрономія та тваринництво. 

 
Рис.1. Збирання огірків сорту «Ніжинський». 1957 р. 
 

 
Рис.2. Стадо корів молочної породи  
«Симентальська» на випасі. 1957 р. 

Вчені вирішували на дослідній станції такі завдання: 
а) економічна оцінка агротехнічних заходів та системи 
ведення господарства; б) розробка раціональних систем 
обробітку ґрунту в різних сівозмінах Лісостепу України; 

У статті представлена історія створення та розвитку агрономічної дослідної станції «Митниця» у 60-х 

рр. ХХ ст., зазначено видатних працівників дослідної станції та її директорів. Вказано основні напрямки 

роботи агрономічної дослідної станції. 
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в) розробка агрокомплексів одержання високих урожаїв 
озимої пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, картоплі 
та інших культур; г) підвищення ефективності органіч-
них, мінеральних та мікродобрив під головні сільсько-
господарські культури; ґ) селекція, насінництво та сор-
товипробування озимої пшениці, кукурудзи, цукрових 
буряків; д) комплексна механізація, електрифікація, ав-
томатизація в рільництві, тваринництві та чимало інших. 

Агростанція «Митниця» мала 1721 га земельних угідь 
(1400 га орних земель), 399 голів великої рогатої худоби, 
у тому числі 122 корови, 1500 голів свиней і досить 
великий парк машин (15 тракторів, 20 автомобілів, 
4 зернозбиральні комбайни). Однак такі питання як ме-
ханізоване приготування і подача кормів на тваринни-
цьких фермах, електродоїння, прибирання приміщень, 
збирання сіна, соломи, навантажування та розвантажу-
вання зерна на складах і токах залишалися невирішеними. 

У 1990 р. село Митниця було перейменовано у село 
Пшеничне на честь Павла Дмитровича Пшеничного, док-
тора сільськогосподарських наук, професора, академіка 
УАСГН, знаного вченого в галузі зоотехнії та годівлі 
сільськогосподарських тварин, першого ректора Україн-
ської сільськогосподарської академії. П.Д. Пшеничний 
був людиною енциклопедичної компетентності, допит-
ливим експериментатором, оригінальною особистістю. 
Де б він не працював і яку б роботу не виконував, його 
вирізняли вимогливість та принциповість, обов‘язко-
вість і чесність, різнобічність та надзвичайна працездат-
ність, жадоба пошуку нових шляхів у науці. Висока нау-
кова ерудиція, енергійна практична діяльність, чудові 
людські якості сердечність, доброзичливість, порядність, 
чуйність, нетерпимість до недоліків створили Павлу 
Дмитровичу авторитет серед вітчизняних та зарубіжних 
вчених. 

Згідно наказу ғ 827 від 15.12.2008 р. «Про перейме-
нування відокремлених (структурних) підрозділів уні-
верситету» ВП НАУ України «Агрономічна дослідна 
станція» перейменували у ВП НУБіП України «Агроно-
мічна дослідна станція». 

Першими науковими кураторами станції були акаде-
міки В.Ф. Пересипкін і П.Д. Пшеничний, професори 
М.Г. Городній, Б.К. Горошков, М.О. Зеленський, М.П. Дя-
ченко, В.І. Мойсеєнко, Г.О. Каблучко, І.І. Ібатуллін та ін. 

За історію існування Агростанції на посаді дирек-
торів плідно працювали: Столяр Н.І. (1956 р.), Довго-
пол В.Н. (1959 р.), Каліберда В.М. (1960 р.), Гарматюк Г. 
(1960 р.), Єроменко М.М. (1961 р.), Головченко І.П. 
(1963 р.), Животок Г.А. (1969 р.), Бутенко С.Ф. (1969 р.), 
Кириченко В.Г. (1973 р.), Барановський Д.М. (1985 р.), 
Антоненко В.Ю. (1993 р.), Харчук А.С.(1996 р.), Фур-
ман В.А. (1999 р.), Барановський В.Д. (2003 р.), Чор-
ний О.В. (2006 р.), Нідзельський В.А. (2007 р.), Под-

прятов Г.І. (2007 р.), Сташевський П.М. (2008 р.), 
Карпань О.О. (2008 р.), Коваленко В.П. (2009 р.), 
Лінчук В.В. (2012 р.), Чередніченко В.М. (2013 р.), 
Вознюк П.Л. (2013 р.); Павлюченко С.В. (2014 р.), Жу-
равель В.П. (2014 р.). Наразі, станом на січень 2021 р., 
директором агрономічної станції є Росомаха Ю.О. 

Сьогодні багато наукових розробок учених універси-
тету впроваджено у виробництво, і вони дають високий 
економічний ефект. Станція займається вирощуванням і 
реалізацією елітного насіння озимих і ярих зернових 
культур та ріпаку. 

На основі наукових досліджень, проведених на полях 
станції, було підготовлено 19 докторських та десятки 
кандидатських дисертацій. У виробництво постійно впро-
ваджуються нові прогресивні технології вирощування 
сільськогосподарських культур на інноваційній основі. 

Організовано виробництво кінцевих продуктів спо-
живання на основі інтеграції з переробними підприємст-
вами та розвитку власних підприємств з обробки сільсь-
когосподарської продукції. 

Агрономічна дослідна станція є базою практичної пі-
дготовки студентів і викладачів університету, де протя-
гом року проходять навчальну і виробничу практику 
понад 500 осіб [3]. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене варто за-
значити, що Агрономічна дослідна станція є провідною 
дослідною станцією України, на якій поєднуються на-
вчання та виробнича практика, проводяться наукові дос-
лідження та впроваджуються нові прогресивні техноло-
гії вирощування сільськогосподарських культур. 

Література 
1. Діденко В.В. Нариси історії Національного аграрного уні-

верситету (до сторіччя заснування) / Діденко В.В. – К.: Аграрна 
наука, 1998. – 177 с. 

2. Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України: Витоки. Хронологія розвитку. Документи / 
Коломієць С.С., Живора С.М., Лановюк Л.П. / За ред. Коло-
мійця С.С.– К.: НУБіП України, 2011. – 200 с. 

3. ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» [Еле-
ктронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://nubip.edu. 
ua/node/4452. 

References 
1. Didenko V.V. Narysy istorii Natsionalnoho ahrarnoho uni-

versytetu (do storichchia zasnuvannia) / Didenko V.V. – K.: 
Ahrarna nauka, 1998. – 177 s. 

2. Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia 
Ukrainy: Vytoky. Khronolohiia rozvytku. Dokumenty / Kolo-
miiets S.S., Zhyvora S.M., Lanoviuk L.P. / Za red. Kolomiitsia S.S. – 
K.: NUBiP Ukrainy, 2011. – 200 s. 

3. VP NUBiP Ukrainy «Ahronomichna doslidna stantsiia» 
[Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://nubip. 
edu.ua/node/4452. 

 

 

Polyvach M.А., 
Ph.D., senior lecturer at the Department of Journalism and Language Communication National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, mariapolyvach@ukr.net 
Ukraine, Kyiv 

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF «MYTNYTSIA» AGRONOMICAL EXPERIMENTAL STATION 

IN THE 60’s OF XX CENTURY 
The article presents the history of the creation and development of the agronomic research station «Mytnytsia» in the 60‟s 

of the 20th century. The main directions of work of the agronomic research station are indicated. 
Key words: agronomy, animal husbandry, experiments, Mytnytsia, farm, crops, Pshen chnyi.  



  
179  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, January # 50, 2021 
 

УДК 94.908 

Шевченко В.М., 

магістр історії, аспірант кафедри історії та культурології  

Харківського національного університету міського господарства імені О. Бекетова, 

vitaliy.shevchenko.1991@gmail.com 

Україна, м. Харків 

ЗАРОДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ (1990 Р.) 
 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Боротьба за незалежність 

України (1990–1991 роки) супроводжувалася зароджен-

ням опозиційних до КПРС партій. Однією із таких пар-

тій є УРП. Після свого утворення опозиційні партії стали 

альтернативами КПРС. Без цих ідеологічних альтерна-

тив неможливо було би створити незалежну Україну. 

Мета роботи – дослідити діяльність Харківської 

крайової організації УРП як частини демократичного 

руху напередодні здобуття Україною незалежності. 

Виклад основного матеріалу. УРП була утворена 

30 квітня 1990 р. Партія за ідеологічним спрямуванням 

належить до правого центру. Партія із самого початку 

підтримувала незалежність України та розпад СРСР. 

Головою партії на її І з‘їзді обрали Л. Лук‘яненка. Багато 

членів УРП одночасно займалися правозахисною діяль-

ність в Українській Гельсінській спілці [3]. 

УРП намагалася знайти підтримку серед українсь-

кого селянства. Секретаріат УРП розповсюджував через 

партійну пресу Звернення до селян України. УРП плану-

вала після здобуття незалежності дозволити членам ко-

лективних сільськогосподарських господарств привати-

зацію землі [7]. 

У релігійному питанні УРП підтримувала створення 

Української автокефальної православної церкви. Прихи-

льники церковної незалежності України провели 5 чер-

вня 1990 р. собор у Києві, який відновив УАПЦ та обрав 

патріархом Мстислава [10]. 

Важливим питанням для УРП є захист незалежності 

України. У 1990 р., ще до проголошення незалежності, у 

партійній пресі обговорювалася майбутня армія незале-

жної України [5]. Розмір майбутніх збройних сил коли-

вався від 50000 до 450000 бійців. Спірним було питання 

наявності та кількості різних видів озброєння, у тому 

числі ядерного. При цьому витрати на власну армію бу-

дуть меншими, ніж кількість ресурсів, що забирав із 

України радянський уряд на союзну армію [9]. 

У липні 1990 р. у Червонозаводському районі Хар-

кова та Вовчанському районі Харківської області вини-

кли організації УРП. Особливо сильною була Червоно-

заводська організація УРП. На основі цих організацій 

була утворена Харківська крайова організація УРП. Ра-

йонні організації почали видавати газету «Вісті Слобо-

жанщини», що стала газетою Харківської крайової орга-

нізації УРП. Редакторами газети були В. Коляденко та 

В. Семиволос. Робота у «Вістях Слобожанщини» стала 

початком журналістської діяльності В. Семиволоса. Він 

організує друк у газеті праці І. Борщака «Ідея соборної 

України в Європі в минулому». Одночасно В. Семиволос 

критикує Харківський народно-демократичний фронт та 

Конфедерацію анархо-синдикалістів за відсутність у їхній 

ідеології українського націоналізму [8]. 

16 липня 1990 р. Верховна рада УРСР прийняла Де-

кларацію про державний суверенітет України. Члени 

УРП та інших партій, які входили до Руху, прийшли до 

Харківської міської ради. Там вони вивісили синто-жов-

тий прапор. Голова Харківської міської ради та народ-

ний депутат УРСР Є. Кушнарьов вийшов до маніфестан-

тів та запропонував зняти прапор. Причиною такого 

вчинку було членство Є. Кушнарьова у КПРС. Отри-

мавши відмову, Є. Кушнарьов звернувся до працівників 

міліції із наказом зняти прапор. Міліціонери відмовилися. 

Тоді якийсь депутат-комуніст зняв синьо-жовтий пра-

пор [2]. 

25 липня УРП провела акцію на вулиці Одеській (Че-

рвонозаводський район Харкова). Активісти УРП агіту-

вали людей за свою партію. Серед мітингарів були член 

Ради УРП В. Семиволос, голова Червонозаводської ор-

ганізації УРП Н. Петрова, голова Червонозаводського 

ТУМ М. Олійник, представник Руху та депутат Харків-

ської міської ради О. Горзов. Для нагляду за демонстра-

цією прибули міліціонери із командиром Червонозавод-

ського районного відділу міліції підполковником Фроло-

вим. Також на зустріч із мітингарями приїхала перший 

секретар Червонозаводського районного комітету КПУ 

Л. Григор‘єва. Акція пройшла мирно. Учасники акції 

прогнали кількох п‘яних опонентів [6]. 

27 липня до Вовчанська прибув секретар Харківсь-

кого обласного комітету КПУ Скидан. У рамках візиту 

відбулася зустріч із робітниками взуттєвої фабрики. 

Скидан розповів робітниками про рішення XXVIII з‘їзду 

КПРС. Після розповіді присутні на зустрічі почали зада-

вати питання партійцеві. Задав три питання і Ю. Хмара, 

який був головою Вовчанської районної організації 

УРП: 

– Коли у партії з‘явиться совість, щоб покаятися за 

свої злочини перед народом? 

– Про який розум можна говорити, коли партія своїм 

недоумством довела наш народ до такого зубожіння? 

– Про яку честь можна говорити, коли партія весь час 

зраджувала свій народ? 

У статі представлено створення Харківської крайової організації УРП як частину процесу боротьби 

українців за створення власної незалежної держави. 

Ключові слова: Харківська крайова організація Української республіканської партії, газета «Вісті 

Слобожанщини», Народний рух України, Незалежна робітнича спілка, Українська Гельсінська спілка, 

демократичний рух. 
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Скидан відповів на питання. У його відповіді були 

слова: «Бандера більше убив». Такі бесіди сприяли збі-

льшенню популярності УРП серед народу [11]. 

У серпні 1990 р. відбулося погіршення відносин між 

головою УРП Л. Лук‘яненком та головою Харківської 

крайової організації УРП С. Сапеляком. Л. Лук‘яненко 

заявив у інтерв‘ю, що С. Сапеляк занедбав партійні 

справи, займаючись поезією. Інтерв‘ю було надруковане 

у газеті «Вісті Слобожанщини». Харківська газета НРУ 

«На сполох» не надрукувала це інтерв‘ю. Ця суперечка 

була проявом процесу формування нових політичних 

партій у складі Руху [4]. 

УРП сприяла діяльності громадських комітетів, які 

проводили реєстрацію громадян Української республіки 

згідно Закону УНР «Про українське громадянство» від 

2 березня 1918 р. У серпні 1990 р. громадські комітети 

діяли у Харкові, Краснокутську, Куп‘янську, Вовчанську 

та зареєстрували 1000 громадян незалежної Української 

республіки [1]. 

Висновки. Харківська крайова організація УРП 

стала після свого утворення місцем збору опозиційних 

до КПРС мешканців Слобожанщини. Члени УРП прово-

дили у Харківській області пропагандистську роботу, що 

сприяла здобуттю Україною незалежності. 1 грудня 

1991 р. більшість харків‘ян проголосували за незалеж-

ність України на референдумі. 
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Formulation of the problem. Today we constantly  

                 hear that the world has changed, that in recent 

years new trends are rapidly gaining space, which changes 

our daily lives and affects our professional activities. In a 

global sense, this process is briefly called «NBICS – 

integration» or convergence (from N – nano, B – bio, I – info, 

C – cognitive; S – social). 

Everyone is trying to «find themselves» in new 

conditions. And the uniqueness of the situation lies in the 

fact that this search is not because we are obliged to do so by 

laws or orders of management. Everyone serious about his 

professional activity physically feels that the methods he 

used effectively in previous years almost stop working 

today. This is very typical for education in general and the 

professional competence of teachers in particular. There is a 

feeling of their own «incompetence», self-doubt and 

frustration. And their own activities are beginning to bring 

less and less satisfaction, and most importantly – the desired 

result. But if you consider yourself a professional and are not 

going to stop at «yesterday», you start looking for examples 

of successful, modern, effective experience that should be 

integrated into your own professional activity. And which 

industry today does demonstrate breakthrough, unique 

successes, innovation, and outpacing growth against the 

background of a rather modest situation in the domestic 

economy? The industry in which effective and advanced 

changes are taking place today is the IT-sphere. 

Success in the IT-sphere makes us think about what this 

phenomenon is and what practices, approaches, methods and 

principles should be adopted and if possible implemented in 

other areas, in particular in educational practice. In this 

sense, the methodology of the so-called Agile-management 

(agile software development; agile – flexible, fast, smart) 

and its modifications: «Agile Modeling», «Crystal Clear», 

«Feature-driven development», «Adaptive software deve-

lopment», Scrum, which combines the flexibility of 

approaches, focus on constant changes in the external and 

internal environment, and consideration of feedback between 

stakeholders. It motivates a person to experiment and find 

new solutions, instead of limiting by a rigid framework of 

rules and standards. And the first and foremost is speed, 

autonomy and teamwork, which aims to unleash the 

potential of all actors. 

Analysis of topical research. The study of ways and 

reserves of modernization of higher education in Ukraine is 

reflected in the scientific works of V. Andrushchenko, 

V. Kremen, V. Oliynyk, N. Nychkalo, T. Lukina, and others. 

Adaptation of European and world experience in the 

functioning of higher education is covered in the works of 

V. Lugovoi, S. Kalashnikova, J. Talanova, M. Kyrychenko, 

I. Regeylo, and others. The research of V. Bespalko, 

G. Dmytrenko, I. Zyazyun, Z. Ryabova, T. Sorochan, and 

others is devoted to the search for new technologies in 

education, mechanisms for evaluating educational outcomes, 

Modern realities show that in a changing world most knowledge, except fundamental, loses its value with 

incredible speed. The ability to find non-standard solutions, readiness for continuous self-improvement, and 

continuing education remain relevant. The demands of the labor market are also changing dynamically, 

waiting for new competencies, skills, styles of work of future specialists. Therefore, university education 

must accept this challenge with dignity by adapting the best practices that have proven their effectiveness in 

other fields. In this context, the IT sector produces new approaches to business processes, and some of them 

are successfully used in various fields. One such example is the Agile flexible management methodology and 

its adapted version of eduScrum, which has been effectively implemented in global and domestic educational 

practices in recent years. This approach does not provide ready-made answers to existing questions, it helps 

to form both students‟ and teachers‟ relevant competencies, without which it will be impossible to do in the 

near future. 

The article briefly covers the history of development and the essence of Agile and Scrum, considers the 

possibility of their use in the educational process. It is emphasized that this methodology can be quite 

effective in higher education, as it develops a high level of self-motivation in students, increases the 

productivity of the educational process through improving organizational forms, methods and teaching aids, 

iterative interaction between professor and applicant, promotes the formation of the same professional and 

personal competencies that society and the business environment expect from them. 

Key words: university education, educational product, flexible management, Agile-methodology, Scrum, 

EduScrum in higher education, competencies of 21st-century applicants. 
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and approaches to developing the potential of applicants. 

The developed significant methodological work becomes the 

basis for further understanding and consideration of current 

trends in education, the introduction of innovative approaches 

to the development of the educational sector. In this way, in 

our opinion, the adaptation of the principles of Agile 

methodology in higher education deserves special attention. 

Agile Methodology originates from the design method of 

J. Dewey [1] and gets its current continuation with the 

publication in 1986 in the Harvard Business Review of the 

article «New product development. New Rules of the Game 

‖by Hirotaka Takeuchi (Professor of Management Practice, 

Harvard Business School) and Ikujiro Nonaka (Professor, 

Hitotsubashi University). Seven years after the article was 

published, the Easel Corporation team, led by Jeffer 

Sutherland and Ken Schwaber [9,10], used Agile‘s ideas to 

justify SCRUM technology in software development 

management. SCRUM was presented in 1995 at a scientific 

conference of the Association of Computer Engineering in 

Austin, Texas. The result was the adoption in 2001 of the 

Manifesto of Flexible Methodology, which sets out the ideas 

and principles of Agile [6]. Since then, the technology has 

been tested and, thanks to its tangible effectiveness, has 

gained recognition in almost all leading companies in the 

world and beyond the IT industry. In ten years, Dutch teachers, 

led by Willy Weynands, have adapted Scrum technology to 

the educational process, creating in 2015 eduScrum – an 

innovative method of organizing the learning process [11]. 

The purpose of the article consists in the comprehe-

nsion of experience of adaptation of technology of SCRUM 

in the educational process of higher school on the example 

of discipline «Macroeconomics». 

Presenting the main material. During the study, we 

used a number of methods: collection and analysis of 

scientific publications on the experience of applying 

different approaches of Agile in business and education; 

comparison of conceptual provisions and their comparison 

with the main postulates of the Agile Manifesto [5,13,15]. 

Agile emerged as an approach to software development 

to change the «Waterfall» approach. The cascade 

methodology was based on a clear, consistent, gradual 

execution of blocks of tasks: idea, technical task, design, 

programming, testing, final product. As the water flows 

along with the steps of the cascade, so the task blocks are 

located one after the other, which involves the gradual 

implementation of a pre-approved, detailed product 

development process and does not involve a return to the 

previous task block. That is, the transition to the next step 

(next task) is possible only after the previous one. However, 

the rapidity of the changing world around has forced us to 

revise this methodology, and so the Agile methodology has 

emerged, summarizing existing approaches and practices 

and accumulating the most effective experience of the 

world‘s leading companies over the past fifty years. 

The main focus of Agile is a flexible rapid response to 

changes and continuous improvement of the project by 

receiving feedback from the end-user, it is a dynamic 

formation of requirements and ensuring their implementation 

through constant interaction within self-organized groups [14]. 

The essence of Agile was formulated in the Manifesto, 
which was developed by a group of enthusiastic programmers 

in February 2001 at a meeting of 17 independent 

practitioners («Agile Alliance») [12]. The key ideas of the 

Agile Manifesto were set out in twelve principles, which we 

will focus on later, and four positions, which the authors 

called the values of Agile: 

1. People and interaction are more important than 

processes and tools. 

2. A working product is more important than 

comprehensive documentation. 

3. Cooperation with the customer is more important than 

the terms of the approved contract. 

4. Readiness for change is more important than the 

original plan. 

Thus, the focus of Agile is the role and importance of the 

team, collaboration, emphasis on the end result, speed, 

transparency of processes, and continuous improvement. 

It is important to emphasize that the Agile methodology 

is a general system direction that combines a number of 

different practices: scrum; Kanban, Extreme programming, 

Lean software development, etc. 

Scrum (the name is borrowed from the vocabulary of 

rugby players and means «fight, rack», an element of the 

game that is created by players on the field to master the ball 

and pass the team as a whole, use different tactics to 

maximize the benefits of teamwork) became the most 

popular, a certain mainstream method. Scrum is often called 

a framework, meaning a kind of organizational form that 

allows structuring the content of activities [7]. 

The basic principles of Scrum are as follows: 

• A universal team of specialists (from five to seven 

people) works on each project, who independently decide on 

how to perform the task in the most rational way. 

• The team is joined by the Product Owner, who is 

responsible for the functionality of the final product, for the 

relationship between the customer and the team of perfor-

mers. The product owner sets the direction of movement for 

the whole team but does not interfere in the process. 

• The team is joined by a Scrum Master (senior among 

equals) who helps organize the business process, monitors 

the progress of work, motivates the team and monitors 

compliance with the Scrum approach. 

• The team receives a project backlog: a list of tasks and 

determines the priority of their implementation. 

• Scrum-approach involves the division of the workflow 

into sprints – cycles of tasks. These are usually periods of a 

week to a month, depending on the project and the team. The 

sprint consists of task formulation, planning, discussion of 

problematic issues, presentation, and analysis of results. The 

team itself evaluates its strength for one sprint and forms the 

number of tasks that can be performed daily. Each sprint 

ends with a demonstration of the product. 

• To inform all participants in the process, a Scrum-board 

is created, divided into columns «need to do», «work», 

«done». Tasks are briefly formulated on stickers, which are 

moved from one column to another as tasks are performed to 

track the work in the dynamics. 

The main meaning of the method is to perform tasks in 

teams, where everyone has a role and responsibility for their 

part of the work. 

The team has an open exchange of information and 

knowledge, and everyone feels involved in a common goal. 
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Team members themselves decide how to work on the 

project, promptly respond to changing requirements for the 

project, therefore this motivates, guarantees freedom of 

action, and imposes responsibility. The Scrum concept 

allows each team member to see their own and common 

achievements on a daily basis. 

Analysis of Scrum‘s experience proves that this is an 

iterative, team-oriented approach, the effectiveness of which 

is convincingly proven by the practice of most business 

structures and companies operating in various sectors of the 

economy. In recent years, this approach has been used not 

only to develop a specific product but also to train the staff 

of their companies, which contributes to the spread of 

Scrum-methods in the field of education. Currently, 

elements of Scrum are implemented in the education 

management system at Cornell University, Northern Arizona 

University, Blueprint High School, Chandler, Arizona, and 

others. Not to mention the fact that in many institutions (and 

domestic here are no exception) the study of Agile-

methodology is included in the curriculum. But introducing 

students to the benefits of flexible technology is one thing, 

and teaching different subjects on Scrum principles is quite 

another. And that is why teachers, feeling the potential 

effectiveness of the Scrum approach, try to find out and 

apply, if possible, certain elements in teaching their own 

disciplines. There are not many clear, well-developed 

recommendations in this regard. And all we have by now is 

concerning general approaches [2, 3]. 

Chemistry teacher Willy Weynands and college teacher 

Jan Van Rossum from the Dutch town of Alfen-an-en-Rhein 

were the first educators to pay attention to the Scrum 

framework and adapt it to the realities of the school. Like-

minded experimented in the classroom and by 2015 made 

sense of the experience, involved other proactive teachers, 

enlisted the support of the Dutch business community, and 

proposed a generalized method EduScrum for secondary and 

secondary vocational education [11]. They adapted 12 Agile 

principles to education: 

1. The highest priority is to meet the needs of students on 

the basis of lifelong learning. 

2. Changing requirements is welcomed even in the final 

stages of the educational process. 

3. Conscious learning cycles should be repeated as often 

as possible and last from a few weeks to two months, with 

shorter intervals being preferred. 

4. Professors and applicants should work together every 

day to make informed learning possible for all participants in 

the process. 

5. In an educational institution should work motivated 

professionals. For the work to be done, create the conditions, 

provide support and fully trust the applicants. 

6. Direct communication is the most practical and 

effective way to exchange information both with the team 

and within the team. 

7. Conscious learning is a key indicator of progress. 

8. The educational process is built to remain stable. 

Professors and applicants should be able to constantly 

maintain the rhythm of learning. 

9. Constant attention to the perfection and quality of the 

task increases the flexibility of the educational project. 

10. Simplicity is the art of minimizing unnecessary work. 

11. The best ideas and initiatives are born in self-

organized teams of applicants. 

12. The team should systematically analyze possible 

ways to improve the efficiency of tasks and adjust their work 

accordingly. 

The authors of EduScrum emphasize that this is not a 

clearly defined process, it is rather a frame, a semantic 

framework within which the educator can apply various 

techniques and tricks, providing the basic values of Scrum, 

namely: 

– The leading role is transferred to the student. The role 

of the professor is fundamentally changing. The last 

becomes a navigator and motivator to knowledge, a manager 

and a mentor. 

– The result of training is the competencies that the 

applicant acquires (competencies are more important than 

theoretical knowledge). This is especially true of the 

formation of so-called soft and digital competencies 

(communication, critical and systematic thinking, emotional 

intelligence, self-organization, etc.). 

– Collaborations are more important than internal rules. 

Training is based on cooperation: applicant – educator, 

applicant – applicant, educator – team, team – team. 

– Quick response, flexibility and readiness for constant 

change, as well as openness to new knowledge. 

The key principles are the conscious assimilation of new 

material, close interaction with other participants in the 

educational process, the disclosure of their own capabilities, 

as well as the stages and tools of joint creativity. This, 

according to the authors of the EduScrum-approach, will 

help to prepare competent professionals in demand in the 

XXI century [2,3,8]. 

How can these approaches be implemented in a higher 

education institution? The principles are clearly articulated: 

divide a large learning task into several small ones, unite 

applicants into teams and entrust them to plan their own 

learning. EduScrum involves the formation of teams in 

which responsibility for the learning process is transferred 

from the teacher to the applicant. 

As for the teacher, he becomes the manager of the 

educational process. He is responsible for the implemen-

tation of the declared educational (educational-professional, 
educational-scientific) program, the results of the educational 

process, and the intermediate and final certification. An 

educator is the owner of the product, and their functions 

include the division of the learning process into a series of 

short cycles – sprints. Each sprint is a thematically related 

set of learning material, such as a specific topic, module, or 

subtopic of a discipline. The sprint is limited in time in 

advance – preferably not more than a month or two. Before 

the beginning of training a teacher makes the route list 

(backlog) – the ordered list of the purposes of training and 

approaches to work which correspond to the main purpose of 

an educational task, requirements to results of studying of a 

theme, tasks on a theme, the recommended sources, a kind 

and terms of representation of results, tasks or projects on 

the topic that applicants must perform after studying the 

topic. Backlogs are subtasks that can be completed in a 

single sprint. 

Then an educator provides a procedure for quality 

control of the results, organizes consultations in accordance 
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with the educational needs of applicants, monitors the 

implementation of tasks. The teacher carefully studies the 

entire course of studying the material, develops handouts for 

the lesson. 

The educator as the owner of the product is responsible for: 

1) Selection of the required amount of material for study. 

2) Monitoring the quality of the educational results of 

applicants. 

3) Assessment of the achievement of the final result by 

each applicant. 

Applicants are self-organized into creative teams of 

performers (4–5 people). They take the route list and 

continue to work independently: decide how to achieve the 

goal, break the long way into tasks, and distribute them 

among team members. Everyone chooses from the proposed 

list of creative work, which he will perform until the 

completion of the study of the topic. They choose how to 

perform the task (sprint), determine how to solve the 

problem, and choose among themselves EduScrum-master. 

Teams independently determine the stages of the task and 

ways to achieve the goal and are responsible for the result, 

but can seek advice or ideas from the teacher and other 

teams. During the sprints, the participants actively interact, 

discuss problems, find solutions together, and help each 

other. Cooperation between teams is only welcomed. 

EduScrum-master organizes work on sprint planning; 

works with the Scrum-board on which the actual state of 

performance of the task is fixed and coordinates the work of 

the group. EduScrum team masters are the students 

themselves, chosen by the team recognizing their leadership 

and professional qualities. 

Scrum-board is an overview of all the tasks that must be 

performed to achieve the learning goal defined by the 

customer (teacher). In addition, the Scrum-board gives an 

idea of planning. It shows where the team is now, what has 

already been done, and what is left. Accordingly, the Scrum-

board is a forecast of whether the team will achieve the goal. 

The information on the Scrum board must be constantly 

updated to always reflect the current progress of the team 

towards the result. You can move the sticker to the «done» 

column only if all team members have coped with the task. 

The educator observes the movement of the stickers on 

the Scrum board. He can test the knowledge of each team on 

the task from the «Done» column at any time and in any 

way. If it turns out that at least one team member failed, the 

sticker returns to the «In progress» column. 

The sprint ends with a presentation and evaluation of the 

work done (both by applicants and by the professor), as well 

as the definition of reserves for improvement. 

The sprint is divided into the following stages: 

1. Team building and sprint planning. 

2. Five-minute meeting before each session to 

synchronize and plan priority actions. 

3. Performing tasks during the sprint. 

4. Sprint review – the final presentation of results in the 

form of tests, independent work, creative task, essay, etc. 

5. Retrospective meeting after the sprint review – team 

meeting for introspection, reflection on the effectiveness of 

the process; if necessary, adjustments are made and the next 

sprint is started. 

6. By the end of the sprint, the team must achieve the 

goal set by the product owner (teacher). Applicants are 

collectively responsible for the end result of the work. 

It is the educator who decides what needs to be done, and 

then the EduScrum master and the group decide how to do it. 

For the teacher of Scrum-technology implementation, 

there is a real challenge and certain risks: different level of 

training, honesty, responsibility and motivation of applicants 

in the group, possible lags from the curriculum, restructuring 

of discipline materials and own system of preparation for 

classes, additional efforts to constantly search for modern, 

practice-oriented ways to convey information. 

Last academic year, we tried to introduce EduScrum 

elements in the teaching of the discipline «Macroeconomics» 

for masters specializing in «Entrepreneurship, Trade and 

Exchange». This curriculum is designed for 3 credits. We 
grouped the main topics of the course into 10 sprints, registered 

a runaway to each sprint, and identified a list of creative 

tasks that applicants had to present at the end of each sprint.  

The group of applicants independently formed teams  

(3–4 people), chose EduScrum-masters, and had the 

opportunity to independently determine ways to solve the 

problem and look for means to implement them. 

The teams were asked to choose the order of the sprints 

at their own discretion, provided that at the end of the course 
all sprints will be mastered by each team. Some teams decided 

to start mastering macroeconomics with «Macroeconomic 

Policy in an Open Economy», arguing that the main thing is 

to clarify the global economic problems in the world, others 

started with «Monetary Policy», arguing that money is the 

most important tool in economy. It was interesting to 

observe the choice and make the first conclusions about the 

level of mastery of previous courses («Microeconomics», 

«Money and Credit», or «Business Economics», etc.) and 

identify gaps in knowledge that require additional attention 

in the future. In our opinion, it was valuable that some teams 

after the first week of work on the selected sprint, 

independently and deliberately (without the intervention and 

advice of the teacher) came to the conclusion that it is 
necessary to change the order of sprints, consciously preferring 

to master at first method and functions of macroeconomics. 

And this is the best evidence of conscious learning. 

When discussing the intermediate results of sprints, team 

members did not take the teacher‘s information as dogma, 

exposing certain theoretical postulates to healthy criticism, 

citing real examples from history or practice to support their 

own point of view. These discussions with both the teacher 

and members of other teams stimulated the development of 

communicative competencies. The discussions of the essays 

«Money and culture are not compatible?!», «Why do we 

need a state?» and «Your proposals in solving the problem 

of the pension crisis» were especially sharp.  

Macroeconomics with elements of EduScrum 

The purpose of the discipline: mastering by applicants the system of economic knowledge on which modern 
macroanalysis is based; acquiring skills in the study of aggregate indicators of economic and social development of the 

national economy by using universal tools and macroeconomic modeling. 

Sprints Backlog Result of Sprint 
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Macroeconomic 
indicators in the 

system of national 
accounts 

Models of the cycle of goods and 
income in closed and open economy. 

Principles of building a system of 
national accounts. 

Basic macroeconomic indicators. Gross 
domestic product and methods of its 
calculation. Nominal and real GDP. 

Derivative indicators of national 
production (GNP, NPV, national 

income). 

Limited indicators of GDP and GNP. 
Indicators of public welfare.  

Analysis of the peculiarities of economic 
relations development and formation between 

people in the process of economic activity; 

Application of dialectical methods of economic 
analysis in the study of elements of the market 

mechanism 

Analysis of production and distribution of 
Ukraine's GDP in 2018-2019 by types of 

economic activity and sectors of the economy. 

Analysis of the dynamics of real GDP in Ukraine 

in comparison with the world leading countries 

Subject, method 
and functions of 
macroeconomics 

Subject and object of macroeconomics. 

Methods of macroeconomic research and 
functions of macroeconomics. 

Fundamental concepts of macroeconomic 
theory. 

Objectives and tools of macroeconomic 
policy. 

Basic models of macroeconomic analysis.  

Understand and use 
categorical apparatus and 

methodology (tests, creative 
tasks) 

Modern achievements of 
macroeconomic theory, 

published in leading 
professional journals 

Methodics of building 
macroeconomic models 

Fiscal 
policy of 
the state 

The essence, goals and tools of fiscal policy. 

Tax revenues as the main source of state revenue. Principles 
of effective taxation. Government expenditures and their 

structure. 

Discretionary fiscal policy. Model of influence of state 
expenditures and taxes on total production. 

Automatic stabilizers and fiscal policy constraints. 

Fiscal policy and the state budget. Concepts of state budget 
balancing. 

Public debt and its impact on the national economy. 

Analysis of problems related to the development of 
monetary relations, fiscal policy and government 

regulation in a market economy; 

Modern fiscal policy in Ukraine. 

Analysis of the structure and dynamics of the fiscal 
burden. 

Develop a forecast of changes in tax policy in 
Ukraine 

Why do we need the state? 

Consumption, 
savings and 
investment 

Keynesian concept of consumption. Consumption 
and savings as a function of current income. 

Unprofitable factors of consumption and savings. 

Neoclassical concept of consumption. The latest 
theories of consumption and savings. 

Types of investment expenditures. The connection 
between investment and savings. 

Basic theory of autonomous investment in fixed 
capital. Investment multiplier. Multiplicative change 

in real GDP under the influence of changes in 
investment. 

Theory of induced investments 

Analysis of cash expenditures and savings 
structure in Ukrainian households.  

Problems of fixed capital renewal in Ukraine. 
Analysis of the dynamics of fixed capital 

investment. 

Problems of foreign investment in Ukraine. 
Analysis of the dynamics of foreign direct 

investment in the economy of Ukraine. 

Accelerator model. Model of interaction of 
multiplier and accelerator 

Monetary 
policy 

Money market. Monetary aggregates. Demand for 
money and factors. 

The mechanism of the money market. 

The central bank as a subject of monetary policy. 
Central bank operations and monetary base. Central 

bank instruments. 

Types of monetary policy and the mechanism of its 
impact on the economy. 

The essence of monetary policy. Discretionary and 
non-discretionary monetary policy. Monetary policy 

strategies. Consequences of monetary policy 
according to the ISLM model, coordination of fiscal 

and monetary policyy. 

Analysis of the structure and dynamics of cash income 
and expenditure of households in Ukraine. 

Analysis of the structure of revenues and expenditures of 
the state budget of Ukraine. 

Ukraine's foreign debt and problems of its servicing. 
Analysis of the dynamics and structure of Ukraine's 

external debt. Monetary policy of the National Bank of 
Ukraine. 

Analysis of the dynamics of the monetary base and 
money supply in Ukraine. 

Essay "Money and culture are not compatible?!" 

Subject, method and 
functions of 

macroeconomics 

Subject and object of macroeconomics. 

Methods of macroeconomic research and 
functions of macroeconomics. 

Fundamental concepts of macroeconomic 
theory. 

Objectives and tools of macroeconomic 
policy. 

Basic models of macroeconomic analysis.  

Understand and use categorical 
apparatus and methodology (tests, 

creative tasks) 

Modern achievements of 
macroeconomic theory, published in 

leading professional journals 

Methodics of building macroeconomic 
models 
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The teams did not receive from the teacher a pre-

compiled list of scientific and methodological sources to 

help perform the tasks. More important was how the team 

members shared the "findings" of the latest practices and 

discovered the "classics". 

During the classroom, each team had the opportunity to 

consult with the teacher and demonstrate intermediate results. 

Only after completing the sprint (each team prepared an 

individual and test task), the team moved on to the next sprint. 

We can state that in comparison with traditional training, 

mastering the Macroeconomics course with elements of 

EduScrum was more efficient, interesting and easy. On the 

one hand, everyone felt an independent, conscious author of 

their own educational trajectory, and on the other hand – 

being a part of a team effort, where individual success 

depends on team members' success. It is clear that not all 

applicants are equally honest, motivated and hardworking, 

but in general the division of responsibilities, rational use of 

individual creativity, free choice of non-standard approaches 

certainly contributed to the transition to a higher level of 

thinking applicants. At the same time, using the EduScrum 

approach forced the educator to reconsider his readiness to 

conduct classes in this format and motivated them to seek 

new ideas for creative tasks, adjust the content of sprints and 

master a wide range of opportunities for using modern 

digital technologies in professional activities. 

Conclusions and perspectives of furtherscientific 

research. In summary, the EduScrum methodology offers a 

wide range of resources that can and should be used today in 

the educational process. This approach is beginning to be 

implemented in the management of the learning process, and 

in the organization of research activities of applicants; and in 

Cyclical 
fluctuations 

and economic 
growth 

Macroeconomic instability and uneven 
economic development. 

Theories of cyclical development. Models of 
economic cycles. 

State countercyclical regulation. 

The essence, sources and factors of economic 
growth. 

Models of extensive economic growth in a 
closed economy. Scientific and technological 

progress as a source of intensive type of 
economic growth. 

State regulation of economic growth. 

Characteristics of fluctuations in economic 
development of Ukraine. 

The impact of the current global financial 
crisis on Ukraine's economy. 

Modern strategies of economic breakthrough: 
international experience. 

Ukrainian breakthrough: modern strategies of 
economic development. 

Your suggestions in solving the problem of the 
pension crisis. 

Inflation and anti-
inflation policy 

Inflation as a macroeconomic phenomenon, its 
indicators and types. 

Theories of inflation. Fiscal and monetary 
aspects of inflation. 

Socio-economic consequences of inflation. 

Phillips curve and its modern interpretation. 

Anti-inflation policy 

Differentiation of incomes. 

Analysis of the dynamics of income 
differentiation in Ukraine. 

Inflation in Ukraine: causes and means of 
overcoming. 

Analysis of consumer price dynamics. 

Inflationary processes in Ukraine: causes, 
consequences and means of containment. 

Unemployment 
and 

employment 
policy 

The mechanism of functioning of the 
labor market. 

Employment rate and unemployment 
rate. Types of unemployment. 

Classical and Keynesian explanation of 
voluntary and forced unemployment. 

Socio-economic consequences of 
unemployment. Oaken's law and curve. 

The relationship between unemployment 
and inflation. Phillips curve. 

Means of state regulation of 
employment and social protection 

Employment in Ukraine. Analysis of the structure and dynamics 
of economic activity of the population of Ukraine. 

Unemployment in Ukraine. Analysis of the structure and 
dynamics of unemployment. 

Problems of regional unemployment. Analysis of the structure 
and dynamics of unemployment in different regions of Ukraine. 

Demographic crisis in Ukraine. Analysis of the dynamics of the 
number and composition of the population of Ukraine. 

Social obligations of the state and pension reform in Ukraine. 

Social standards and the problem of poverty. Poverty indicators 
and dynamics in Ukraine. 

Macroeconomic 
policy in an open 

economy.  

International division of labor as a factor in the development 
of the world economy. International division of labor as a 

factor in the development of the world economy. 

The mechanism of foreign economic policy. Trade policy 
instruments. Foreign investment. Comparative and absolute 

advantage. 

Balance of payments and its structure. Exchange rate, types 
of exchange rates. International exchange rate systems. 

International flow of goods and capital. Impact of foreign 
trade and net exports on GDP. 

Mandel-Fleming model for a small open economy with a 
fixed and flexible exchange rate. Globalization of the world 

economy. 

What is international economic integration. 
Its types and factors. 

Foreign trade policy in Ukraine. 

Analysis of the structure and dynamics of 
foreign trade. Influence on economic 

processes of external factors. 

Trends in the world economy. 

Ukraine in the measurement of the human 
development index. 

Ukraine in terms of the index of economic 
freedom and the level of globalization. 
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building an individual educational trajectory, maximizing 

learning efficiency, changing approaches not only to 

interaction between participants in the educational process 

but also their worldview. Proven simple techniques help to 

solve significant problems in a changing world: change not 

only the atmosphere in the educational institution but the 

level of consciousness of both applicants and professors; 

provide training to prepare professionals for the demands of 

tomorrow. As a teacher, comprehending the first experience, 

I plan to continue to apply the EduScrum methodology, as it 

allows not only to effectively organize the learning process 

but also to individualize the content component of education. 
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AGILE-ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сучасні реалії переконують в тому, що у мінливому світі більшість знань, окрім фундаментальних, втрачають 

свою цінність з неймовірною швидкістю. Актуальними залишаються уміння знаходити нестандартні рішення, 

готовність до постійного самовдосконалення та безперервної освіти. Динамічно змінюються і запити ринку праці, 

очікуючи на нові компетентності, навички, стилі роботи майбутніх фахівців. А відтак, університетська освіта має 

гідно прийняти цей виклик адаптуючи найкращий досвід, який довів свою ефективність в інших галузях. У цьому 

контексті ІТ-сфера продукує нові підходи до бізнес-процесів, і деякі з них успішно використовуються ув різних 

сферах діяльності. Одним з таких прикладів є методологія гнучкого управління Agile та її адаптованої версії 

eduScrum, яка останні роки ефективно впроваджується у світову і вітчизняну освітню практику. Цей підхід не 

передбачає готових відповідей на існуючи питання − він допомагає сформувати і у здобувачів, і у викладачів 

актуальні компетентності, без яких неможливо буде обійтись у недалекому майбутньому.  

У статті стисло висвітлена історія розвитку та сутність Agile та Scrum, розглянута можливість їхнього 

використання в освітньому процесі. Наголошено, що дана методологія може бути достатньо ефективною у вищій 

освіті, позаяк розвиває у студентів високий рівень самомотивації, підвищує продуктивність освітнього процесу 

через удосконалення організаційних форм, методів та засобів навчання, ітеративної взаємодії між викладачем і 

здобувачем, сприяє формуванню у здобувача тих самих професійних і особистих компетентностей, які так очікує від 

нього суспільство і бізнес-середовище. 

Ключові слова: університетська освіта, освітній продукт, гнучке управління, Agile-методологія, Scrum, ЕduScrum 

у вищій освіті, компетентності здобувачів ХХІ століття.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку світового господарства та міжнародних 
економічних відносин стан та особливості розвитку 
фондового ринку є одним із домінантних детермінантів 
розвитку світової економіки (загальна капіталізація 
ринку цінних паперів у 2020 р. перевищила обсяг 
глобального ВВП). За таких умов значно актуалізується 
питання дослідження теорії та практики функціонування 
«блакитних фішок», які виступають основним індика-
тором розвитку фондових ринків як в межах окремої 
країни, так і в світовому масштабі. 

Аналіз досліджень. Дослідженню теорії та практики 
функціонування фондових ринків, інвестування, розвит-
ку «блакитних фішок» присвячено увагу великої кілько-
сті як українських (І.В. Краснова, С.В. Безвух О.В. Ва-
сильєв, Л.Д. Добринін, М.Г. Кутузов та ін.), так і закор-
донних дослідників (У. Шарп, Дж. Бейлі, Г. Александер, 
А. Ісакссон та ін.). Незважаючи на значний внесок як 
українських, так і зарубіжних вчених у розвиток теорії 
та практики функціонування фондового ринку, «блакит-
них фішок», сьогодні багато аспектів цієї актуальної 
теми потребує подальшого дослідження та розгляду. 
Одним із таких проблемних аспектів є аналіз доходності 
та ризиковості «блакитних фішок» в Україні.  

Метою статті є аналіз стану та особливостей роз-
витку фондового ринку України, ідентифікація україн-
ських «блакитних» фішок та оцінка їх рівня доходності 
та ризиковості. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі 
розвитку економіки України надзвичайно активно розви-
вається ринок цінних паперів, який вже сьогодні предс-
тавляє собою привабливу сферу діяльності та, відпові-
дно, є високоперспективним напрямом розвитку бізнесу 
в найближчому майбутньому, що обумовлено як особ-
ливостями розвитку світового фондового ринку (є одним 
із найбільш динамічно зростаючих, характеризується 
високою капіталізацією – на кінець 2020 року капіталі-
зація світового фондового ринку перевищила позначку у 
100 трлн. дол., незважаючи «чорний понеділок» [1]), так 
і українського.  

Український фондовий ринок досить швидко розви-
вається та за швидкістю розвитку займає перше місце в 
світі – більше 80% у 2018 році (рейтинг американського 
телеканалу CNBC, який складається на основі даних 
аналітичного агентства Refinitv). Однак, суттєво відстає 

від інших країн за показником капіталізації. Так, за да-
ними TheGlobalEconomy.com, фондовий ринок України 
за рівнем капіталізації (3,37% ВВП) знаходиться на 
66 позиції. Для порівняння, рівень капіталізації фондо-
вого ринку Гонконгу, який займає у рейтингу 1 місце, 
становить 1055,92% ВВП; ПАР (2 місце) – 234,96% 
ВВП, Росії (37 місце) – 34,51% ВВП, Туреччина 
(54 місце) – 19,18% ВВП, Нігерія (64 місце) – 7,94% [6]. 
Загальна вартість ринку цінних паперів України у 
2018 році, за оцінками Світового банку, становила 
4415,44 млн. дол., натомість капіталізація міжнародного 
фондового ринку – 68,65 трлн. дол. [2].  

Таким чином, незважаючи на суттєвий прогрес, 
український фондовий ринок все ще знаходиться на ста-
дії становлення, що й обумовлює його специфічні особ-
ливості, які відрізняють його від класичних або розвине-
них фондових ринків. 

На класичному фондовому ринку існує класифікація 
цінних паперів, яка передбачає розподіл на акції пер-
шого рангу, які іменовані як «блакитні фішки», акції 
другого та третього ешелону. Оскільки ринок цінних 
паперів України не є досконало розвиненим та значно 
поступається за рівнем активності та ступенем насиче-
ності активами багатьом іншим фондовим ринкам, то 
виділення його «блакитних фішок» є досить умовним. 
Здебільшого українські «блакитні фішки» не відповіда-
ють світовим критеріям, виділяються із лістингу наяв-
них на ринку акцій. 

«Блакитні фішки» – акції найбільш надійних та ста-
більних компаній, які мають суттєвий вплив на ринок за 
рахунок власних масштабів [3]. Такі організації перева-
жно є лідерами у власній галузі. Найхарактернішими 
рисами «блакитних фішок» є невисока дохідність, пов‘я-
зана з низьким та порівняно безпечним рівнем ризику, 
висока ліквідність та наявність стійкого попиту на дані 
акції, а також суттєвий розмір капіталізації компанії-
емітента.  

Українські «блакитні фішки» формуються в макси-
мально прибуткових та перспективних секторах, які 
водночас є основоположними для експортної діяльності 
країни та її ВВП. Тобто в Україні цінні папери першого 
ешелону розподіляються за наступними сферами діяль-
ності: гірничо-металургійною, енергогенеруючою, ма-
шинобудівною, нафтогазовою та банківською [3].  

Цікавою особливістю, притаманною фондовому ринку 

Статтю присвячено дослідженню стану та особливостей розвитку фондового ринку в Україні та його 

«блакитних фішок». У роботі визначено специфічні особливості розвитку фондового ринку України, його 

основні відмінності від фондових ринків інших країн, ідентифіковано українські «блакитні фішки», 

розраховано їх рівень доходності та ризиковості. 

Ключові слова: «блакитні фішки», акції першого ешелону, фондовий ринок, цінні папери, індекси, 

дохідність, ризик. 
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України, є відсутність «блакитних фішок» у сільсько-
господарській галузі, яка займає важливе місце в економіці 
країни, та відсутність таких акцій в українському медіа 
секторі, який набирає обертів не тільки всередині країни, а 
й закордоном, адже в останні роки продукти даної сфери 
активно експортуються. 

Найбільш привабливими та актуальними на даний 
момент цінними паперами в категорії «блакитні фішки» є 
акції, які входять до складу кошиків двох авторитетних 
українських бірж, на основі чого розраховуються індекси 
ПФТС та UX відповідно. Порівняльна структура елементів, 
формуючих зазначені індекси, представлена в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Складові для розрахунку індексів ПФТС та UX 

Параметри Індексу ПФТС на період 15.10.2020 – 14.01.2021 р. Параметри Індексу UX станом на 30.11.2020 

Назва емітента 
Ваговий 
коефіцієнт 

Коефіцієнт, що  
враховує free-float (Wi) 

Назва емітента 
Ваговий 
коефіцієнт 

Коефіцієнт, що  
враховує free-float (Wi) 

Райффайзен Банк 
Аваль (BAVL) 

0,22 1,7% 
Райффайзен Банк 
Аваль (BAVL) 

0,21 2,0% 

Центренерго (CEEN) 0,13 21,7% Центренерго (CEEN) 0,21 22,0% 

Донбасенерго (DOEN) 1,00 14,1% 
Донбасенерго 
(DOEN) 

0,03 14,0% 

Крюківський вагоно-
будівний завод (KVBZ) 

1,00 5,0% Мотор Січ (MSICH) 0,25 20,5% 

Турбоатом (TATM) 0,53 3,8% Турбоатом (TATM) 0,05 3,5% 

Укрнафта (UNAF) 0,14 8,0% Укрнафта (UNAF) 0,25 7,0% 

Укртелеком (UTEL) 0,58 7,1% - - - 

Джерело: складено автором на основі [4, 5] 
З таблиці 1 можна зробити висновок, що обидва ін-

декси зосереджують увагу на однакових цінних паперах, 
тому склад їх кошиків несуттєво різниться між собою. 
Важливою тенденцією на українському фондовому рин-
ку виступає зменшення кількості об‘єктів, за якими ве-
деться розрахунок зазначених індексів. Так, наприклад, 
ще в 2016 р. до кошика ПФТС входили 20 «блакитних 
фішок», а сьогодні – тільки 7 [4]. 

Проведемо дослідження рівня дохідності та ступеня 
ризику (у вигляді стандартного відхилення прибутково-
сті) наведених у табл. 1 цінних паперів за даними щодо 
їх вартості з 01.06.2019 р. до 31.12.2020 р. Показники 
обчислюються за такими формулами: 

mj = (Pj – Pj-1)/Pj-1, (1) 

де mj – денна дохідність акції, 
Pj – ціна акції на момент закриття торгів, 
Pj-1 – ціна акції на момент закриття торгів поперед-

нього дня.  

mi = ∑   
   j, (2) 

де mi – середня дохідність акції за весь період, 
Т – період. 

σi =√
∑           

   

  (3) 

де σi – ризик акцій, розрахований як середньоквадра-
тичне відхилення щоденної дохідності. 

Відображення проведених обчислювальних операцій 
наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Розрахунок дохідності та ризиковості «блакитних фішок» 

BAVL DOEN CEEN KVBZ TATM UNAF UTLM 

Pj mj Pj mj Pj mj Pj mj Pj mj Pj mj Pj mj 

0,29 - 28,80 - 11,80 - 12,00 - 13,00 - 165,00 - 0,14 - 

0,30 0,03 28,80 0,00 11,70 -0,01 12,10 0,01 13,00 0,00 161,00 -0,02 0,14 0,00 

0,30 0,00 26,30 -0,09 11,80 0,01 10,20 -0,16 12,50 -0,04 155,00 -0,04 0,13 -0,07 

0,31 0,03 26,40 0,00 11,50 -0,03 12,00 0,18 12,00 -0,04 160,00 0,03 0,14 0,08 

0,30 -0,03 26,41 0,00 11,30 -0,02 12,20 0,02 11,80 -0,02 180,00 0,13 0,14 0,00 

0,31 0,03 25,00 -0,05 11,70 0,04 10,00 -0,18 11,00 -0,07 155,00 -0,14 0,14 0,00 

0,30 -0,03 24,00 -0,04 11,20 -0,04 10,10 0,01 11,50 0,05 170,00 0,10 0,14 0,00 

0,31 0,03 23,80 -0,01 11,20 0,00 11,90 0,18 11,90 0,03 156,00 -0,08 0,14 0,00 

0,31 0,00 23,60 -0,01 11,20 0,00 10,10 -0,15 12,00 0,01 160,00 0,03 0,14 0,00 

0,31 0,00 23,60 0,00 10,90 0,02 10,20 0,01 12,00 0,00 130,00 -0,19 0,14 0,00 

0,31 0,00 24,00 0,02 10,40 -0,05 12,10 0,19 11,10 -0,08 145,00 0,12 0,14 0,00 

0,35 0,13 24,60 0,03 10,50 0,01 14,50 0,20 11,30 0,02 146,00 0,01 0,14 0,00 

0,39 0,11 23,70 -0,04 10,30 -0,02 14,00 -0,03 11,00 -0,03 148,00 0,01 0,14 0,08 

0,38 -0,03 23,70 0,00 10,30 0,00 15,00 0,07 10,50 -0,05 162,00 0,05 0,13 -0,07 

0,39 0,03 19,70 0,14 10,30 0,00 15,00 0,00 10,50 0,00 158,00 -0,02 0,13 0,00 

0,37 -0,05 20,80 0,06 10,29 0,00 14,00 -0,07 11,60 0,05 155,00 -0,02 0,13 0,00 

0,32 -0,14 18,20 -0,13 9,77 -0,05 16,50 0,18 10,50 -0,09 150,50 -0,03 0,10 -0,23 

0,34 0,06 17,50 -0,04 8,80 -0,10 16,50 0,00 11,00 0,05 145,00 -0,04 0,12 0,20 

0,40 0,18 19,40 0,11 8,50 -0,03 16,25 -0,02 10,50 -0,05 150,00 0,03 0,13 0,08 

0,40 0,00 20,50 0,06 8,85 0,04 13,01 -0,20 10,00 -0,05 165,00 0,10 0,15 0,15 

mi = 0,01 mi = -0,001 mi = -0,01 mi = 0,01 mi = -0,01 mi = 0,002 mi = 0,01 

σi = 0,05 σi = 0,05 σi = 0,04 σi = 0,13 σi = 0,06 σi = 0,07 σi = 0,08 

Джерело: складено автором на основі [4] 
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З таблиці 2видно, що середня дохідність найбільш 

впливових «блакитних фішок» на українському ринку за 

досліджуваний період не перевищувала 0,01 пунктів у 

грошовому вимірі, що в перерахунку у відносні значення 

складає 4,65%. Отже, з огляду на отримані значення 

прибутковості даних цінних паперів, «блакитні фішки» в 

Україні характеризуються низькими значеннями дохід-

ності (включаючи від‘ємні показники) та ризику, навіть 

за мірками фондового ринку США. Це пояснює низьку 

активність на фондовому ринку країни, оскільки дохід-

ність «блакитних фішок» є нижчою порівняно з банків-

ською відсотковою ставкою за депозитами, що свідчить 

про доцільність вкладення грошових коштів пересічних 

громадян саме на депозитні рахунки. 

Загалом 3 з 7 розглянутих цінних паперів продемонс-

трували негативну динаміку, яка полягала у від‘ємних 

значеннях дохідності за цими активами. Специфічною 

характеристикою виступає формування даного тренду 

саме в енергогенеруючому секторі та сферах, які пов‘я-

зані з ним. Негативний приріст в категорії дохідності 

спостерігається за акціями Центренерго, Донбасенерго 

та Турбоатом. Рівень ризику за вказаними акціями коли-

вався в межах 0,04–0,13 пунктів. З отриманих даних мо-

жна визначити, що зазначені цінні папери дійсно відпо-

відають особливостям категорії «блакитні фішки» у 

вигляді низької дохідності та ризиковості. Також варто 

зазначити, що зростання фондового ринку України бі-

льшою мірою обумовлене нарощуванням міцності акці-

ями другого ешелону чи інших «блакитних фішок». 

Висновки. Таким чином, незважаючи на суттєвий 

прогрес, український фондовий ринок все ще знахо-

диться на стадії свого становлення та суттєво відстає від 

аналогічних ринків інших країн за параметром «капіта-

лізація». «Блакитні фішки» України представлені акці-

ями всього 7 компаній: Райффайзен Банк Аваль, Цен-

тренерго, Донбасенерго, Мотор Січ, Турбоатом, Укрна-

фта, Укртелеком. Середній рівень доходності україн-

ських «блакитних фішок» складає 4,65%, а рівень 

ризиковості – 0,04–0,13 пунктів.  
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«Мы знаем, что всякая группа людей, 

которой поручено решать некоторую 

совокупность дел, всегда стремится 

расширить круг этих дел и свою власть в 

этих делах. И чем умнее, энергичнее, 

деятельнее эти люди, тем более будет 

это стремление с их стороны к захвату 

не порученных им дел»  

(П.А. Кропоткин) 

Постановка проблемы. Координация разнонаправ-

ленных сил в меняющихся условиях – многоаспектная 

практическая и теоретическая задача. Вместе с тем, от-

сутствие ясного понимания интересов и возможных пу-

тей их эффективного отстаивания при взаимодействии с 

партнѐрами и конкурентами обрекает на снижение ор-

биты дальнейших трансформаций. Как известно, ранее 

господствовавшие силы использовали преимущественно 

территории Северной Америки и Западной Европы в 

качестве своего места концентрации, своеобразной «штаб-

квартиры». Ныне, когда, во-первых, они активно пе-

ремещаются (в частности, под давлением внутренних 

неурядиц в тех странах), во-вторых, усиливаются сете-

центрические тенденции, подготовленность к происхо-

дящим сдвигам становится значимым фактором обеспе-

чения идентичности и конкурентоспособности. «Золотого 

стандарта» в осуществлении власти и организационно-

управленческих отношений для всех условий места и 

времени не существует. Модели же Запада ныне око-

нчательно утратили привлекательность, так и не сумев 

ни продемонстрировать эффективность в преодолении 

текущих проблем, ни породить образа достойного буду-

щего для человечества. Причѐм закономерности пере-

ходного периода и кардинально расширяют «коридор 

возможностей», и жестоко мстят за его игнорирование 

или же неумелое использование. Так, равнодушие, без-

различие, трусость и неготовность к кардинальным пе-

ременам правящей элиты в часы интенсивных подвижек 

губительны не только для неѐ, но и для доверившегося 

ей народа [1-5]. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. 
Научно-методологические основания заложены, во-первых, 

основоположниками кибернетики второго порядка 

(Р. Акофф, Л. Арноф, Л. Берталанфи, П. Вейс, Д. Мако, 

М. Месарович, Г. Паск, И. Такахара, Х. Фѐрстер, П. Чек-

ланд, У. Чѐрчмен, Ф. Эмери, У. Эшби, Э. Янч); во-вто-

рых, исследователями этих подходов: (В. Арнольд, 

С.А. Амплби, О. Анисимов, Ф. Варела, Э. Глазерсфельд, 

А. Денисов, Д. Леонтьев, Р. Лепа, В. Лефевр, Я. Мак-

Дермонт, У. Матурана, Дж. О‘Коннор, С. Пирогов, 

В. Скурихин, С. Смейл, Т. Теслер, Г. Хакен и проч.); в-

третьих, специалистами, изучившими соответствующие 
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воздействий в ней и на неѐ. А. Авилов, В. Афанасьева, 

Н. Анисимов, Ю. Баринов, С. Батенин, У. Бек, Д. Бойд, 

В. Букреев, В. Вазюлин, И. Валлерстайн, А. Венделин, 

Э. Гидденс, В. Голиков, М. Гусельцева, Ж. Деррида, 

Г. Жебит, А. Зуб, М. Игнатьев, Д. Канеман, Л. Карпов, 

М. Кастельс, Ф. Кожурин, И. Котляров, А. Кочеткова, 

Е. Князева, А. Кочетков, С. Кравченко, М. Ван Кревельд, 

А. Кредисов, О. Ларичев, П. Лебедев, М. Локтионов, 

Н. Луман, Э. Люттвак, Дж. Малган, Е.Э. Месснер, 

О. Моргенштерн, Дж. Най, Дж. Нейман, Г. Оверстрит, 

Поскольку не существует моделей организационно-управленческих структур, оптимальных для любых 
условий, то данная работа и фиксирует изменения социальной среды регулятивных воздействий. 

Соответственно, цель текста – анализ тенденций динамики отношений организации, управления и 

власти в контексте наметившегося парадигмального транзита. Для этого с позиций восхождения от 
абстрактного к конкретному осуществляется синтез непрерывного и дискретного познания в логике 

исследования и логике изложения материала. Внимание обращается на стержневое противоречие между 

отчуждением и творчеством, потребительством / накопительством и созиданием. Демонстрируются 
подвижки в соотношении объективных и субъективных факторах по мере нарастания процессов 

движения к новой общественной парадигме на практике и в теории обществоведения. Выделяются 
особенности отношений организации, управления и власти в период форсированных трансформаций 

общеглобального масштаба. Намечается диапазон возможностей сознательного целенаправленного 

влияния на общественные процессы. В частности, освещаются направления, связанные, с одной стороны, 
с гуманизацией организационно-управленческих технологий и, с другой, – с манипулированием. Звучат 

предостережения от управленческого инфантилизма. Соответственно, обеспечение растущего 
качества жизни и творчества, повышение уровня равноправия в допуске к ним – важнейшая 

характеристика государственного курса. Также демонстрируется необходимость бережного 

отношения к культурному коду, исторической памяти и социальным традициям при осуществлении 
общественно значимых инноваций.  

Ключевые слова: отчуждение, творчество, организация, управление, власть, манипулирование, 

гуманизация. 
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В. Пилипенко, К. Поппер А. Пригожин, Г. Слезингер, 

Е. Старосьцяк, Н. Стефанов, Л. Суворов, Ю. Тихомиров, 

Р. Трухаев, М. Туленков, Д. Уайлд, Б. Украинцев, А. и 

М. Уилсоны, Р. Уотермен, Ж. Фреско, Г. Фрон, Е. Хол-

могоров, Ф. Хоффман, Н. Чернина, И. Шмерлина, 

К. Шмитт, С. Янг и др. 

Цель текста – анализ тенденций динамики отноше-

ний организации, управления и власти в контексте наме-

тившегося парадигмального транзита. 

Изложение основного материала исследования. 

Развитие осуществляется, в частности, путѐм развѐрты-

вания противоречий и проявляется в расширении поля 

субъектности истории. Преодоление препятствий – 

неотъемлемый элемент восхождения личности и обще-

ства. Соответственно, освоение горизонтов развития – 

не функция соответствия формальным штампам и зане-

сѐнным информационными вирусами прокрустовым 

ложам стандартов, а результат повышения качества 

жизни и возможностей творчества населения, снижения 

уровня социального неравенства и расширения доступа 

к общественным благам (в частности, качественному 

образованию и здравоохранению). Одним из острейших 

противоречий, проявляющихся посредством сонма кон-
фликтов, становится противостояние ценности собственной 

самобытности (в частности, творческого саморазвития и 

самоосуществления) и обладания (потребительства или 

накопительства, облегчающих конформизм, манипули-

руемость). Принадлежность к доминированию каждой 

из них генерализирует, выстраивает дерево целей-инте-

ресов, функционально-ролевую системность. Манипули-

рование также неотъемлемо от отношений отчуждения – 

присвоения, как ценность самодеятельности – от свобод-

ного творческого освоения своих сущностных сил (на 

личностно-индивидуальном уровне) и саморазвѐрты-

вания мира. При этом интерес «шире» цели в том смысле, 

что зиждется и на бессознательных, иррациональных 

мотивах, которые в дальнейшем получают рационали-

зацию и легализацию в дереве целей. Но и формиро-

вание интересов происходит под воздействием Идеала, 

Мечты, фиксируемых целостностью ценностно-смысло-

вых комплексов в структуре нравственности и миро-

воззрения [6-10]. 

Противостояние отчуждения и свободы, проявляю-

щееся, в частности, в расхождении ориентирующихся на 

средства либо неокастовости и замкнутого однообразия, 

либо массовой творческой инициативы и единства в 

разнообразии, требует определѐнности как в содержа-

нии, так и в ресурсно-методологических базах органи-

зационно-управленческого процесса. То и другое 

должно рассматриваться по меркам конкретного времени 

и соответственно культурным кодам цивилизаций. Цен-

ность творчества связана с его сугубой индивидуаль-

ностью, что, однако, совсем не отрицает необходимости 

его организационно-управленческого оформления, а 

лишь сушественно усложняет его. Речь идѐт, прежде 
всего, о преодолении «холодного», «объективированного» 

администрирования на основе азов фордизма. В свою 

очередь, рост уровня народовластия – это не только 

ориентация на создание условий для более гармонич-

ного и справедливого общественного порядка, но и путь 

к повышению устойчивости и многообразности разви-

тия. Потому «миссия справедливости» прямо перекли-

кается и с задачами развития инструментария народов-

ластия, и с подготовкой масс к его осуществлению. 

Вместе с тем, элементы меритократии и экспертократии – 

необходимость усложняющегося мироустройства; насу-

щно формирование общественной культуры, стимулиру-

ющей расширение слоя глубоко- и многознающих (всѐ 

время познающих) и постоянно внимательных к изме-

нениям (чутко внимающих) добродетельных творческих 

преобразователей / созидателей. Т.о. профессионализм и 

одарѐнность, выявляемые, обучаемые и продвигаемые 

строгой кадровой системой, эффективно дополняются 

народным контролем. 

Между тем, эти стратегии самовыражения по своей 

сущности являются и формами отношения к себе и 

миру, и стратегиями выстраивания отношений с окру-

жающими, проявлением качества социализации и харак-

тера зависимости от других [11-14]. Взаимодействие 

бытия и сознания, материального и идеального испыты-

вает влияние растущих информационно-коммуникатив-

ных возможностей человечества. При этом фундамен-

тальное уходит в основание доминирующего актуального. 

Одухотворение материи и материализации духовного – 

предпосылка развития. Духовное, душевное, и интеллек-

туальное напряжение, их эмоциональное и рациональное 

измерения – элементы не только психического станов-

ления отдельного человека, но и социокультурного 

основания конкуренции культурно-цивилизационных 

миров. Соответственно, разрыв в уровнях их развития 

таит опасности для цивилизации и отдельного человека. 

Одновременно, духовное творчество как неотъемлемая 

определѐнность духовного производства, оказывается 

крайне чутким к отчуждающим человеческую личность 

факторам. Навязывание же идеалов «экстремального 

комфорта» на основе ценностно-смысловых комплексов 

вокруг эмансипации звериных инстинктов, тяги к празд-

ности и развлечениям либо стяжательству / накопитель-

ству, подмена трудностей развития на иллюзию жизни 

губительно не только для человека, но и для конкрет-

ного культурно-цивилизационного мира. 

При создании стратегий управленческих воздейст-

вий, в частности, важно понимать, что трансформация 

мнений может строиться по принципу сконцентриро-

ванных или рассеянных, эволюционных либо революци-

онных изменений, системных или фрагментарных, целе-

направленных или хаотично-случайных, долговременных 

или краткосрочных, содержательных или формальных, 

доверительных или манипулятивных. Использования 

разнонаправленных сил и возможностей может преду-

сматривать ориентацию на гибкое сочетание ресурсов 

социальной действительности и механизмов мягкой и 

жѐсткой власти в рамках «smart power» (разумной вла-

сти) с использованием диапазона воздействий, прямо не 

направленных исключительно на достижение цели. В 

этой ситуации для успешного проведения своей очеред-

ной модернизации и эффективного использования соци-

ального творчества как ее важнейшего фактора, регион 

должен культивировать механизмы не просто «обязы-

вать», «покупать», а и увлекать, заинтересовывать, вну-

шать. Соответственно, для организации форм социальной 

активности необходимо определиться с еѐ направленно-
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стью, каналами, объектами и субъектами. В этой ситуа-

ции для успеха каждый раз требуется новый проект; 

люди, готовые к участию в нем; соответствующая орга-

низационная структура. Необходимость перехода от 

привычного ранее администрирования к инновационно-

синергетическому управлению ведет при этом к замене 

и дополнению «жѐстких» социальных технологий «мяг-

кими», применение которых предполагает и признание 

субъективности, неполноты и ограниченности представ-

лений каждого. При этом даже ситуативное влияние, 

основанное на реакции на общественные события, кото-

рые нельзя было предусмотреть, в своем существе мо-

жет опираться на кропотливо подготовленные социаль-

ные модели воздействия. 

Оптимизация организационно-управленческих отно-

шений и структур власти требует гибкого учѐта содер-

жания координируемых процессов, времени и места их 

зарождения и реализации, объективных и субъективных 

задач и альтернатив [15-20]. Как известно, у эпох разные 

камертоны. Священные идеи человечества получают 
исторически разные формы воплощения. И с изменением 

условий выживает тот, кто готов и сможет использовать 

новые тенденции в свою пользу. Между тем пространство 

ойкумены покрыто культурно-цивилизационными ми-

рами неравномерно. Есть зоны различной плотности, 

ядра и полупериферии / периферии, переходные, диф-

фузные и т.п. Да и проживают свои жизненные циклы 

культурно-цивилизационные миры отнюдь не синхрон-

но. В любом случае, во-первых, если не иметь и не реа-

лизовывать собственной стратегии, то превращаешься из 

субъекта процессов в объект внешнего манипулирования. 

Во-вторых, обеспечение приемлемого качества жизни 

населения, хозяйственного успеха и долгосрочного 

стабильного развития в информационную эру возможно 

только на основе комплексного подъема и обеспечения 

условий востребованности научно-образовательного 

комплекса. Соответственно, его состояние становится и 

решающим фактором преображения экономики и об-

щества: на первый план выходит состязание в получение 

доступа к ресурсам жизнеобеспечения развития и тех-

нологиям их использования в экономике культурно-

цивилизационных миров, включая контроль за мигра-

цией экономически активного населения (особенно – 

носителей интеллектуально-творческого потенциала, 

прежде всего, учѐных, изобретателей, одарѐнных сту-

дентов), качеством и доступностью образования, транс-

фертом инноваций и проч. Вместе с тем расширилась 

возможность, живя на одной территории, обслуживать 

своей деятельностью интересы иной. Так, с одной сто-

роны, движение в направлении формирования т.н. «об-

щества знания» в первую очередь не могло не усилить 

объективные основания для востребованности занятых в 

интеллектоѐмком (в частности, в духовном) производ-

стве. С другой стороны, обеспечение исторической су-

бъектности и независимости неотъемлемо связаны с 

приоритетностью развития и реализации научно-

интеллектуального потенциала. Именно акцент на нѐм (а 

не, скажем, транзитном положении или добыче сырья – 

при всей их локальной важности) обеспечивает наиболее 

надѐжное основание суверенности в период парадиг-

мальных подвижек. 

Между тем, ядро богатства (значит, суть конкурен-

тного противоборства, подготовки и проч.) складывается 

вокруг способностей человека. Так, с одной стороны, 

комплекс одарѐнностей каждого имеет сугубо индивиду-

альный характер, с другой же, – его нахождение, раз-

витие и использование входит в общественную необ-

ходимость. Сейчас важны как наличие стимулирующей 

эту деятельность среды, так и формирование кластеров 

еѐ концентрации. Создание общественной среды, благо-

приятной для перемен, требует учѐта и развития гар-

монии взаиморезонирования индивидуальных, коллек-

тивно-групповых и общественных интересов, поддержки 

форм личностного и массового творчества. Поиск же-

лательных для них системных моделей поддержания 

социального равновесия при движении к обществу зна-

ния осуществляется сегодня, в первую очередь, с по-
зиций национальных суверенитетов, интернационального 

корпоративизма и социально-демократического дви-

жений, предлагающих совершенно разные пути осво-

ения крепнущих постглобальных тенденций. 

Под давлением условий форсированного перехода к 

новой общественной парадигме на практике и в теории 

приоритетом стратегических организации и управления 

становится очеловечивание общественной жизни и 

создание социальных условий свободы и творчества для 

наиболее полного осуществления и развития глубоко 

индивидуального комплекса одаренности каждого. Глу-

боко личностный характер одарѐнности отражается в 

интегральных качествах материального и духовного 

производства, в ассоциации и кооперации деятельности 

по созданию и распространению предметов культуры, 

навыков и знаний. Общественно полезное раскрытие 

научно-интеллектуального потенциала предполагает на-

личие и развитие его ценностного основания. Стимули-

рование использование способностей персонала требует 

усиления гуманизации социально-экономических отно-

шений как направления интеллектуализации воспроиз-

водства. Гуманизация, очеловечивание мира суть углуб-

ление освоения человеком собственных сущностных сил 

и раскрытии мира. Существенно в этом контексте, что 

значимая социокультурная специфичность может быть 

присуща не только вещному, но и рефлексивному 

сознанию и иметь основание в подсознании (что, в 

частности повышает роль мифического уровня обеспе-

чения информационных воздействий благодаря освеще-

нию содержания констант подсознания и возможностям 

трансформации мировосприятия). Вместе с тем, опора 

на ведущие системные символы позволяет не только 

закрепить информацию в подсознании человека, но и 

соответствующим образом окрасить еѐ. Вместе с тем, 

его функционирование видоизменяется соответственно 

трансформациям условий, определяемых, прежде всего, 

общественными отношениями, достижениями в духов-

ной и материальной культуре, социальной структурой, 

соотношением общественной психологии и идеологии. 

Необходимость и нормативность комплексной гуманиза-

ции и радикальной демократизации условий жизнедея-

тельности как условия эффективного управления 

включают время как работы, так и досуга и зиждутся на 

преобразовании системосоздающих и, часто, опреде-

ляющих отношений труда, собственности и управления 
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[21-25]. При подготовке и осуществлении трансфор-

маций парадигмального масштаба важно помнить: бес-

смысленно пытаться выстраивать стратегии на противо-

стоянии внутренней логике событий. Жизнь все равно 

будет течь в свойственном ей направлении. Нужно не 

мешать ей, а убирать преграды на ее пути – и готовить 

выгодные русла событий. Другими словами, стимулиро-

вание желаемых трансформаций (в поведении, отно-

шениях, процессах), а не попытки «вести намеренно и 

неумеренно» путѐм директивного управления (требо-

вания действовать только так, как определено), стано-

вится наиболее эффективным направлением управлен-
ческого влияния. Разграничение методологии утопической 

и поэлементной социальной технологии открывает пер-

спективы определения реальных пределов возможностей 

административных, экономических и социальных реше-

ний в общественном организме. 

Вместе с тем, управленческий инфантилизм подтал-

кивает к обострению ради бескомпромиссной победы. 

Тем более – ради кланово-семейной прибыли. Совер-

шенным может быть только несбывшееся, неосуществ-

лѐнное: оно не обременено червоточиной реальности и 

оставляет надежду на идеалы в будущем. Основная 

проблема: отделение незаменимого и заменяемо-волно-

образного, уникального и стандартного – в стратегии, 

тактике и оператике преобразований. Разумеется, как 

всегда сосуществуют внутри- и межотраслевая конку-

ренция (внутри- и межвидовая борьба за выживание), 

так складываются и разные уровни взаимодействия 

(партнѐрства / кооперации и состязания / конкуренции) 

между культурно-цивилизационными мирами. Между 

тем, по мере утраты своей притягательности, Запад всѐ 

чаще в отношениях как к собственным, так и внешним 

народам делает ставку отнюдь не на мягкую, а на вполне 

«жѐсткую» силу. В то же время, тенденции постглоба-

лизации общества создают основы для укрепления в 

социальных отношениях позиций представителей «нового 

интеллектуального класса», которые, как правило, име-

ют иные иерархии ценностей, широкий кругозор, боль-

шую требовательность к условиям труда, им присут-

ствуют жизненные и служебные ориентации, связанные 

с самоуважением, творчеством, самореализацией, ростом 

профессионализма и т.п. Причѐм кадры высокой квали-

фикации, как правило, склонны к мобильности в нап-

равлении улучшения своего положения и роста «поля 

возможностей». Не находя достойного применения, они 

мигрируют, переходят в более прибыльные сферы, 

работают на внешнего хозяина. Самостоятельность 

интегрированных в технологическую цепочку относи-

тельна; они подчинены технологической дисциплине, а 

также требованиям стандартов, сроков поставки и др. 

Выводы. Таким образом, организационно-управлен-

ческое обеспечение власти по необходимости меняет 

свои содержание, структуру и формы. Приходится учи-

тывать сценарный и вероятностный характер социально-

политического программирования, правила взаимо-

действия с обладающими разными деревьями целей, 

условиями и потенциалом соперниками и партнѐрами. 

Меняются и временные, скоростные параметры эффек-

тивности управленческого решения. 

Отчуждающие человека силы меняют некоторые из 

своих особенно одиозных масок. Но и уровень ответст-

венности за игнорирование тех или иных творческих 

возможностей тоже возрастает многократно. Необхо-

димость приобретения «природоподобия», умения жить 

в гармонии с окружающей средой (в т.ч. общественной) 

и объективные условия выхода на новые рубежи 

киберсоциализации переплетаются с субъектностью 

преобразований, в рамках которой и формируется ответ 

на вопрос: в чьих интересах и за чей счѐт произойдут 

изменения. И здесь на всех уровнях: глобальном, 

региональных, государств – противостоят цели олигар-

хата (транснационального и компрадорского) и народа. 

С одной стороны, формируются правила диктатуры 

всемирного центра (страны, организации, альянса и т.д., 

включая и средства сетецентризма), с другой, – понима-

ние равноценности подходов, ценности разнообразия и, 

стало быть, принципиального невмешательства и отказа 

от попыток навязывания своего видения иным субъек-

там. Соответственно, сторонники «права силы» пытаю-

тся сохранить свои привилегии в меняющейся обстано-

вке, прочие – прекратить подходы колониального 

паразитирования. (Пост)глобальное втягивание в позна-

ющее общество имеет характер всеобщей закономер-

ности и подчиняет себе вне зависимости от осознания и 

желаний. Меняется основной вектор направленности и 

региональные отличия движения между материальным и 

нематериальным, реальным и виртуальным, телесным и 

духовным. Переходный период – время стратегического 

маневрирования. Здесь – один из определяющих узлов, 

который может сыграть роль «бутылочного горлышка» 

процессов. Усложнение обилия воздействующих факторов, 

выливающееся в разновекторность действующих сил, 

может реализовать в качестве значимой, критично 

важной, определяющей, а то и решающей воздействие и 

малого потенциала. И, напротив, именно случайности 

может и не хватить. Сущность процессов, наполняющих 

переходный период, связана с противоборством раз-

личных вариантов дальнейших изменений, а не только 

отмиранием прошлых стратегий и нарождением гряду-

щих. Трансформируются требования к человеку и 

обществу, условиям их жизнедеятельности. Сдвигаются 

ресурсно-методологические конкретики, обеспечиваю-

щие близкое к оптимальному поведение. Причѐм соб-

ственные варианты ответов на исторические вопросы 

ищут и аргументируют основные комплексные мирово-

ззренческие направления: прежде всего, такие как кон-

сервативное, либеральное и социал-демократическое, – 

которые создали свои сквозные (в частности, относи-

тельно национального-глобального, государственного-

корпоративного, протекционизма-фритредерства и т.д.) 

представления о формах и путях транзита к познающей 

экономике и преодолению при этом разбалансиро-

ванности порядка и хаоса. Однако та или иная субъе-

ктность позволяет сознательное использование вектора 

формирующихся характеристик. Формально-демокра-

тический фасад и привлекательная витрина государства 

скрывают возможности и поддерживать социальный 

мир, и карать бросающих действительно серьѐзный 

вызов. Увеличивается и мощность потоков перелива 

средств общества в частные карманы, воспроизводя 

механизмы и формы т.н. «всеобщей частной собствен-
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ности». Но возможности государства тем более не 

должны превращаться в достояние его фаворитов, в 

частности, в собственность топ-менеджеров. Одновре-

менно, соотношение аспектов конкурентоспособности 

для культурно-цивилизационных миров различно и 

подвижно. 

Возможные направления дальнейших исследо-

ваний. Повышение эффективности дальнейших научных 

разведок в этой сфере, по нашему мнению, можно 

ожидать при приоритетном анализе аспекта трансфор-

маций ойкумены сквозь призму регионального начала. 
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GLOBAL TRANSFORMATION AND IMPROVEMENT 

OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT RELATIONS 

Since there are no models of organizational and management structures that are optimal for any conditions, this work 

captures changes in the social environment of regulatory influences. Accordingly, the purpose of the text is to analyse trends in 

the dynamics of relations between organization, management and power in the context of the outlined paradigmatic transition. 

For it from the standpoint of the ascent from the abstract to the concrete, a synthesis of continuous and discrete cognition is 

carried out in the logic of research and the logic of presenting the material. Attention is drawn to the core contradiction 

between alienation and creativity, consumerism / accumulation and creation. Shifts in the ratio of objective and subjective 

factors are demonstrated as the processes of movement towards a new social paradigm grow in practice and in the theory of 

social science. The peculiarities of relations between organization, management and power during the period of forced 

transformations of a global scale are highlighted. The range of possibilities of conscious purposeful influence on social 

processes is outlined. In particular, it highlights areas associated, on the one hand, with the humanization of organizational 

and managerial technologies and, on the other, with manipulation. There are warnings about managerial infantilism. 

Accordingly, ensuring the growing quality of life and creativity, increasing the level of equality in admission to them is the 

most important characteristic of the state policy. It also demonstrates the need to respect the cultural code, historical memory 

and social traditions during socially significant innovations‟ realizing. 
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к.філол.н., ст. наук. співробітник відділу теорії літератури  
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на монографію: 

Аністратенко А.В. 

«АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ ЯК МЕТАЖАНР  

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОЗИ:  

КОМПАРАТИВНА ГЕНОЛОГІЯ І ПОЕТИКА»  
 

Монографія А.В. Аністратенко «Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: 

компаративна генологія і поетика» присвячена питанням альтернативної історії в українській та світовій 

літературах. Таке транскордонне дослідження є важливим з погляду комплексного осмислення сутності 

жанру альтернативної історії у порівняльному аспекті, що й зумовлює актуальність монографії. 

А.В. Аністратенко цілком доречно вдається до розмежування й обґрунтування термінів, з‘ясовує, що 

саме залишилось у семантичному полі терміна альтернативна історія від поняття історія. Варто відзначити, 

що авторка залучила достатньо широкий матеріал національних літератур (України, Росії, Польщі, Чехії, 

Німеччини, Великобританії, Іспанії, США та ін.), для того, щоб «врахувати всі індивідуальні національні 

компоненти поетики та генологічні маркери». 

Структура монографії чітка та відповідає поставленим завданням, тема дослідження в цілому та її 

окремі концепції – фахово опрацьовані, аргументовані, логічно структуровані. Імпонує спроба дослідниці 

систематизувати жанри й субжанри АІ, визначати їхні домінантні риси. Звичайно, зважаючи на велику 

кількість теоретичних різночитань багатьох зазначених у роботі жанрових структур, щодо деяких позицій 

можна дискутувати. Водночас значним позитивом дослідження є намагання розглянути українські жанрові 

матриці альтернативної історії не окремо в у цілісній картині жанрових матриць АІ національних літератур 

світу. 

У роботі авторка вдається до дослідницьких стратегій нового історизму, зокрема через аналіз 

риторичних фігур та стилістики оповіді. Цікавим прикладом такого методологічного підходу є вивчення 

зміни наративної формули альтернативної історії від «що було б, якби…» до «що буде, якщо…», а також 

з‘ясування її просторово (географічно) / темпорального змісту. Авторка приходить до висновку, що історія 

(history) як безперервний процес пов‘язана з локальною історією (story), має тісний зв‘язок з генераційними 

проблемами, і набуває особливого тематично-ідейного смислу у жанрі альтернативної історії, «романі 

перестороги». Тут спостерігаємо очевидний нерозривний зв‘язок екстраполяції минулого на сьогодення, 

сьогодення – на майбутнє. 

Особливо цікавий, у розрізі питання міфологічної генези АІ та її зв‘язку з біблійними образами, 

концептами картини світу тої чи іншої національної літератури, мають вигляд підрозділи «Вплив 

фольклорних образів та мовостилю усної народної творчості на поетику роману АІ» й «Альтернативна 

історія та християнський мотив. Вплив християнських образів і сакруму на поетику роману АІ». 

Традиційно-побутова культура, стереотипи мислення, морально-етичні норми поведінки перебувають у 

тісному коловороті міфу, відтак знаходяться в колі циклічних модифікацій та справляють значний вплив на 

постмодерні й пост постмодерні жанрові утворення, який уважно й скрупульозно проаналізувала авторка. 
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У прикладному аспекті саме з позиції розвитку жанру і функціонування АІ українську сучасну прозу 

розглянуто у порівнянні з англомовними, німецькими, польськими, чеськими, російськими творами 

художньої альтернативної історії на сучасному етапі як метажанр. Проте зазначмо, що жанрологічна 

класифікація не є єдиним завданням монографії, а включає також порівняльну характеристику поетики АІ, 

що значно розширює межі практичного значення праці. 

Імпонує також той факт, що Антоніна Віталіївна, аналізуючи поняття і сучасний стан альтернативної 

історії у широкому компаративному підході, намагається з'ясувати концепції «впізнавання», практичні 

ознаки і специфіку поетики художньої АІ у тих національних літературах, в яких цей жанр найбільш 

розповсюджений, як, наприклад, у літературі США, німецькій, британській, російській, польській 

літературах. 

Загалом монографічна праця А.В. Аністратенко – новаторська, цікава студія з компаративістики, що є 

транскордонним, інтермедіальним літературознавчим дослідженням. Безумовною цінністю монографії буде 

її практична спрямованість, зокрема у вивченні сучасного літературного процесу. Вона прислужиться як 

науковцям, студентам, викладачам, так й українським перекладачам сучасної романістики, оскільки 

розуміння специфіки жанрових матриць та особливостей поетики роману альтернативної історії сприяє 

якісному перекладу, розкриває як історичну, так і фантастичну реальність твору.  

Монографія «Альтернативна історія як метажанр української та зарубіжної прози: компаративна 

генологія і поетика» самостійне дослідження, що містить новизну висновків і практичну цінність, а наукові 

результати і аналіз, здійснені в обсязі докторського дисертаційного дослідження, урізноманітнюють 

дискурс літературознавчої науки як в Україні, так і за її межами. 
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КИЇВСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ТОВАРИСТВО: 1877–1919 РР. 

// О.О. ПИЛИПЧУК КИЇВ: ТАЛКОМ, 2020. – 540 С.  

 

Оксана Олегівна Пилипчук присвятила своє монографічне дослідження історії Київського 

юридичного товариства, яке зробило вагомий внесок у розбудову світової юриспруденції. Виявлені 

дослідницею наукові ідеї київських юристів сприяють збагаченню історико-наукових знань про цю галузь 

знання і можуть бути використані для поглиблення розробки відповідних розділів історії національної 

юридичної науки. Думки київських юристів щодо організації наукової і звичайної роботи в галузі 

законодавчих ініціатив, поширення знань про юриспруденцію залишаються актуальними й сьогодні. 

Проаналізувавши основні ідеї і концепції видатних київських юристів, авторка монографічного 

дослідження наголошує на тому, що наукова та соціокультурна спадщина КЮТ – видатне явище у 

юриличній науці, що вона стала містком для продовження здобутків вчених-юристів у сучасних умовах. 

Автор монографічного дослідження переконливо стверджує, що широке використання наукової спадщини 

вчених-юристів, їхніх концепцій та ідей сприятиме прогресу розвитку освіти, науки і техніки, вихованню 

загальної культури людей. З такої точки зору монографія О.О. Пилипчук відповідає вимогам ДАК України. 

Монографія складається із 6-ти розділів.  

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» аналізується література, 

присвячена КЮТ. Дослідження ґрунтується на джерельній базі основу якої складають праці авторів, членів 

Товариства, джерела, що стосуються діяльності як самого Товариства, так і його окремих членів, а також 

документи в архівосховищах Києва та Санкт-Петербурга. Особливу цінність мають джерела, що були 

видані для опрацювання за сприяння Центрального державного історичного архіву м. Києва, основного 

фонду О.Ф. Кістяківського, за допомогою яких вдалося віднайти досі невідомі факти з діяльності 

Товариства. У роботі також здійснено систематизацію різних джерел. Це дало змогу ввести до наукового 

обігу раніше неоприлюднені джерела.  

У другому розділі монографічного дослідження охарактеризовані передумови виникнення 

Київського юридичного товариства, висвітлені основні віхи розвитку римського права, як предтечі 

розвитку усіх наукових напрямів сучасної юриспруденції. Показано внесок європейського права в розвиток 

українського законодавства. Висвітлено питання історії взаємостосунків держави і права в Україні як 

соціального підгрунтя створення та діяльності у Києві юридичного товариства. В даному контексті 

висвітлюється питання про створення та діяльність юридичного факультету в університеті Св. Володимира 

в першій половині ХІХ ст.  

Третій розділ монографічного дослідження «Створення та діяльність Київського юридичного 

товариства» присвячено висвітленню питань, які сприяють розумінню ролі Товариства як особливої форми 

організації юридичної науки в царській Росії. Представлено історичну реконструкцію процесу становлення 

та функціонування, наукового доробку та організаційно-освітньої діяльності Київського юридичного 

товариства. Висвітлено процес формування наукового світогляду різних членів Товариства та виявлено 

чинники, що сприяли їх становленню як видатних учених-юристів та освітян. Детально розглядається 
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діяльність КЮТ в епоху «великих реформ» (друга половина ХІХ ст.), заснування КЮТ та його завдання, 

формування структури та організаційна діяльність КЮТ. Завершує розділ частина, у якій в загальних рисах 

охарактеризована правотворча діяльність КЮТ. Описано організаційну роботу Товариства, зокрема 

створення і розвиток організації, створення відділення звичаєвого права Товариства, просвітницька і 

правотворча діяльність, а також показано соціокультурне значення Київського юридичного товариства. 

Четвертий розділ присвячено аналізові наукової спадщини КЮТ за напрямами розвитку юридичної 

науки останньої чверті ХІХ – початку ХХ століть. На основі аналізу наявних джерел зроблено висновки, 

щодо того, як Київське юридичне товариство, у різні часи своєї діяльності стикалося з різноманітними 

проблемами юриспруденції. Усі вони відрізнялися за складністю і напрямком і тому вимагали неабияких 

здібностей членів Товариства та сили характеру. Проте КЮТ кожного разу вдавалось вирішувати усі 

поставленні завдання на найвищому рівні. Саме завдяки своїй обізнаності та професіоналізму воно стало 

всесвітньо відомим юридичним товариством. Даний розділ – «Наукова спадщина Київського юридичного 

товариства» – розділений за юридичними галузями, в кожній з яких описані актуальні юридичні питання, 

які розглядались на засіданнях КЮТ, на сторінках періодичних журналів КЮТ, а також в окремих 

наукових працях членів Товариства. Такими галузями є: теорія держави і права, звичаєве право, римське 

право, конституційне право, цивільне право, кримінальне право, адміністративне та міжнародне право. 

Фактично, вперше на документальній основі написана наукова історія становлення та 

функціонування КЮТ, розкрито невідомі і маловідомі сторінки його життя. У результаті дослідження 

виявлено такі досягнення Київського юридичного товариства: у створеному першому Відділенні 

звичаєвого права О.Ф. Кістяківський закликав до організації та концентрації тих юристів, які займаються 

збиранням звичаїв, для вивчення вітчизняного державного права за «методом історико-догматичним». 

Відділенням 13 вересня 1880 р. було розроблено другий, доповнений варіант Статуту Товариства. Активно 

розвивав даний напрямок юридичних досліджень Романович-Славатинський. Він опублікував солідну 

працю «Посібник для вивчення російського державного права за методом історико-догматичним». 

Ідеї розвитку Конституційного права розроблялися О.О. Ейхельманом. Його праці «Історія іноземних 

законодавств», «Огляд всіх форм місцевого оподаткування і натуральних повинностей» (1895) фактично 

запропонували проекти реформ в системі місцевого самоврядування. Пізніше з‘явилася його 

фундаментальна праця в галузі державного права «Нариси з лекцій з російського державного права». Автор 

вбачав у державі необхідне формування, яке є комфортним для проживання людини та її потреб. 

Правова система будь-якої держави починається із звичаю – неписаного правила поведінки. Тому в 

Товаристві активно розроблені питання українського звичаєвого права. Найбільш активним дослідником 

означених проблем був О.Ф. Кістяківський, який опублікував працю «Права, за якими судиться 

малоросійський народ». 

У Товаристві дуже активно розроблялися питання «Теорії держави і права». Найбільш активним 

дослідником цієї проблеми на той час вважався член Товариства М.К. Ренненкампф. Вчений детально 

розглянув поняття «право», дослідив принципи його взаємодії з суспільством. Часто виступав з доповідями 

на засіданнях Товариства О.Ф. Кістяківський за темою «Основні начала тлумачення закону за вітчизняним 

законодавством». Предметом дослідження даного напряму стало загальне вчення про право. 

Протягом усього часу діяльності Товариства було опубліковано велику кількість наукових праць і 

доповідей членів Товариства стосовно розвитку «Римського права». Найбільш вагомими є праці 

Й.О. Покровського, П.О. Соколовського, О.М. Гуляєва, О.Ф. Кістяковського, К.А. Мітюкова та 

Л.М. Казанцева.  

Майже всі члени Товариства вважали Римське право тим фундаментом, на якому базувалося 

законодавство багатьох європейських країн. Подальший розвиток демократичного, правового суспільства 

України сьогодні базується на здобутках членів-юристів Київського юридичного товариства, які розвивали 

науку права на українських землях наприкінці ХІХ – поч. ХХ століть. Сьогодні дослідження Товариства 
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видаються цілком зрозумілими і корисними. Вони багато чого пояснюють у правотворчості, 

правосвідомості і праворозумінні сучасного українського суспільства. Разом з цим вони дають орієнтири 

для вдосконалення українського правового поля на майбутнє. 

В монографії також детально розглядаються ще такі галузі юридичної науки: «Цивільне право» 

(дослідники, члени Товариства Й.О. Покровський, В.А. Удінцев, В.І. Синайський); « Кримінальне право» 

(В.Г. Демченко, О.Ф. Кістяківський, Д.Г. Тальберг Л.С. Білогриць-Котляревський, М.П. Чубинський, 

Г.В. Демченко (син В.Г. Демченка), М.М. Паше-Озерський). 

Нас особливо зацікавили дуже важливі підрозділи: «Новітні школи кримінального права», зокрема 

про діяльність його засновника Чезаре Ломброзо, «Соціологічна школа», «Позитивна школа» (дослідник 

М.О. Оболонський). 

В Товаристві надзвичайно грунтовно досліджувалися проблеми розвитку міжнародного права 

(аналізуться праці В.П. Незабитовського, О.О. Ейхельмана, М.К. Ренненкампфа). Зазначається, що 

найбільший внесок у розвиток міжнародного права зробила праця О.О. Ейхельмана «Нариси з лекцій з 

міжнародного права» (1900). 

П‘ятий розділ «Архітектори української юридичної науки» присвячений біографіям провідних 

вчених Товариства: О.Ф. Кістяківського, В.Г. Демченка, В.А. Удінцева, Г.В. Демченка, О.О. Ейхельмана, 

О.В. Романовича-Славатинського, О.О. Федотова-Чеховського, П.П. Цитовича, Й.О. Покровського, 

Д.Г. Тальберга, М.Х. Бунге та ін. 

Шостий розділ відображає історію діяльності правонаступників КЮТ, які діяли в Празі і Варшаві у 

міжвоєнному періоді у 20-30-х роках ХХ ст. Висвітлюється участь членів Товариства КЮТ в розвитку 

просвітницької діяльності і культури загалом. Представлена схема сучасного бачення наукової спадщини 

послідовників КЮТ в контексті розвитку юридичної науки. 

Загалом, знайомство з монографією Оксани Олегівни Пилипчук інформативне, та не тільки наукове, 

а й досить вдало популяризовано автором.  

Те, що беззаперечно є найкращим – це мова, якою написана монографія. Абсолютно легкий та 

доступний виклад інформації. Історія в книзі будується в хронологічному порядку. Знайомство з окремими 

дійовими особами, які мали вагу в юриспруденції, вражає. Першим з них перед читачами постає 

О.Ф. Кістяківський. Автору, беззаперечно, вдається зацікавити читача. Книга є об‘ємною, але читається на 

одному подиху.  

Історична хроніка закріплює уявлення про процеси, методи та механізми реалізації, її причини та 

відомі нам наслідки. 

Основне, що книга перевертає бачення історії та хронології подій. Тут ми вперше прикладно 

дивимося на процес становлення та функціонування Київського юридичного товариства. Автор розкриває 

суть діяльності цього товариства показує як жило населення, чим займалося верховне керівництво, де саме 

робили помилки головнокомандувачі Російської імперії, які закони приймалися.  

Вірніше було б шукати, де керівництво не робило помилок в юриспруденції. Впродовж всієї книги 

стало відчутно те, що втратило людство та сама Росія набагато більше ніж отримала. Був втрачений 

величезний прошарок інтелігенції та культури, багатьох предстаників юриспруденції. Читачам принесе 

багато радості величезна кількість посилань та літературних джерел, які означені в книзі.  

Отже, можна констатувати, що в праці Оксани Олегівни Пилипчук вперше на документальній основі 

подана ґрунтовна наукова історія становлення та функціонування КЮТ, розкрито невідомі і маловідомі 

сторінки його функціонування та значення для сучасності.  
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