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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 51th issue of our journal. In this issue we 

propose you 36 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

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

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

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

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

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

modern science.  

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

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

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

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

Information Space: National and International Aspects". About 4,300 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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Постановка проблеми. Осмислення людиною 

свого становища у світі неодмінно зачіпає питання добра 

і зла, які можуть поставати у самих різноманітних фор-

мах – мінливих і вислизаючих від людського сприй-

мання, приймаючих оманливі привабливі форми. Ця те-

ма розкривається у світовій культурі по-різному і збе-

рігає актуальність сьогодні: цивілізаційний процес досяг 

значних успіхів в сфері забезпечення умов людського 

існування, але саме існування людини лишається про-

блематичним. Кожна епоха породжувала власну міру 

добра і зла, прогрес же полягав в тому, що збагачувався 

конкретний зміст уявлень про них та кожного разу боро-

тьба між ними відбувалася на більш високому рівні, в 

більш гуманних та складних формах. Добро і зло можна 

вважати своєрідним «скандалом» філософії, адже вони і 

по сьогоднішній день являються однією з найбільш «на-

болілих» та «невиліковних» її проблем.  

«Скандальність» сьогоднішнього ставлення до фено-

мену зла виразно показова: високо технологічний світ не 

витримує визнання своєї безсилості перед злом і 

розв‘язує цю проблему на свій «науковий» лад. Якщо 

А. Макінтайр констатує, що «проект раціонального ви-

правдання моралі зазнав поразки» [11, с.68], але саме 

звернення до феномену моралі зберігає протилежність 

добра і зла, яка конституює сферу морального життя, то 

на грунті нейрофілософії ця двоїсть усувається: «Наші 

найгірші, жахливі вчинки, за які засуджують і карають, 

виникають від причин біологічних. Але не варто забу-

вати, що і кращі наші вчинки – теж продукт біологічних 

процесів» [14]. Грунтовна робота вчених, що вивчають 

функціонування мозку, не ставиться під запитання, але 

показовою є установка на усунення в такому розрізнення 

випадку добра і зла, що і обгрунтовується теорією мора-

льного аболіціонізму – оскільки прямолінійно і раціона-

льно етичні проблеми не розв‘язуються, то для раціона-

льного вирішення необхідно відкинути етичні теорії, як 

була відкинута вченими хибна теорія флогістону [18; 

19]. Віра філософів-аболіціоністів, що як тільки ми пере-

станемо вірити в мораль і оцінювати вчинки один од-

ного як «правильні» і «моральні», ми станемо жити чес-

ніше, нічим не обгрунтована – ця ситуація урівняння 

надає виправдання злу, яке завжди виглядає спокусливо 

і привабливо, чому багато свідчень у світовій культурній 

історії. 

Спокуслива домінанта зла у сучасному світі засвід-

чується ще й тим, що у дослідженнях зникає антагоніст 

зла і зло одноосібно займає центральне місце, формулю-

вання теми дослідження зсувається у бік зла [1;7;8], при 

тому, що для європейської традиції характерне ви-

знання онтологічної безпідставності зла. На рівні етич-

ного підходу зло засвідчується як предмет негативної 

оцінки [10, с.25-26], але у структурі самого буття зло не 

має своєї власної сутності, завжди приймаючи вигляд 

добра. У історії людства наказовість добра не раз потра-

пляла під сумнів – і у школі кіників, і прихильники ан-

тичного скептицизму не находили ніякої раціональної 

причини віддавати перевагу одним моральним принци-

пам перед іншими, Фрідріх Ніцше доводить таку пози-

цію до межі, жадаючи заради вільної людини стати по 

той бік добра і зла. Сучасний світ багато у чому наслідує 

цю позицію, правда, робить це іншим ніж Ніцше чином – 

робить це на грунті науки [14]. За зло відповідає не 

людина, а відповідні ділянки мозку, отже зло перестає 

розпізнаватись – увага до ситуацій, коли зло постає ба-

нальним і непомітним, спонукає звернення до осмислен-

ня традиції такого виміру зла, розгорнуту Д.С. Мереж-

ковським при розгляді творчості М.В. Гоголя. 

Мета роботи – при зверненні до спадщини М.В. Го-

голя розкрити засади і форми таких життєвих ситуацій, 

коли зло перестає розпізнаватись і вислизає з поля зору, 

проте у цьому прихованому вигляді продовжує діяти. 

Виклад основного матеріалу. Починає свій творчий 

шлях М.В. Гоголь як романтик і за структурою світогля-

дних уподобань, і за змістом художніх образів, і за сти-

лістичними засобами він приймає європейський роман-

тизм, який «вніс вирішальний внесок в усвідомлення 

мистецтва як вищої форми духовної діяльності, як абсо-

лютно необхідного ключа до філософських таємниць 

У статті аналізується таке ставлення до феномену зла, яке представлене у високо технологічному 

світі науки, коли відповідальність за зло «переноситься» на біологічні чинники. Віра філософів-

аболіціоністів, що як тільки ми перестанемо вірити в мораль і оцінювати вчинки один одного як 

«правильні» і «моральні», ми станемо жити чесніше, нічим не обгрунтована – ця ситуація урівняння надає 

виправдання злу, яке завжди виглядає спокусливо і привабливо. Але у такому випадку людина втрачає себе. 

Показано, що загострена у Гоголя тема домінування над людською душею вульгарного світу споживацтва і 

наживи, цілком вписується у моделі поведінки сучасної «маленької людини». 

Ключові слова: добро, зло, мораль, споживацтво, вульгарність, виживання. 
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буття» [15, с.44]. Український дослідник В. Гусєв гово-

рить про «магістральний міф російської культури» про 

поета-проповідника і літературу як засіб виправлення 

недосконалого устрою світу [6], і творчість Гоголя спри-

яла оформленню цього образу. Звично пов‘язувати таку 

боротьбу з соціальними чинниками, але Гоголь розкри-

ває невловимість зла, яке діє у банальній повсякденності 

людини. 

Мистецтво романтизму легалізує образи темного ір-

раціонального виміру буття, які продовжують свою дію і 

у людських вчинках. І вже «Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки» містять у собі не просто етнографічні міфи і 

ритуально-поведінкові описи – це зіткнення двох вимі-

рів, зустріч людини з чимось, що випадає за межі по-

рядку. Проте відразу помітна суттєва відмінність стиліс-

тики Гоголя – у нього немає патетично піднесеного 

ставлення до стихії зла, яке у нього отримує вигляд різ-

номанітної низової «нечисті», яку він хоче виставити 

дурнем: «Уже з давніх пір я тільки і турбуюсь про те, 

щоб після мого твору насміялася досхочу людина над 

чортом» (Лист Шевирьову з Неаполя від 27 квітня 

1847 року) [12, с.213]. Але у ранніх творах характерна 

риса його сміху – сміх крізь сльози – часом пасує перед 

силами зла. У багатьох творах люди, яких зображує Го-

голь, «втрачають себе», віддаються під владу зовніш-

нього світу, втрачають душу, гинуть: художник Чартков 

(«Портрет»), знехтувавши даним йому Божим даром, 

«замовленням» гине від прагнення грошей, слави; від 

кохання до жінки гинуть чиновник Поприщин («Записки 

божевільного»), художник Піскарьов («Невський про-

спект»), Андрій («Тарас Бульба»). Страшна доля спіт-

кала Петра («Ніч на Івана Купала»), який через гроші 

(«златожадібність», як писав Сковорода), пролив без-

винну кров. «Неначе прикований, сидить посеред хати 

поставивши в ноги мішки свої. Здичавів; заріс волоссям, 

став страшний; і все думає про одне, все намагається 

щось пригадати, і сердиться, і злиться, що не може при-

гадати Часто дико піднімається з свого місця, поводить 

руками, вставляє в щось очі свої, немов би хоче вимо-

вити якесь давно забуте слово – і нерухомо зупиня-

ється... Злість оволодіває ним, як напівбожевільний, 

гризе і кусає собі руки і в досаді рве пасмами волосся, 

поки, затихнувши, не впаде, начебто в забутті, і після 

знову починає пригадувати, і знову злість, і знову му-

ка...» [3, с.149]. Людина, підкоряючись світовим стихіям, 

втрачає себе. 

Для Гоголя характерне специфічне ставлення і розу-

міння основних риc цивілізованого життя. При тому, що 

зручності такого життя ваблять його (достатньо згадати 

його тривале перебування у Європі, де, як він зізнається, 

він тільки і може писати), але в цілому оцінка світського 

життя досить негативна, оскільки йому не підходить 

уявна діяльність, бурхливе «кипіння», за якими вдумли-

вому погляду відкривається «дивна бездіяльність, стра-

шне царство слів замість справ», те «засилля» книжко-

вої, сухої політики», котре не залишає часу для життя 

практичного, знеособлює, спустошує людину, поглинає 

без сліду її думки, душевні сили, творчі поривання. Го-

голь говорить про цивілізацію, яка нахабно нав‘язується 

«як непотрібна жінка, що ловить чоловіка вночі», мимо-

вільна сенсація підміняє собою знання, напівпристрасті – 

істинну пристрасть, спритно вихоплений факт – гармо-

нію цілого, «потворність пригод» – сутність людської 

природи. У цих словах Гоголя – біль його серця, викли-

каний суперечностями новітньої цивілізації з її антигу-

манністю, бездуховністю, аморалізмом. Як зазначає дос-

лідник П. Мясоєд, в «Арабесках» Гоголя лінія свідомості – 

зіткнення мрії і дійсності, лінія несвідомого – зіткнення 

життя і смерті [13, с.134]. Гоголь постійно перебуває в 

духовних пошуках, все більше звертається до внутріш-

нього світу. Йому тяжко переживати «пересуди і плі-

тки». У листі до П. Плетньова (17 березня 1842 р.) він 

пише: «Давно заспокоївшись і згаснувши для всіх хви-

лювань і пристрастей світу, я живу своїм внутрішнім 

світом <...>» [5, с.47].  

Це змушує письменника звертатись до Святих місць: 

Гоголь відвідує Оптину пустинь, де молиться, зверта-

ється до Бога за допомогою. Гоголь багато розмірковує 

над пристрастями і приходить до висновку, що зло є 

вродженою пристрастю, і всі зусилля розумної волі лю-

дини повинні бути спрямовані на їх викорінення. Його 

цікавить «пряме розуміння душі» [13, с.139]. Гоголя 

постійно супроводжують думки про смерть, і 

cтверджуючи, що Бог є любов, письменник немовби 

проголошує перемогу над гріхом і смертю. Несвідомий 

страх смерті надавав баченню образу світу трагічного 

відтінку. І, звертаючись до релігії, він захищається від 

сьогоднішнього, яке не приймає і якого боїться. Таким 

чином він захищається і від себе самого і від свого ми-

нулого. Але цей захист є перешкодою руху вперед, він 

заважає не тільки вихованню, а й життю – творчості. Він 

шукає і не знаходить ідеального мотиву, який вивів би за 

межі життя. Джерела життя-творчості вичерпані. Це 

чергова криза, яка викликана не «ненормальністю, а не-

нормативним характером: він знаходиться на перехресті 

культур: культури минулого, культури сьогоднішнього і 

культури майбутнього. Він «рухався» від культури ми-

нулого через заперечення культури сьогоднішнього до 

культури майбутнього. Цей характер був неадекватний 

сучасній йому культурі, яка не визнавала самооцінки 

людини. Доречне запитання: «Чи не тому Гоголь органі-

чно ввійшов у літературу XX століття?» [13, с.135].  

Одна з провідних думок художніх творів Гоголя – 

кожна людина має свій «запал», свою пристрасть, своє 

захоплення. Тема Горація, тема поезії європейського та 

українського бароко, тема одного з віршів Сковороди 

(ймовірно, відомого Гоголю хоча б з «Наталки Полта-

вки» Котляревського) турбує його. Питання про «запал» 

і його спрямованість чи на велике чи на буденне – це 

питання для Гоголя про те, чи можна пов‘язати своє іс-

нування з речами «зовнішнього світу», і вирішує він 

його категорично. У листі Данилевському (20 червня 

1843 р.) Гоголь рішуче протиставляє зовнішнє і внутрі-

шнє життя. Потрібно мати «непорушний якір», бо всі 

речі на світі приречені на загибель, людина мусить все-

редині мати «центр, на який, спершися, могла б вона 

подолати й самі страждання у горі життя». «Зовнішнє 

життя є протилежність внутрішньому, коли людину під 

впливом пристрасних захоплень несуть без боротьби 

струмені життя» [4, с.196]. Втрата зв‘язку з цим 

«Центром» – втрата свого місця у світі, втрата мети 

життя («замовлення»). А віддача себе зовнішньому сві-
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тові, пов‘язування своєї долі з об‘єктами цього світу – 

саме і є втрата «Центру», і водночас – втрата себе 

«самого».  

Маючи перед собою цілісну картину світоглядних 

пошуків Гоголя, Д.І. Чижевський опізнає цей центр як 

Бога, на що вказує і сам Гоголь: у ньому – впевненість, 

він же вказує людині і «своє місце» (яке є у кожної лю-

дини) у світі; Бог – «замовник», на якого ми всі працю-

ємо. «Зовнішнє життя поза Богом, внутрішнє у Бозі», – 

пише Гоголь; тому пізнання Бога (як традиційно в хрис-

тиянстві, так і у Сковороди) – самопізнання: «треба, за-

глиблюючись у себе, спитати й дізнатися, як в нас при-

ховані грані корисні й потрібні світові, бо немає 

непотрібної ланки в світі» [16, с.94]. Але до прямого 

проголошення своїх принципів у «Вибраних місцях лис-

тування з друзями», до речі за життя Гоголя оцінених 

дуже суперечливо, він підійшов не відразу. 

Найвеличнішого вигляду зло отримує у «Шинелі», 

невеличкому шедеврі, який надовго визначив магістра-

льну лінію російської літератури на увагу до маленької 

людини. Повість Гоголя «Шинель» (1842) як правило 

інтерпретується як твір про «маленьку» знедолену 

людину, що гине в лещатах бездушного державного ме-

ханізму. Сучасна Гоголю революційно-демократична 

критика і марксистське радянське літературознавство, 

витлумачуючи головні творіння письменника, комедію 

«Ревізор» і поему «Мертві душі», в дусі політичної са-

тири, в число таких «викривальних» творів незмінно 

намагалися включити і «Шинель» [2]. Але таке тлума-

чення повісті різко розходиться з цілісним світоглядом 

самого Гоголя. 

Від Чижевського йде така інтерпретація «Шинелі», 

що пов‘язує тему цього твору і спалах людської душі, її 

переродження під впливом – щоправда, дуже своєрідної – 

любові. Стає очевидною можливість «спалахування» 

душі від дотику до будь-якого об‘єкта. Не лише до вели-

кого, піднесеного, значного (подвиг, Батьківщина, жива 

людина-друг, кохана, жінка тощо), а й від зустрічі з бу-

денним, прозаїчним. І не лише любов до видатного, зна-

чного може згубити, звабити в безодню людину, а й лю-

бов до жалюгідного (об‘єкта), якщо він тільки став 

предметом пристрасті, любові (Андрія в «Тарасі Бульбі» 

до панночки і Акакія Акакієвича до шинелі (ганчірки) 

[16, с.90]. Акакій Акакійович гине від «нічого». Його 

пристрасне захоплення спрямоване на мізерний негідний 

об‘єкт – і він не має «Центру», спираючись на який він 

міг би протистояти світові, «подолати й самі страждання 

і горе життя». Все мирське тлінне («тінь і маска» – Ско-

ворода), – і захоплює з собою на загибель людину, що 

пов‘язала з ним своє буття, байдуже – чи це мирське 

буття є щось велике чи – шинель. 

Такий підхід узгоджений з точкою зору, висловле-

ною раніше, у 1847 році, відомим поетом і літературним 

критиком Аполлоном Григор‘євим, який писав: «В об-

разі Акакія Акакійовича поет вказав останню межу об-

міління Божого створення до тієї міри, що річ, і річ сама 

незначна, стає для людини джерелом безмежної радості і 

знищує горя, до того, що шинель робиться трагічним 

fatum в життя істоти, створеного за образом і подобою 

Вічного...» Л. Звонникова, цитуючи критика, робить 

подальші висновки, що Башмачкін не витримав спокуси 

комфортом – мрії про шинель надломили його духовну 

броню: «Чому саме тут? Тому що саме про цю больову 

точку російського суспільства і хотів сказати Гоголь. Є 

пристрасті одвічні, властиві будь-яким часам, – зазд-

рість, гнів, похіть, користолюбство і так далі, але буває, 

що якісь пристрасті особливо загострюються в ту чи 

іншу епоху в силу панівного в ній умонастрою. Таким 

умонастроєм в 40-і роки XIX століття став якщо не ма-

совий, то дуже і дуже помітний відхід від Бога російсь-

ких освічених людей. А святе місце порожнім не буває, і 

тому найвищою цінністю для них стало зовнішнє: 

кар‘єра, багатство, комфорт. Повторимо: самі по собі і 

кар‘єра, і багатство, і комфорт не гріховні, це просто 

умови життя. Але гріхом стає їх обожнювання» [9]. Мо-

жливо, судження занадто прямолінійне і виразного засу-

дження героя немає, але слід нагадати, що Акакій Акакі-

євич втрачає свою «незлобивість» і стає темною силою 

помсти, тобто втрачає себе. Справа не у тому, що замі-

нити одне трактування іншим, але наочно видимий 

зв‘язок з тематикою подальшої творчості Гоголя, розго-

рнутої у «Ревізорі» і «Мертвих душах».  

Сюжетно і композиційно у цих творах теми зла, чо-

рта, нечисті немає, але загострена тема домінування над 

людською душею вульгарного світу споживацтва і на-

живи. Два головних герої Гоголя – Хлєстаков і Чичиков – 

зовсім не величні злодії, більше того – якщо розібрати їх 

поведінку, то її легко виправдати «раціонально», тобто 

вони користаються тією ситуацією, що випала їм, але 

саме вони постають як іпостасі вічного і всесвітнього 

зла – «безсмертної вульгарності людської». Мережков-

ський констатує: «Зло видиме усім в великих по-

рушеннях морального закону, в рідкісних і незвичайних 

лиходійствах, в приголомшливих розв‘язках трагедій; 

Гоголь першим побачив невидиме і найстрашніше, вічне 

зло не в трагедії, а у відсутності всього трагічного, не в 

силі, а в безсиллі, не в божевільних крайнощах, а в за-

надто розсудливій середині, не в гостроті і глибині, а в 

тупості і площини, вульгарності всіх людських почуттів 

і думок, не в самому великому, а в найменшому. Гоголь 

зробив для моральних вимірів те саме, що Лейбніц для 

математики, – відкрив ніби диференціальне числення, 

нескінченно велике значення нескінченно малих вели-

чин добра і зла» [12, с.214]. Для підтвердження такої 

точки зору достатньо звернутись до тексту самого Ме-

режковського, який словами Гоголя показує «нормаль-

ність» цих героїв»: «Як особистість розумова і моральна, 

Хлестаков зовсім не цілковитий непотріб. «Хлестаков, – 

визначає Гоголь, – є людина спритна, абсолютно comme 

il faut, розумна, навіть, мабуть, доброчесна», – ну, зви-

чайно, не дуже розумна і доброчесна, але зате і не дуже 

дурна і зла. У нього звичайнісінький розум, звичайнісі-

нька – загальна, легка, «світська совість»; у Чичикові 

було усе, що потрібно для цього світу: «Замість блажен-

ства – благополуччя, замість благородства благоприс-

тойність, тобто зовнішня, умовна доброчесність, бо для 

Чичикова, як для істинного позитивіста, немає ані в добрі, 

ані в злі нічого безумовного. Так як єдина певна мета і 

вище благо людини на землі є «єдиний достаток», а єдиний 

шлях до нього придбання, то вся моральність і підкоря-

ється цій меті і цьому благу, бо «якщо вже обрано мета – 

потрібно йти напролом». «Вперед, вперед! Excelsior!» – 
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цей лайливий клич сучасного прогресу» [12, с.217,231-

232]. 

І тут зникає той проміжок часу, що відділяє нашу су-

часність і від Гоголя, і від Мережковського: Хлєстаков 

легко вписується у виміри сучасного шоу-бізнесу і ЗМІ, 

Чичиков – заповзятливий підприємець, що дбає про 

майбутнє своїх дітей. Ними рухає «сліпий тваринний 

інстинкт самозбереження» і розрізнення добра і зла для 

них немає, є жадоба вижити у цьому світі. Набагато зру-

чніше жити у цьому світі, коли за добро і зло відповіда-

ють ділянки мозку, а моральні судження – лише наслі-

док застарілої теорії. З таких засад виправдані принципи 

Чичикова: «Добро і зло для нього такі умовні – порів-

няно з вищим благом – придбанням, що він іноді сам не 

зміг би відрізнити одне від іншого; сам не знає, де кінча-

ється вкладений в нього природою інстинкт ―господаря‖, 

―набувача‖, і де починається підлість: середня підлість і 

середнє благородство змішуються в однe ―благоприс-

тойність‖» [12, с.232]. 

Ключ до світу М. Гоголь силується знайти у власній 

душі – там, де його знаходили видатні філософи. І ба-

чить у цій якості душевну емоцію, серце. Щоб серце 

стало духовним, у ньому має оселитися любов, яка за-

безпечує гармонію в людському серці, об‘єднує всіх і 

пов‘язує із джерелом любові. У цій любові відчувається 

сам Бог і зароджується нездоланне до нього прагнення. 

У своїх роздумах М. Гоголь виступає як істинний хрис-

тиянин, що раз і назавжди засвоїв: Бог є творцем усього 

прекрасного в світі. Треба тільки вміти бачити цю красу. 

А це дано лише духовній людині, у якої серце – духовне, 

яка вірить у те, що й наші почуття, й світло серця, й сві-

тло розуму залежать від Бога. Духовна людина завжди 

зберігає присутність духу, врівноважена і спокійна, за-

глядаючи у майбутнє, адже майбутнє знаходиться в ру-

ках Того, хто сам є Світло. 

Висновки. Сучасний світ забув думку про те, що 

дуже важливо навчити людей жити серцем, а для цього 

існує лише один шлях – шлях поєднання розуму із сер-

цем. Вирішення цього завдання відоме вже 2000 років, 

від часу втілення Христа: це молитовне звернення до 

Бога, єднання з Ним через серце. Результат залежить не 

від людини, а від Бога, однак він неодмінно буде, якщо 

людина допустить у своє серце віру, а в розум – довіру 

до Бога. Та поки що центральне місце у людській цивілі-

зації, яка фактично стала на безрелігійний шлях, займа-

ють наука і пізнавання. Таке становище хибне, адже без-

духовна наука веде до небажаних наслідків і спотворень, 

свідками яких стали сьогодні й ми на порозі війни. 

Найголовніша цінність «філософії серця» для нас, 

нинішніх, полягає в тому, що вона не тільки вказує на 

необхідність виходу з тупику, в якому опиняється секу-

лярний світ, але й окреслює шляхи до здобуття духу. 

Духовність є способом життя, в якому розум діє узго-

джено із серцем. Слід жити сердечним розумом, і якість 

життя від цього кардинально зміниться. Тільки в такому 

аспекті ми можемо говорити про духовне серце, що є 

найвищим органом пізнання, єдністю видимого й неви-

димого світів, яка дає можливість осягнути Бога. 
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HOW MUCH IS EVIL EVIL: «INVISIBLE EVIL» OF GOGOL AND MODERNITY 

The article analyzes the attitude to the phenomenon of evil, which is presented in the high-tech world of science, when the 

responsibility for evil is «transferred» to biological factors. The belief of abolitionist philosophers that as soon as we stop 

believing in morality and evaluating each other’s actions as «right» and «moral», we will live more honestly, unfounded – this 

situation of equation provides an excuse for evil, which always looks tempting and attractive. But in this case the person loses 

itself. It is shown that Gogol’s acute theme of domination over the human soul of the vulgar world of consumption and profit, 

fits perfectly into the model of behavior of the modern «little man». 
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Актуальність теми дослідження. Питання спів-

відношення людини і природного довкілля є доволі 

актуальною проблематикою як у природничій, так і в 

гуманітарній сферах. Це пояснюється тим, що надто вже 

багато екологічних питань щоденно постають перед ко-

жним з нас. 

Нелегко доводиться спостеріагати за вісм цим і Цер-

кві – інституції, котра – має дуальну природу та покли-

кана виконувати низку важливих соціальних функцій. 

Вона одна з найперших узяла на себе виклик щодо при-

мирення та співпраці людини з природою. Це видно, 

принаймні, з тих послань, настанов і закликів, що лу-

нали в лоні раньої Церкви з уст тих християнських апо-

логетів, за якими пізніше закріпили статус Отця Церкви.  

Отці Церкви, черпаючи силу і дух свого вення зі Свя-

того Письма, одностайно стверджували, що Всевишній 

створив світ з нічого, тобто силою Своєї любові. А тому 

й присутній Він у світі через божественні слова всіх 

створених Ним речей.  

До наукових досліджень патристи ставилися здебіль-

шого скептично, оскільки розуміли, що будь-яке наукове 

знання, тобто знання щодо сотвореної природи, ніколи 

не буде виповненим, адже ніхто і ніколи не зможе 

досягнути «знання речей як воно само по собі» [8].  

Отже, звернення до святоотцівських соціально-еко-

логічних розмислів є обєктивно детермінованою проб-

лемою, а релігієзнавча рефлексія цього корпусу патри-

стичної думки – актуальною темою, що надає статті 

вагомого теоретичного та практичного значення.  

Мета і завдання статі. Метою дослідження є 

всебічний аналіз основних праць патристичного періоду, 

в яких висвітлено проблеми природного довкілля.  

Стан розробки проблеми. Розмірковуючи над про-

блемами створення світу слід проаналізувати погляди 

святих отців на природне довкілля, котрі також високо 

оцінювали даний Творцем світ, окреслили і певні еколо-

гічні постулати. Їхні твори є необхідними у вченні Като-

лицької церкви для керівництва в питаннях віри, для 

правильного розуміння Святого Письма, для того, щоб 

відрізняти істинне Передання Церкви від помилкового 

вчення, для того, щоб вірні могли йти до спасіння істин-

ним шляхом, саме тим шляхом, яким пройшли вони і 

отримали свій вінець в Царстві Небесному.  

Особливо уважними до екологічних проблем серед 

отців були насамперед Василій Великий [5;6], Григорій 

Богослов [7;8], Григорій Ниський [9], Іван Золотоустий 

[15;16;17;18;19;20], Афанасій Великий [4], Августин 

Гіппонський [1;2;3] та ін.  

Серед праць вчених, котрі продовжили культиву-

вання святоотцівського соціально-екологічного богослов‘я, 

інкорпорувавши їх ідеї у філософську, релігієзнавчу, 

педагогічну та інші галузі знань, належить відзначит 

К. Доусона [10], С. Епіфановича [11], В. Жуковського 

[12], С. Здіорука [14], Г. Флоровського [28] та ін. Це 

науковці, праці яких є широко цитованами у статті. Проте, 

принагідно, хочемо згадати ще низку імен сучасних ук-

раїнських дослідників, які активно вивчають у тому чи 

іншому ключі заявлену в статті проблематику, але ми до 

них звертаємося лише фрагментарно. Йдеться передусім 

про наукові здобутки В. Бондаренка, Л. Владиченко, 

Л. Геник, В. Єленського, С. Здіорука, О. Кисельова, 

С. Кияка, О. Недавньої, І. Остащука, О. Сагана, І. Фенно, 

Л. Филипович, Є. Харьковченка, В. Хромця, Ю. Чорно-

морця, С. Шкіль, М. Шкрібляка, П. Яроцького та ін. 

Основний виклад матеріалу. Християнські аполо-

гети мали певне бачення на створіння. Вони стверджу-

вали, що закономірності природи, які відповідають за 

ріст усього живого, були встановлені Богом ще на само-

му початку створення світу. Вони підкреслювали, що не 

кожний момент протягом росту дерев чи тварин є окре-

мим актом Божої волі, але те, що воля Божа стоїть за 

всім створеним. Ось чому, відповідно до вчень святих 

отців, будь – які зміни у світі можуть бути лише на ос-

нові природних законів, встановлених Богом під час 

творіння: Божа воля стає законом природи в момент 

створення [5].  

У статті, опираючись на богословську спадщину святих Отців Церкви, здійснено комплексну 

релігієзнавчу об’єктивацію еколонічних аспектів вчення ранньохристиянських мислителів про 

суспільство і людину як його суб’єкта. 

З’ясовано місце соціально-екологічної проблематики у богословській думці патристів й обгрунтовано 

філософський концепт, в основу якого покладено твердження про святоотцівську богословську 

традицію як джерело сучасного католицького соціально-екологічного вчення. 

У контексті загальноцерковного католицького суспільного вчення сформульвано пропозиції щодо 

актуальності звернення до виховного досвіду Католицької Церкви, що постає важливим чинником і 

соціально-еклезіальним імпульсом розв’язання нагальних екологічних проблем і запобігання техногенних 

катастроф, що зумовлені передусім кризою людини.  

Ключові слова: Католицька Церква, Отці Церкви, патристика, соціально-екологічне богослов’я, 

природне довкілля, екологічне виховання.  
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Сучасні погляди на те, що ці закони були встанов-

ленні Богом у момент творіння, не засвідчують те, що 

Творець немов би завів великий механізм, а світ зали-

шив іти своїм ходом, а підтверджують те, що, ство-

ривши світ, Господь продовжує піклуватися ним. Про це 

сказав і св. Іван Дамаскин: «Сам уклад, зберігання і при-

рода створінь показують нам, що існує Бог, який все 

створив, утримує, зберігає і про все турбується. Бо яким 

способом могли б ворожі собі стихії: вогонь, вода, повітря, 

земля залучитися, щоб укласти один світ і перебувати в 

досконалій нерозривності, якщо б якась всемогутня сила 

не з‘єднала і не зберегла їх завжди нерозлучними?» [22, 

с.266]. Тому з ранніх часів існування Церкви Христової 

вважалося, що світосприйняття та закономірності при-

роди є вільно обумовлені, оскільки залежать від Бога. 

Усі закони природи «враховані у єдиний закон, що 

виходить із задумів Божих» [24, с.15]. Але це не свідчить 

про те, що у світових подіях, попри первісний акт 

творіння, не існує ніякої залежності. Деякі випадкові 

події відбуваються, як прояв нашої свідомої волі, інші – 

через несподівані дії зовнішніх факторів. 

Св. Василій Великий пише про створений світ: 

«Ніщо інше не могло бути причиною існування світу, як 

тільки Бог, що сам Добрий, створив те, що корисне; сам 

Мудрий, створив те, що прагне; сам Могутній, створив 

те, що велике. І так об‘явився. Він наче Митець, який не 

лише знає буття всіх речей, а й гармонійно злучує 

окремі частини, доводячи їх до цілісності та дивовижної 

гармонії й узгодженості» [22, с.265].  

У трактаті «Бесіди на Шестиднев» святитель розмір-

ковує над створенням не лише світу, а й людини як 

образу Божого. У вченні цього Отця Церкви вона постає 

як теоцентрична істота, а тому все її буття має віддзер-

калювати божественне життя. У цьому контексті аполо-

гет робить важливе уточнення: «За образом Божим ство-

рив… Бо не сказав: за образом Своїм, але за образом 

Божим» [5].  

У «Ґрунтовно викладених правилах у запитаннях і 

відповідях» (відповідь 2) Василія Великого зазначено: 

«... люди за своєю природою прагнуть до прекрасного, а 

справді прекрасним і достойним любови є добро. А Бог є 

добрим, і все прагне до доброго, – отож, усе прагне до 

Бога» [6, с.163]. 

На думку святих Отців Церкви, лише людина має 

можливість бути в гармонії з природою, оскільки у неї є 

мислення, яке допомагає їй пізнавати світ та приймати 

рішення. На особливому пізнавальному та моральному 

потенціалі людського розуму наголошує св. Григорій 

Богослов. Отець Церкви був переконаний, що людські 

знання світу «передбачені Богом» [24, с.11]. За спотере-

женнями святителя, саме в цьому й полягає різниця між 

людьми і рештою світу. Розум людей, створених на 

подобу Божу, відповідає розуму у світі, встановленому 

Словом Божим. Він вбачав у поняттях людини певну 

частину її тілесності, земної сутності, що є перешкодою 

до пізнання Бога. Проте це не заважає сформулювати 

нам тезу про Бога як про безкінечне і вічне буття поза 

часом і простором [29, с.68-69]. 

Головні ідеї християнський мислитель зосереджував 

навколо проблеми Бога. Всупереч платонівській тра-

диції, він заперечував можливість пізнання істоти Його, 

а тим більше вираження її сутності людською мовою. 

Але визнає, що можна визначити Його існування на ос-

нові діянь Божих. 

До Григорія Богослова ніхто ще не сказав таких чу-

дових і піднесених слів про людину: «…якщо будеш 

низько про себе думати, то нагадаю тобі, що ти Хри-

стова тварь, Христовий подих, Христова чесна частина, 

а тому разом небесне і земне, пріснопам‘ятне творіння – 

створений бог, через Христові страждання йдучий в не-

тлінну славу» [7]. 

Про створення людини Богом за особливим та пре-

мудрим планом пише Іван Золотоустий. У всіх своїх 

тлумаченнях книги Буття, а також і в особливих бесідах 

про творіння світу цього питання присвячено багато 

уваги. Святитель писав, про те, що, як людина постав-

лена над усіма тваринами, щоби підкоряти собі диких, 

використовувати покірних, так і в самій собі вона має 

поборювати дикі (неприродні для неї) помисли, а пле-

кати тихі і тихомирні, і таким чином зростати у подобі 

до Бога, наскільки це можливе людині [27, c.7]. 

Однак, для Золотоустого, на думку Г. Флоровського, 

усе благородство людини – і царювання у світі, і розум-

не панування над своєю природою, і здатність уподіб-

нюватися до Бога – має свою опору у свободі людини: 

«Про свободу та самодіяльність людини він говорив і 

нагадував постійно» [28, с.210]. Бог діє так, щоб не за-

шкодити нашій самовладності [15;16]. Сам святитель, 

вказуючи на перевагу людини над рештою сотвореного, 

називаючи її «самовладною істотою» [17]. 

Св. Іван Золотоустий спрощує проблему «образу і 

подоби» Божого в людині. Для нього образ Божий в лю-

дині виразно укладений в здатності людини панувати 

над тваринами і силами природи. Це він неодноразово 

висловлював у своїх проповідях та працях [18].  

Щодо питання: чи розрізняє він образ від подібності, 

чи ні, то спеціальних відмінностей або навіть зіставлен-

ня ми не знайшли, але все ж можна на підставі одного 

тексту думати, що під «подобою» належить розуміти 

здатність уподібнення Богу в добродійстві [20]. 

Доволі різнобічним є антропологічні уявлення св. 

Григорія Ниського. Він навчає, що людина була ство-

рена Богом, «… щоб земне піднялось через союз з Боже-

ственним і, в такий спосіб, Божа благодать могла рів-

номірно поширюватися по всьому творінню і, таким 

чином, нижча природа з‘єдналася з Тим, Хто вищий за 

світ» [10, с.128], бо на думку св. Григорія всі багатства 

творіння були вже готові, але не було ще, кому всім цим 

скористатися, тому Господь і створив людину [9]. Бог, 

як благо, і навіть перевищує благо, не міг мати інших 

мотивів творіння. Після премудрого створення світу і 

виконання всього творчого плану в усіх деталях залиша-

лося увінчати це творіння.  

Святий вважає, що якщо в творінні всього видимого 

світу, можна помітити поспішність, тобто створення 

раптом, по одному велінню Божому, то при створенні 

людини спостерігається інше: «До одного тільки улаш-

тування людини Творець приступає, як би з розважли-

вістю, щоб і речовину приготувати для її складу, і образ 

її уподібнити первозданній красі, і присвятити мету, для 

якої вона існуватиме, і створити єство, відповідне їй, 

пристойне її діяльності, придатне для наміченої мети» 
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[9]. Адже людина «не менш важлива ціль, що лежить 

нам в полі зору, не поступається вона першому місцю 

жодному із чудес світу, а, може бути, і найважливіше 

нами пізнаваного, бо жодна інша істота не уподіб-

нюється Богу, крім цієї тварі – людини» [9]. 

Проблеми взаємовідносин у системі «людина-при-

рода» висвітлює у своїх працях і св. Афанасій Олек-

сандрійський, та вказує на єдину подобу світу, який по-

ходить з того, що світ створений Словом Божим і по 

всюди відчувається присутність Бога, джерело якого – 

Христос, який є Богом і Чоловіком, тобто, через своє 

слово Бог дав порядок світу, так, що він став досяжним 

для людини. Так, у праці «Про воплочення» Афанасій 

Великий пише: «…Він [Господь – авт.] створив усе із 

нічого Своїм власним Словом, нашим Господом Ісусом 

Христом і з усіх Його земних істот, Він виділив для 

особливого милосердя людей. Їм – людям, як і тваринам, 

з природи бути недовговічними, Він подарував благо-

дать, в якій інші істоти відчували нестачу, а саме бути 

подібними Його власному образу, частку в розумній 

істоті самого Слова, так, щоб, відбиваючи Його і самі 

будучи розумними і, навіть висловлюючи Розум Божий, 

як і Він, хоча і в обмеженій мірі, вони могли б продов-

жувати жити завжди в благословенному і єдиному 

істинному житті святих в раю» [4]. За допомогою цієї 

досяжності людина може пізнати Господа із середини 

(внутрішнього) творіння: «Але хоча і благодать, по-

відомлена в подобі Божій, достатня була для того, щоби 

привести до пізнання Бога-Слова і через нього до 

пізнання Отця; про те, Бог, знаючи неміч людей, творив 

за для них, і якщо б вони не змогли пізнати Бога в самих 

собі, то не залишилися б в невіданні про Творця, маючи 

перед очима справи Творіння» [4].  

Св. Афанасій вважає, що порядок між створіннями 

існує завдяки Богові, котрий їх об‘єднує, якби цього не 

було, то на землі існував би хаос, нічого б не мало у світі 

меж. А так, все те, що створив Господь, має певний 

принцип діяльності і співвідношення один до одного. 

Святитель вказує на те, що порядок у створенні встанов-

лений і підтримується Словом Божим – Творцем. На 

думку святого, цей розумний порядок є в бутті Вищого 

Розуму або Слова Божого. Св. Афанасій пише: «…все 

створилося Божим Словом і Божою Премудрістю, і 

жодне створіння не закріпилося б, якщо б не було 

напророчене і створене Словом, і Словом Божим» [4]. 

Про Слово Боже (Логос), як першопринцип всього 

створіння, писав і преподобний Максим Ісповідник, 

який казав, що Логос підтримує та об‘єднує логоси всіх 

створінь (тобто їх несуперечливі та вічні принципи) [11, 

с.64-68]. Він вважав, що людина світ бачить лише як 

окремі його частини, а не в цілому. Для того, щоб такого 

не траплялося, людина повинна зрозуміти, що для усіх 

елементів світу є загальні принципи їх діяльності, і що 

всі ці логоси можна об‘єднати в один Божий Логос, який 

і є причиною творіння. І хоча Бог і створіння не іден-

тичні, все ж таки, вивчення природи допоможе нам при-

близитися до Господа – її Творця.  

Крім того, Св. Максим Сповідник розвиває і поглиб-

лює Євангельське вчення про обожнення, підкреслю-

ючи, що кожна людина покликана до обожнення згідно 

зі своїм устроєм, а також саме в ній має здійснитись 

обожнення всіх створінь. Все, що існує влаштоване за-

ради обожнення людини. Бог тому і створив людину, 

щоб вона стала співучасником Його життя [12]. 

Щодо вчення Августина Гіппонського про створення 

світу, то на його думку абсолютне буття – це Боже-

ственна Трійця. Але це «умосяжне субстанційне буття, 

як щось протилежне матерії не є «оформлене», таке, що 

отримало свою визначеність від чогось ще, воно є чи-

стою формою», – пише Майоров [23, с.211]. Августин, 

згідно до Святого Одкровення і християнської догма-

тики, називає такою формою другу іпостась Святої 

Трійці – Сина Божого, через Якого виникло все. Він 

пише, що «Син має своє буття від Отця, а все інше – вже 

через Сина. Бо Він передував як форма всього.., так, що 

все існуюче.., виникло через цю форму» [1, с.448-449]. 

І Августин називає ці ідеї думками Бога, спираючись 

при цьому на християнське Одкровення. В тлумаченні 

на книгу «Буття» він згадує про «перші ж, божественні, 

незмінні й вічні ідеї, з тієї причини, що Премудрість 

Божа, через яку все створене, знала все це раніше, ніж 

воно було створене, Писання свідчить так: «В началі 

було Слово, і Слово в Бога було, і Слово було Бог. Воно 

було в началі в Бога. Все через Нього постало, і ніщо, що 

постало, не постало без Нього» (Ін. 1,1-3). Хто ж буде 

настільки безумним, – говорить філософ, – що скаже: 

Бог створив не те, що знав? А якщо знав, то де були ці 

знання, як не в Ньому Самому, в Його Слові, яким все 

створене?» [2]. В іншому місці Августин пише про ідеї: 

«(Бог) не створив би нічого, якби не споглядав, не спо-

глядав би, якби не мав, не мав би нічого до створення, 

якби не мав так, як існує Він Сам, нестворений» [2]. Бог 

споглядає свою власну сутність, а в ній, споглядає усі 

закінчені можливості, бо все, що буде створене, є тільки 

відображенням досконалості Бога.  

Свої погляди святитель зводив до одного – не може 

бути дисгармонії між людиною і природою, адже і те, 

і те – результат дії Всемогутнього Бога. «…Бог, – наго-

лошує Св. Августин, – це Всевишній володар, єдиний і 

всемогутній, творець і сотворитель всіх душ і всіх тіл… 

Той, хто зробив людину розумною істотою, яка скла-

дається з тіла і душі, Бог – початок всякої форми, всякої 

краси, всякого порядку, Він, який визначає для всього 

число, вагу і міру, від кого починається створення при-

роди всіх видів і всякого значення…» [26, с.636]. Люди-

ні Бог надав першість порівняно з природою, тому вона 

несе відповідальність перед Всевишнім за свої дії на 

природній арені. 

Августин повчав, що природа прекрасна, але її краса 

обумовлена Волею Бога, тому порушення цієї краси лю-

диною є порушенням Божого творіння, про що і зазначає 

у «Сповіді» [3, с.200]. 

У фундаментальній праці «Про Град Божий» Авгу-

стин Блаженний протиставляє «Град Божий» «Градові 

земному». Святитель писав, що в «Граді земному» 

«…кожен має на увазі передусім власну користь і праг-

нення, але ж того, чого нам хочеться, не вистачить 

нікому, в крайньому випадку для всіх, бо не може бути 

такого, щоб усім вистачало – суспільство те дуже часто 

поділене на дві частини, в ньому одна отримує перевагу, 

чинить утиски над іншою» [30, с.54].  

Отже, християнський мислитель стверджував, що 
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буттям, яке у власному смислі називається абсолютним, 

може бути лише християнська Трійця – вічна, незмінна, 

яка є абсолютним Благом та Істиною. Це особистісний 

Бог, який є формою, причиною і началом усього існую-

чого, який вміщує в собі вічні ідеї всіх створінь і є Твор-

цем останніх. «На нашому нелегкому, але єдино правди-

вому шляху до природного братерства такі постаті, як 

Августин, є тими вершинами й орієнтирами, які не да-

ють остаточно заблукати в нетрях повсякденних жит-

тєвих клопотів, зневажити найцінніший дар Божий – 

людське життя», – наголошує Сергій Здіорук [14, с.307]. 

Одним із найяскравіших постатей пізньохристиянсь-

кої патристики, який, по суті, підсумував попередній 

досвід святоотцівської спадщини та її онтологічного 

зв‘язку між Божественним, вічним, єдиним і безмежним, 

з одного боку, і природним, створеним, множинним і 

часово-просторовим, з другого – був Григорій Палама. 

Осмислюючи природу Божественного буття, він чітко 

розрізняв між абсолютно недоступною й непізнаваною 

сутністю Бога (Бог у собі, in Se) і доступною божествен-

ною енергією (дією, силою, благодаттю), якою Богом 

все створено і яка все наповнює, у все проникає, все 

підтримує у бутті і веде до повноти досконалості (Бог 

назовні, для нас, ad extra). Божественна енергія, є самим 

Богом у дії. Вона – троїчна і особова, оскільки належить 

до конкретних осіб Пресвятої Трійці: Отця, Сина і Свя-

того Духа.  

Поряд з нествореною (aktistou) божественною енер-

гією, яка відкрита до світу і людини, і через яку людина, 

беручи участь у Божественній природі, обожнюється, 

стаючи богом по благодаті, св. Григорій чітко наполягає 

на існуванні другої, створеної (ktistou) енергії чи «благо-

даті природи» (kharis fiseos), коли говорить про створені 

Богом речі, які є Божим благодатним даром, і про не-

створену дію Божої благості, яка є головною причиною і 

агентом появи цих створених дарів Бога [13, с.109]. 

Завдяки найглибшому зв‘язку між божественною 

енергією і створеною енергією, створена природа є вод-

ночас безконечно віддалена від Бога, і надзвичайно 

близькою до Нього. Св. Григорій Палама писав: «Боже-

ственна енергія не є творіння… Але творінням є те, що 

спричинює (Божественна) енергія і звершується нею» [25, 

с.131-133].  

Отже, сакральна цінність створеного світу у різно-

плановості його ієрархічного буття, базується на енер-

гійній, благодатній й особовій присутності живого Бога 

у кожному елементі будь-якого єства. Отець, Син і Свя-

тий Дух – Триєдиний Бог, своїми енергіями, як сонце 

промінням, проникає і наповнює життям, надаючи кож-

ному створінню свій сенс буття, свою любов.  

Святі Отці Церкви вбачали можливість через видимі 

дари оточуючого світу краще пізнавати їх Творця та на-

лежним чином Його прославляти. В цьому контексті 

варто пригадати слова святого Василія Великого: 

«Нехай Бог, що створив такі великі діла дасть вам 

пізнання Його правди, щоб ви з видимих речей пізна-

вали невидимого Творця та щоб з величі й краси 

створінь навчилися належно славити Бога» [22, с.265]. 

Захоплюючись створеним світом та його красою, 

вони чітко усвідомлювали, якщо духовна увага відвер-

неться на розгадування таємниць всесвіту і якщо це 

стане кінцевою метою пізнання взагалі, то пізнання при-

роди стане перепоною на шляху до пізнання Бога [24, 

с.25]. Так, виникли сутички між розумінням високої 

цінності природи і небезпечності попасти у духовну 

пастку, займаючись її дослідженням. З одного боку, все-

світ як такий приймається і його цінність підтвер-

джується, з іншого боку – цей всесвіт відкидається, як 

такий, що немає значення без своєї духовної основи.  

Що стосується можливості походження всього, що 

існує з цілковитого небуття, то найдревніші вчителі 

Церкви, пояснюючи це, вказували на всемогутність 

Божу, для якої немає нічого неможливого. «Тоді, коли 

люди можуть робити що-небудь не з нічого, а з допомо-

гою матерії або з готової матерії, Бог переважає над 

людьми якраз тим, що Він Сам закликав до буття ма-

терію Свого творення, яка раніше не існувала» – наго-

лошував св. Іриней Ліонський [21, с.2]. 

Висновки. Узагальнюючи релігієзнавчо-філософську 

обєктивацію богословської думки ранніх Отців Церкви і 

християянських апологетів, ми доходимо висновку, що 

соціально-екологічна проблематика у їхніх роздумах 

займала важливе місце. Патристичну спадщину можна і 

належить вважати джерелом сучасного католицького 

соціально-екологічного вчення.  

Християнські мислителі й апологети раннього пері-

оду Церкви були одностайними в тому, що людина несе 

відповідальність за природне довкілля. Світ і все, що 

оточує людину – не лише творіння Боже, а Його великий 

дар людині. Між тим, вона має не лише користати з 

нього, а й зчитувати у такий спосіб Його премудрість і 

бути свідомою відповідальності за збередження довкілля. 

Про природу Отці Церкви розмірковували та навчали, 

виходячи зі знань, що були доступні для тодішнього 

загалу. Вони не пропонували жодних експерименталь-

них програм і не брали участь у практичному вивченню 

природи, однак тлумачили її та знання про неї у світлі 

християнської віри, благочестя та власного подвигу Бо-

говшанування як Творця і Промислителя світу. Виходя-

чи з цієї світоглядної парадигми, апологети усі закони 

природи розуміли, як закони, встановлені Богом. 

Загалом праці Отців Церкви – це надійний дорогов-

каз не лише для розробки соціального богословя, а й 

важливий дидактичний матеріал для втілення практич-

них заходів з виховання дбайливого і відповідального 

ставлення людини до природного довкілля, оскільки все 

те, що створив Бог «…було дуже добре…» (Бут. 1, 31) і 

має залишатися таким для прийдешніх поколінь. 
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Актуальність. Формування культури діалогічно-

сті і відкритості до інакшості в українських релігійних, 

церковних контекстах потребує звертання до потенціалу 

сучасної західної теології. Келід Кіт-Перрі вже намага-

вся показати, що теопоетика – це не просто якийсь гіб-

рид теології і поезії, а власне спосіб мислення – хоч і 

писати про теопоетику доволі складно через її поліфоні-

чність – описавши основні філософські і теологічні пе-

редумови, а також її зачинателів і ключових «теопоетів» 

другої половини XX століття. Теопоетика, особливо у 

варіанті запропонованому Дж. Капуто, надає важливий 

інструментарій для українського богословського акаде-

мічного дискурсу, створює можливості для осмислення 

трагедій української історії в межах теології. 

Аналіз досліджень і публікацій. Оскільки у цій 

статті розглядається теопоетика в ключі слабкої теології 

Дж. Капуто, то для аналізу було обрано сузір‘я з чоти-

рьох книг Дж. Капуто, в яких, як зазначає автор, він від-

находить свій авторський голос, як теолога, в кожній з 

яких окремий розділ приділяє поняттю теопоетики, як 

методу і дискурсивній формі, що вимагає його радика-

льна теологія, теологія хреста, слабка теологія: The 

Weakness of God, The Insistence of God, The Folly of God, 

Cross and Cosmos, – а також деякі ключові статті автора, 

в яких головне увага віддається темі теопоетики. 

Мета статті – проілюструвати на основі теології 

Дж. Капуто, що теопоетика – це не просто гібридизація 

теології і поезії, і не зводиться виключно до образної, 

мови, що накладається на теологічну концепцію, щоб 

зробити її привабливішою, а власне первинний спосіб 

теологічного мислення. 

Методи. Завдання даної роботи вимагає здійснити 

філософсько-теологічне дослідження, оскільки теопое-

тика – це міждисциплінарний підхід, а теологія Дж. Ка-

путо має великий інтерес саме до філософії Гегеля, 

Ніцше, Гайдеггера, К‘єркегора, Дерріда, Левінаса, Дель-

оза та інших філософів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Досвід 

Першої Світової війни підірвав основи проєкту «прекра-

сного нового світу», який базувався на універсальних 

гуманістичних принципах і вірувань в безмежну силу 

людського розуму – зробивши ставку на ratio, програв 

тоталітаризму 20 століття, піддавшись тоталітарному 

запамороченню. Почався досвід переосмислення раціо-

нальних напрямків, що зможуть убезпечити людство від 

таких тоталітарних запаморочень. Щодо християнства, 

то воно здавалося, на загальному тлі змін, втратило свої 

сили, щоб віднайти адекватні відповіді на запитання 

тогочасного суспільства. 

Загальнолюдський повоєнний шок, відчуття богоза-

лишеності, підрив довір‘я до християнства (в обличчі 

багатьох церков, що стали на підтримку фашизму, наци-

зму, комунізму) і підрив авторитету церкви – все це 

спровокувало низку теологів (головне західного світу) 

до нових переосмислень теології. З‘являється теологія 

після Освенціму, теологія надії, християнський а-теїзм, 

теологія смерті Бога. Тілліх, як певно один з найвизнач-

ніших теологів XX століття, починає шлях ослаблення 

«надприродного Бога», де ослаблення такого трансцен-

дентального божества (Надприродного Бога, що спри-

чиняє надприродні проблеми, що стає насильницькою 

спадщиною монотеїзму, де одна національна ідентич-

ність підіймає себе над іншими через негативність, і 

прославлення своєї ексклюзивності) веде до прощання з 

«метафізичним Богом». Так з‘являється радикальне 

осмислення християнства і нові проєкти воскресіння 

«інакшого Бога» в нових контекстах. 

Крім повоєнної фрустрації, розбитих очікувань, на 

теологію другої половини 20 століття вплинув розвиток 

напрямків (в історії, філософії, мовознавстві) постструк-

туралізму. Структуралісти прагнули втілити ідею струк-

турної лінгвістики: описати картину існування як певну 

нередуковану каузальну структуру (тобто структуру, що 

має визначений причино-наслідковий характер) і дове-

Проаналізовано поняття теопоетики, до якого звертається Дж. Капуто як певної дискурсивної 

форми його радикальної теології, що прагне викорінити логос класичної «сильної» теології, що в своїх 

основах тримається метафізики, і замінити його поетикою слабкої теології, тобто творчим 

дискурсом на противагу раціональному, що хоче подолати не лише конфесійні межі, але й зупинити 

боротьбу між теїзмом і атеїзмом, між раєм і пеклом через подолання метафізики присутності і 

винесення за дужки надприродного втручання і божественного контролю над життям людини, де ця 

людина поставлена сам на сам перед невизначеністю життя, але саме в глибині цієї невизначеності 

формується те, що Дж. Капуто слідом за Паулем Тілліхом і Жаком Дерріда називає безумовним – лиш 

на дні тотальної несправедливості може народитися бажання безумовної справедливості. У 

Дж. Капуто теопоетика стає дискурсом запрошення до діалогу і прагне наблизити світ до радикальної 

дієвої чутливості, що резонує на слабкий поклик події в імені «Бог». 

Ключові слова: теопоетика, критика метафізики, поструктуралізм, Дж. Капуто, слабка теологія, 

теопоетика події, художня мова, філософсько-теологічний дискурс, теологія хреста. 
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сти, що вся структура складається з елементів, які спів-

відносяться один з одним за виключно диференційною 

моделлю, що кожен елемент структури пояснюється 

через протиставлення цих елементів з іншими елемен-

тами структури – це лише знакові формальності, що на-

бувають значення у ланцюговій прив‘язці до інших зна-

кових елементів, утворюючи ланцюги значень. Різниця 

між поструктуралістами та структуралістами полягає в 

тому, що структуралісти сприймали ці «значущі» лан-

цюги як суворо систематизовані та керовані правилами, і 

прагнули до фіксації кожного окремого елементу струк-

тури, тоді як постструктуралісти стверджували, що ці 

ланцюги утворені не закритими формалізованими сис-

темами, а відкритими, незавершеними мережами, та-

кими як, де будь-який елемент міг би зв‘язуватися в 

будь-якому місці з якимось іншим елементом і таким 

чином нескінченно і «ризоматично» поширюватися зем-

ною поверхнею…[5, p.79-80]. Фіксованих елементів на-

справді немає – вважають постструктуралісти – бо ко-

жен окремий елемент може розгортатися в окремі 

ризомні структури і вимагати відповідно нового пояс-

нення. Розгортання такої «структурності» дещо підриває 

задуми структуралістів на вибудову єдиної структурної 

вертикалі – ієрархії. Неможливо прийти до кінцевого 

значення – це гра, безмежна і невизначена. Так наро-

джуються те, що ми називаємо інтерпретації і дискурси. 

Хоч і інтерпретація завжди структурована, але має бути 

розуміння, що кожна інтерпретація не є кінцевою і може 

бути деконструйована і наново конструйована – будь-

який дискурс є лише можливим поясненням будь-якого 

іншого дискурсу. 

Класична наука і структуралізм мали великий вплив і 

на теологію, яка прагнула систематизувати свої знання 

про Бога і редукуювати до причино-наслідкових пояс-

нень, або вмістити «ідею Бога» у предикативні струк-

тури, підійняти релігійний дискурс (християнський) на 

рівні тотального. Ідеї постмодернізму, як зневір‘я у ме-

тарозповідь, криза метафізики і універсалізму, і постру-

ктуралізму починають розшатувати основи класичної 

теології (пропозиційної, доктринальної, догматичної), 

що століттями будувалася на засадах метафізики і про-

вокують до пошуків нових форм мови про Бога, деконс-

трукції християнських наративів, проти тотальності ре-

лігійного дискурсу, що зустрічається острахом серед 

сторожів класичної модерної теологічної традиції. 

З урахування поструктуралістичних підходів до інте-

рпретацій Дж. Капуто виводить, що це є великою як мо-

жливістю християнства у напрямку до діалогічночності, 

руйнування стін між конфесійними традиціями, що су-

проводжуватимуться відкритістю до інакшості, попри 

всі ризики і острахи. 

Дж. Капуто, американський філософ, теолог, який в 

теологічних колах найбільш відомий своєю ідеєю «слаб-

кої теології», розвиває її на противагу класичній теоло-

гії, що опирається на логічне знання про Бога і надпри-

родне (supernatural) відкриття, яку називає «сильною 

теологією», що ґрунтувалася на метафізичних ідеях 

Бога, Бога як Першобуття, Першопричини, Бога як най-

вищого і беззаперечного Абсолюту і Суверенітету. 

Насамперед Дж. Капуто зацікавлений ідеєю Царства 

Божого, тобто можливістю світу, що керуватиметься 

Божими правилами, що розкривається у поетичній ради-

кальній візії Христа. Царство Бога він описує як «свя-

щенну анархію», що протиставляється ідеї ієрархічного 

царства влади і сили згідно класичної теології, в якому 

править не сила суверенного Бога і логос метафізики, 

беззаперечний Абсолют, але слабка сила події. 

Поняття «події» Дж. Капуто запозичує через Жиля 

Дельоза, Вальтера Беньяміна і постструктуралістських 

поглядів Жака Дерріда й інтегрує у свою «слабку теоло-

гію». Розрізнення понять сили і слабкості Дж. Капуто 

накладає на поняття імені і події: «ім‘я належить до 

світу цього, закоханого у силу і що керує через інстру-

мент влади, а подія – це те, що турбує, провокує порядок 

світу до інакшості. Подія не наполягає інструментом 

сили, але провокує своєю слабкою, але безумовною си-

лою» [5]. Подія у Дж. Капуто не є сутністю імені, вона 

не відсилає ні до буття, ні до будь-яких інших сутностей 

за межами імені. Ім‘я не виконує функції трансценден-

тальної структури, що відсилає до трансцендентного. 

Вона не є власне ім‘ям, але й неможлива без імені, оскі-

льки події виникають з слів як результат впливу відмін-

ностей на мову. Подія відбувається у іменах, імена 

(і ризик відповіді на подію) є умовою можливості події. 
Подія – це те, що Дерріда називає «the undeconstructible». 

Вона не є тим, що є, але тим, що кличе (він прагне виве-

сти визначення події з будь-якої онтології і метафізики). 

Подія не є тим, що «є», але тим, що кличе (it as, not it is). 

Це поклик, запрошення, а вже те, що приходить, воно 

приходить у відповідних умовах, і стає умовним, а тому 

піддається деконструкції. Подія не є також Богом, але 

ім‘я «Бог» є поетичною інтерпретацією події, що ста-

ється в цьому імені [5]. 

Вивільнення події в імені Бога відбувається в «царс-

тві Бога», де слабка сила події захоплює не своїм авто-

ритетом, але своєю слабкою силою безсилля: своєю ра-

дикальністю («Господи, скільки разів я маю прощати 

свого брата, коли він грішить проти мене, може, сім ра-

зів?», — Ісус йому відповів: «Кажу тобі, що не лише сім 

разів. Ти мусиш прощати його навіть коли він согрішить 

проти тебе сімдесят сім разів!» (Матвія 18:21-22)) і су-

перечністю (Бо для тих, хто гине, учення про хрест – це 

дурниця, а для нас, хто спасенний, то є сила Божа (1 Ко-

ринтян 1:18)). Подія Христа – це шокуюча візія, в якій 

аутсайдери стають першими, а привілейовані еліти – 

останніми, візія, якою керує безумовна любов, прощен-

ня, милість, гостинність, справедливість – це царство, 

яке постає перед нами, коли ми бачимо, який вплив на 

нас робить ім‘я Бога. Наратив царства покликаний пока-

зати нам можливість неможливого, можливість чогось 

більшого, ніж буття, в якому править не слава, але хрест. 

Подія присутня в безсиллі Христа на хресті – слабка 

сила Бога – «як протест проти несправедливості, що під-

німається з хреста, і як слова прощення, а не відстрочена 

сила, яку пізніше відвідають вороги» [1, c.130]. Це 

слабка сила пам‘яті про несправедливість, що резонує 

бажан-ням справедливості вже дві тисячі років. 

Саме тому Дж. Капуто в своїй інтерпретації єванге-

льської історії знаходить місце не для Боголюдини-Хри-

ста, але про Єшуа (яку він веде від Тілліха), звичайного 

темношкірого чоловіка з Назарету, що розмовляв ара-

мейською, і нічим зовнішньопримітним не відрізнявся 
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від людей довкола, з бідної сім‘ї, де бідність не була 

метафорою духовного життя [1, c.125], а життя було 

щоденною боротьбою за існування, будучи непримітним 

теслярем у цій боротьбі стає «учителем і екзорцистом, 

цілителем, що загалом означало, що він міг дивитися 

чоловікові або жінці в очі, взяти їх за руку, і своєю за-

спокійливою силою присутності вигнати всіх демонів, 

які володіли цією людиною» [1, c.125], що обіцяє прихід 

«Царства Божого» в дуже земному і матеріальному зна-

ченні (тлумачення притч як історій про життя на небесах 

з‘являються завдяки пізнішим неоплатонічним інтерпре-

таціям). Царство звіщається в умовах імперської окупа-

ції, але його царство «не від цього світу». Звичайно таке 

твердження є досить провокативним, як для людини з 

окупованої території [1, c.125]. Те, що проповідував 

Єшуа, Капуто пов‘язує з поняттям pistis як faith (fides, 

foi) [1, c.101], що не може оцінюватися в рамках прави-

льного чи неправильного твердження, але радше є дові-

рою можливому майбутньому, що є ризиком відповіді 

цьому майбутньому, не релігійним переконанням, але 

вірою в те, що в імені «Бог» подія очікує свого приходу, 

чи те, що відбулося мало значення подійності; це така 

віра, що підриває всю «цілісність» юдейської релігії, 

грецької філософії і римської імперії. Тому твердження 

про прихід Царства Божого – це не твердження, яке очі-

кує своєї часової верифікації, але відповідь ризику мож-

ливості неможливого: любові, співчуття, прощення, гос-

тинності, справедливості, – серед світу, де все ще 

нечестивці в достатках і безпеці, а справедливість зазнає 

переслідувань, голоду і мору. Це безумство хреста – але 

це безумство, що потрібно культивувати обережно [1, 

c.130]. 

Така теологія вимагає відповідно іншої герменев-

тики, не такої, що несамовито пошукує ключа до єдиноі-

стинного розуміння, чи яка конвульсійно зриває образні 

нашарування мови у пошуках чистих понять, але такої, 

що розуміє свою слабкість перед невловимою і непідв-

ладною подією, перед безумовним, ослабленою неви-

значеністю, неперекладністю, але відкритою до завжди 

нового «можливо» (the peut-être): «Не схильні до ризику 

уникають прислівників на кшталт «можливо» [3, c.185]. 

Логос теології має замінити саме поетика події, і під 

поетикою він має на увазі повне сузір‘я метафор, мето-

німій, наративів, алегорій, пісень, поем, притч… поети-

ка – це дискурс «наполегливості» [3, c.176] події, «можли-

вості неможливого», безумовного, це безумство, ризик і 

обіцянка можливого майбутнього. Це дискурс, що зби-

рає всю силу можливостей риторики для досягнення 

подією – те, що Капуто називає теопоетикою. 

Вперше слово «теопоетика» у значенні «недовіри до 

класичної теології» згадав Стенлі Гоппер 1971 року у 

своїй промові The Literary Imagination and the Doing of 

Theology у рамках діалогу між Спільнотою для мистец-

тва і релігії у сучасній культурі (SARCC, заснована у 

1961 році, одним із фундаторів якої був Пауль Тілліх; 

основна мета товариства – дослідити точки дотику між 

релігією і мистецтвом) і Американської Академії Релігії 

(заснована у 1909 році) [9, c.579]. Як він пояснив, «тео-

поетика – це не образна, творча (...) манера говорити та 

мислити щодо теологічного знання, яке завжди було у 

нашій власності та частиною нашої віри, а скоріше стра-

тегії людського означення у відсутності фіксованих і 

остаточних значень, доступних чи то знанню, чи то вірі» 

[8, c.207]. Теопоетичний діалог (культурний, релігійний, 

мистецький рух від класичної теології до мітопоетики і 

теопоетики) від традиційної метафізики у 70–90х роках 

20 століття (у різних його проявах, інтерпретаціях, дис-

курсах) культивували Амос Вайлдер, Пауль Тілліх, Рол-

ло Мей, Вістен-Г‘ю Оден, Джозеф Джон Кемпбелл, Сте-

нлі Гоппер і Девід Л. Міллер. З 2000х років теопоетика 

знаходить себе в центрі уваги таких теологів як Кетрін 

Келлер (Університет Дрю) – теологія еротики і екології, 

Роланд Фабер (Клермонтська школа теології) – Бог – 

поет світу, Рубен Алвеш – естетика і етика [7]. У Дж. Ка-

путо теопоетика набуває свого особливого характеру і є 

невід‘ємною для розуміння слабкої теології і радикаль-

ної теології хреста: «Теопоетика – це кінець сильної тео-

логії і початок слабкої» [2], це деконструкція «сильної» 

традиції.  

У своїй статті «Теопоетична редукція: усунення над-

природних позначуваних» Дж. Капуто пише, що теопое-

тикою є переінтерпретація (reinterpretation) теології, яка 

вивільняє її від надприродності і таким чином дозволяє 

теології адаптувати свій власний дискурсивний спосіб і 

віднайти свою власну істину [4, c.249]. Вивільнення від 

надприродного Дж. Капуто бачить саме через редукцію – 

цю редукцію він називає квазі-феномелогічною редукці-

єю – що вивільняє власне суть теології, такою як вона 

нам дана (теологія як вона є) чи краще сказати вивільняє 

теологію від надприродного (виносить його за дужки) і 

містичного навантаження Слави до переживання і про-

живання досвіду поклику, що звернений до нас через 

«наративи, пісні, історії, фігури і форми основополож-

них теологічних текстів» [4, c.249]. Так вивільняється 

інакша сила образів, метафор – не містична, а теопоети-

чна. Але це не означає, що теопоетика позбавлена відк-

риття. У теопоетиці відкриття набуває не містичного, а 

поетичного характеру, тобто розуміння того, що щось 

лежить за межами розуміння приходить саме через силу 

відкриття поетичних образів, парадоксу парабол. Про-

блема надприродного відкриття для Дж. Капуто в тому, 

що воно породжує відчуття винятковості одного над 

іншим: надприродне відкриття відбувається в особливий 

спосіб і тому той, хто чує і розуміє це відкриття є винят-

ковим, як наприклад, відчуття своєї винятковості єврей-

ським народом серед інших народів, якому Бог відкри-

ває себе в особливий спосіб. 

Грецьке слово «poiesis», що у нашу мову прийшло як 

поняття «творення», «поезія», і до якого звернувся на 

початках Гоппер, вводить поняття «Бог» у новий поети-

чний вимір, де Бог не є лиш тим, хто творить поезію – 

поетом, чи тим, хто придумав правила поетичної гри, 

але він є сам частиною поезії; Бог є способом поетизації 

світу, того, що в глибині турбує людину. Це ім‘я, що 

вказує на містерію, з якою ми зустрічаємося у світі. Ім‘я, 

до якого ми звертаємося з глибини прірви життя, в якій 

опиняємося, але ім‘я, що пов‘язане з релігійною тради-

цією світовідчуття, культурним контекстом. Бог – це 

історії, література, що зустрічає розуміння кожного і 

стає покликом до кожного, що виходить за межі будь-

якої національної, етнічної, релігійної чи іншої винятко-

вості.  
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Теопоетика Дж. Капуто дещо нагадує демітологіза-

цію Рудольфа Бультмана, але якщо Бультман прагнув 

очистити біблійні тексти від мітологічного наванта-

ження, за яким захована чиста керигма, редукуючи міт 

до екзистенційних пояснень, то Дж. Капуто прагне до 

«демістифікації», з метою відкрити новий вимір радика-

льної етики в біблійних текстах, «демістифікація» (тран-

сцендентальна редукція) має вивільнити справжню силу 

образів і наративів: «Поетика проявляє безсильну силу 

оповідання чи приказки, яка пронизує прозаїчне життя і 

змушує нас розхитуватися, переживати, вимагати, відк-

ривши нам альтернативний спосіб життя» [4, c.249]. Їх 

слабкість полягає у тому, що образи «змушені» говорити 

самі від себе, без жодної надприродної сили, говорити 

від себе і такими, якими вони. Образи смертні – вони 

помирають, коли перестають захоплювати нас. Та попри 

те, їх слабкість настільки сильна, що здатна трансфор-

мувати життя [5]. 

Дж. Капуто говорить, що Ісус – новозавітній поет: 

«Якщо ми влаштуємо допит Христу за його теологію і 

те, що він говорить про Бога, то ми отримаємо гірчичне 

зерно, а не метафізику» [4, с.249], – він – поет, що сам 

став поемою в історіях апостолів. Ісус розповідав про 

Царство Боже, Бога, використовуючи звичайні об‘єкти із 

щоденного життя, що мають теопоетичну силу. Об‘єкти, 

що мали набагато глибший зміст – виявити як виглядав 

би світ, якби він керувався правилами Бога – вони відк-

ривають інакшу можливість цього світу, але не інший 

фізичний чи трансцендентний світ. Народження згори – 

це відкриття можливості цього світу, нового життя, що 

говорить в надії «добре, вельми добре», що не існує, але 

наполягає «бути світлом», це не те, що колись настане, 

але це те, що може настати тут і вже [5]. Художня мова 

не покликана до того, щоб передавати нам фактологічну 

правду чи винаходити нові небесні світи. Вона існує як 

необхідність висловити те, що неможливо передати 

«стандартизованою» мовою, що турбує наше буття, що 

трансформує, що не підвладне пропозиційній мові, логіці. 

Саме тому в основу теопоетичного методу Дж. Ка-

путо ставить не сувору логіку, але паралогіку (па-

ралогічна можливістю неможливого чи паралогіка 

неможливого), тобто до «несуворої» логіки, що допускає 

винятки (subversive logic), те, що може здаватися певно 

«безглуздістю» і радше відноситься до фігуративної 

практики (параболічність і гіперболічність) [5, с.291]: «Я 

пропоную поетику події, паралогічну поетику королівс-

тва, деконструктивну або навіть квазіфеноменологічну 

поетику неможливого, де епохе вивільняє структуру 

події і дозволяє нам бути охопленими її силою, що пере-

творює життя» [5, с.309]. Паралогічне – стосується форм 

розмірковувань, що не відповідають правилам логіки, і 

зазвичай відноситься до світу символів і фантазій. Для 

періоду класичних наук паралогізмом називали дефек-

тивністю умовиводів, але Жан-Франсуа Ліотар пов‘язує 

термін «паралогіка» саме з періодом постмодерну, який 

не спирається на єдине можливе джерело «пізнання 

істини», а отже не може опиратися на чіткі правила 

логічної граматики – тобто поняття певної дефективної 

логічності в паралогізмі зберігається, але набуває по-

зитивного забарвлення. У Ліотара поняття паралогічного 

перформативу стверджує, що насправді немає жодних 

чітких правил комунікації чи то на синхронічному, чи то 

на діахронічному рівні, що наперед контролює чи виз-

начає ефективність одиниці комунікаційного акту мов-

лення (виразу) [10, с.143]. Мову, з якою ми вступаємо у 

гру, не можна редукувати до логічних структурних 

рамок. На кожне твердження, що здається нам логічним 

знайдеться заперечення, що змусить нас відкинути чи 

бодай засумніватися у своєму твердженні – і так без-

кінечно. Це завжди необмеженість ходів. Саме парало-

гічне виходить за межі закритих чітких логічних систем 

і залишає місце для радикальної інакшості.  

Теопоетика не апелює пропозиційними структурами, 

що характеризуються точністю, достовірністю і повно-

тою інформації: «Ідея полягає не стільки в поясненні 

події, скільки дозволити собі піддатися події, дозволити 

їй прийти і рухатися разом з нею в одному ритмі [2]. 

Теологія прагне зрозуміти Бога якнайкраще. Теопоетика 

прагне знайти образні засоби, щоб висловити те, що від-

бувається з нами під іменем Бога. (…) Теопоетика не 

означає з‘ясувати логос, а з‘ясувати подію, яка захову-

ється в імені Бога [2]. 

Для теопоетики Дж. Капуто велике значення має 

саме філософія Гегеля, яка долає дуалізм небесного і 

земного, сакрального і профанного, віри і розуму, транс-

цендентного і іманентного. Гегель заміняє дуалістичне 

уявлення про всесвіт, рай і пекло, тринітарною карти-

ною про світ і заземляє «трансцендентного Бога».  

Дж. Капуто підходить до Гегеля як до філософського 

поета, бо вважає власне філософію Гегеля майже «тео-

поетикою». Чому майже? Тому що філософія релігії Ге-

геля все ще покладається на засади сильної метафізики. 

Вона позиціонує себе як занадто абсолютну, незламну, 

остаточну, довершену – що покликана відповісти на всі 

запитання. І в цьому основна відмінність з теопоетикою. 

Теопоетика – це постійна невизначеність життя, постій-

не «можливо», переслідування «можливості неможли-

вого», ризик відкритості і «так» можливостям життя, але 

саме в цьому і ховається життя – з усією палітрою емо-

цій, переживань, лише слабкої надії, надії всупереч 

надії, направленої на те, що Бог оцінив як «вельми до-

бре» – можливості життя на краще перед невідомістю [6, 

с.529-530]. В цьому теопоетика. Теологія події. «Дух» 

події не є буттям чи сущим, чи річчю, досконалою Пер-

шопричиною. Це не те, що є, але те, що кличе. Це пок-

лик надії, яку ми не можемо схопити «зараз», але яка 

ховається у гавані «майбутнього». Теопоетика Дж. Ка-

путо пориває з Абсолютом Гегеля: у нього Абсолютний 

Дух набуває значення привида, невизначеності. Понятій-

на мова Гегеля, яка прагнула зайняти місце над обра-

зною мовою релігії, як довершена істина, все ж для 

Дж. Капуто залишається тією самою образною мовою, 

але в іншій інтерпретації сильної метафізики. У теопое-

тиці немає шляху крізь образи до чистих понять – це 

завжди радикальна герменевтика можливого.  

Важність фігури Гегеля для Дж. Капуто полягає в 

тому, що він переходить межу табу і вводить ключові 

теологічні поняття у філософський дискурс, говорячи 

про них як певні образні конструкції за якими лежить 

філософський логос, що є певними кроками до деконст-

рукції, пошук того, що відбувається в «християнських» 

іменах (як таких, що є репрезентативними фігурами Аб-
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солютного Поняття): «Концепт – це всього лише ще 

одна фігура, інтелектуальна фігура, мова. Ми ніколи не 

досягаємо абсолютного днища; ми ніколи не знаходимо 

Абсолютної Концепції; ми не можемо уявити собі такі 

Концепції; ми позбавлені таких Капітель; ми не можемо 

зрозуміти, про що йде мова. Все, що ми можемо зро-

бити, – це віддати слова чи образи чи вчинки тому, що 

відбувається, тому, що відбувається в тому, що відбува-

ється, що набуває форми поетики…» [6, с.532]. 

Теопоетика як і філософія Гегеля підпорядковується 

часу і простору – безумовно. Христос прийшов і був 

розіп‘ят, воскрес, і це сталося в конкретному історич-

ному проміжку. Ідея його повернення – це очікування, 

завжди очікування минулого у майбутньому, очікування 

можливого неможливого, події після події. Це можуть 

бути очікування, які переплітаються з умовами нашого 

життя, і це те, що ми називаємо пам‘ятуванням, воно – 

умовне, але в нашій пам‘яті про минуле є завжди безу-

мовне – бажання неможливого, прагнення невідомого. 

«Викуп – це пам‘ять, а пам‘ять – це іскра надії, яка го-

рить у пам‘яті, це подих надії, який дихає щоразу, коли 

ми згадуємо тих, чиє життя було безглуздо обірвано…» 

[5, с.270-271]. Пригадування, переказування історії Хри-

ста в різних інтерпретаціях повертає нас до «надії в ми-

нулому» – бажанням змінити «минуле у майбутньому». 

Надія, що дивиться через невиправні страждання мину-

лого в майбутнє, і полуменить своїм «так» життю на 

«добре». 

Висновки. Пропозиція Дж. Капуто як теопоетика – 

це пропозиція «слабкої теології хреста», як противага 

«сильній теології», що тримається на двох китах: науко-

вої аргументації (логіки) і особливого відкриття (над-

природного втручання), – це на думку Капуто є помил-

кою – розглядати теологію в ключі такої симфонії. 

Теологія покликана не до суворої наукової аргументації, 

але прагне роз‘яснити релігію, яка є певним глибинним 

виміром культури – різні форми життя мають релігійне 

чуття, чуття свого буття у світі. І якщо релігія – це фор-

ма життя, то теологія – це спосіб вимовляння цієї форми, 

надання їй словесної тілесності, – це спосіб вербалізації 

чогось, що для людини безумовно важливо, що хвилює з 

глибини буття – це спосіб не суворої логіки, пропозицій, 

але вербалізації у формі історій, наративів, пісень, притч – 

тобто певна поетика, література, щось, що торкає нас, 

що захоплює нас, резонує з реальністю навколо. Важ-

ливо також розуміти, що теопоетика не зводиться вик-

лючно до фігуративної, образної, мови, що оформлює чи 

накладається на теологічну концепцію, робить її приваб-

ливішою, цікавішою. Навпаки – це завжди первинний 

дискурс. 

Християнство – це сузір‘я історій, образів, символів, 

що обмінюються пам‘яттю про Христа-Єшуа, який по-

дарував можливість інакшого світу, Царства, в якому 

править Бог, вірність візії якого може вартувати життя. 

Зустріч з цими історіями – це завжди герменевтика, зав-

жди незавершена, лиш можлива, а не єдина вірна, – ри-

зикована справа, що потребує методології, навиків і 

знань. «Життя – це ризикована штука, «подія», і ми спо-

діваємося – спрацює» [5, с.224]. 
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Caputo opposes creative discourse to the rational, and wants to overcome not only confessional boundaries, but also to 
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In Caputo’s Theopoetic the supernatural intervention is put in brackets: the uncertainty of the life is no more the space of a 
divine control over individual because is in the depths of this uncertainty can be found the unconditional, and only at the 
bottom of total injustice can be born the desire for unconditional justice.  

For John D. Caputo theopoetics is therefore an invitation to dialogue and discourse that seeks to bring the world closer to 
radical responsivity, which resonates with the weak call of the event in the name of «God». 
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Постановка проблеми. Девальвація духовних цін-

ностей, втрата інтересу до духовних ідеалів, моральний 

занепад суспільства виливається у катастрофічні нас-

лідки: підвищення рівня злочинності, алкоголізму, нар-

команії, збільшення самогубств, абортів, кількості роз-
лучень, поширення венеричних захворювань, виникнення 

нових форм залежності, таких як телевізійна, комп‘ю-

терна, ігрова залежність і т. ін. Це ставить перед освітою 

завдання переосмислити свою роль у формуванні осо-

бистості. На цьому наголошується у Державній націо-

нальній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») [1], 

яка базовим методологічним принципом реформування 

освіти визначає забезпечення можливостей постійного 

духовного самовдосконалення особистості. Національна 

доктрина розвитку освіти визнає розвиток особистості 

головною метою, ключовим показником і основним 

важелем сучасного прогресу [2]. З-поміж пріоритетних 

напрямків державної політики щодо розвитку освіти 

визначається особистісна орієнтація освіти, формування 

національних та загальнолюдських цінностей, вказується 

на проблему духовності як складової частини національ-

ної системи виховання, яке «спрямовується на залучення 

громадян до глибинних пластів національної культури і 

духовності, формування у дітей та молоді національних 

світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на 

основі цінностей вітчизняної та світової культури».  

Сучасний економічний, політичний, соціальний, ку-

льтурний і духовний стан українського суспільства свід-

чать про нестабільність, мінливість, суперечливість про-

торів його існування, що значно загострює питання 

виховання молодого покоління. Сьогоденні умови існу-

вання української держави обумовлюють загострення 

уваги на питаннях виховання з боку різних наук, 

оскільки виховання здійснює безпосередній вплив на 

становлення особистості індивіда, а саме розвиток в 

психологічному, соціальному й фізичному аспектах. З 

врахуванням пріоритетів, визначених в «Державній 

національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століт-

тя»)», Національна доктрина розвитку освіти України в 

ХХІ столітті наголошує на тому, що необхідно 

формувати компетентну особистість, особистість профе-

сіонала, який є підготовленим до життя і праці в сучас-

ному суспільстві, тобто особистість всебічно розвинену, 

розвинену відповідно до певних структурних компо-

нентів особистості в професійно-значущому напрямку.  

Аналіз досліджень та публікацій. Одним з найваж-

ливіших напрямків сучасного виховання є розвиток ду-

ховності підростаючих поколінь. Проблема духовності 

студентської молоді, розвиток їх духовно-тілесної ціліс-

ності виступає складовою часткою процесу фізичного 

виховання. На сьогодні змінюється світогляд сучасного 

студента, його ціннісні орієнтації і в цьому процесі рі-

вень духовності кожної особистості складає загальну 

картину духовності суспільства. Від цього значною мі-

рою залежить основний вектор духовного розвитку, під-

ґрунтям якого виступають цінності здорового способу 

життя, мотиваційні компетенції, створення у студентсь-

кої молоді індивідуальних ціннісних орієнтацій на за-

няттях фізичними вправами, задоволення соціально зна-

чущих й особистісних потреб.  

Проблеми духовності досліджувались у працях віт-

чизняних та зарубіжних вчених. Так, духовним ціннос-

тям присвятили свої дослідження С. Андреєв, І. Бех, 

О. Вишневський, С. Гончаренко, З. Залевська, В. Знаков, 

В. Кремень, Г. Кузнецова, Г. Максимов, П. Моченов, 

Д. Чернілевський та ін. Питання розвитку духовних цін-

ностей як складової частини національної системи ви-

ховання досліджували Ю. Азаров, М. Грушевський, 

М. Драгоманов, Я. Коменський, Я. Корчак, М. Монте-

сорі, І. Огієнко, С. Русова, О. Савченко, В. Сухомлин-

ський, К. Ушинський, Г. Щукіна. Філософське обґрун-

тування проблеми духовної самореалізації розглядається 

у працях Т. Адуло, В. Баранівського, Л. Буєвої, В. Ді-

денко, А. Комарової, С. Кримського, В. Ксенофонтової, 

Д. Лихачова, С. Пролєєвої, П. Симонової, В. Стрєлкової, 

В. Федотової, П. Щербаня та ін. Аналізували духовні 

цінності з релігійних позицій М. Бердяєв, О. Вишневський, 

Ф. Достоєвський, І. Ільїн, П. Флоренський, Т. Шарден та ін.  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури 

ми визначили поняття духовні цінності як особистісний 

феномен, як якісну характеристику особистості, що 

зумовлена внутрішньою потребою пізнання світу, себе, 

з‘ясування сенсу свого життя.  

Мета дослідження – вивчення існуючих підходів, 

теоретико-методичне обґрунтування необхідності виді-

лення принципу фізкультурно-оздоровчої спрямованості 

У даній статті розглядаються проблеми духовного розвитку особистості студентів, психологічні 

особливості духовності у студентської молоді в процесі занять з фізичного виховання. 

Ключові слова: освіта, здоров’я, фізична культура, духовність, студентська молодь, професійна 

діяльність. 
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фізичного виховання, розробка науково-методологічних 

підходів до аналізу і вивчення духовного розвитку осо-

бистості студента в контексті його соціальної активно-

сті, що проявляється в процесі фізичного виховання у 

вищому навчальному закладі.  

Методи дослідження – теоретичний аналіз і узагаль-

нення наукової та методичної літератури, вивчення 

педагогічного досвіду, законодавчих та нормативних 

документів, психолого-педагогічне спостереження, ан-

кетування.  

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз 

проблем духовності, духовного розвитку, духовного 

життя студентів багато у чому залежить від особливос-

тей підходу до визначення поняття «духовність». Велике 

розмаїття визначень духовності зумовлене передусім 

об‘єктивною багатозначністю культури та побуту. Нау-

кове уявлення про зміст духовності допоможе виклада-

чам вузів орієнтуватися в навчально-виховному процесі 

на його основні критерії.  

Кожна з наук, що вивчає питання духовності, вихо-

дячи із свого предмета дослідження, виявляє ті аспекти, 

що потрапляють у спектр розгляду певної науки. Резуль-

тат цього – різноманітність визначень, що вживаються 

різними авторами, посилення уваги суспільствознавців 

до теоретико-методологічних питань духовного життя 

суспільства, духовного розвитку особи.  

Філософське розуміння проблем духовності дозволяє 

розглянути цей феномен крізь призму єдності світу, що 

знаходиться в безпосередній єдності з людиною. Ціліс-

ність філософського бачення світу, на відміну від дифе-

ренційованого підходу до нього з боку конкретних наук, 

пояснюється тим, що у філософії світ береться в єди-

ному контексті його існування, тобто з боку того, чим 

він є для людини, яка знаходиться на певному щаблі 

свого суспільно – історичного розвитку.  

С.В. Пролєєв писав: «На жаль в радянській філософ-

ській літературі протягом десятиріч панував погляд, 

згідно з яким духовність людини є не більше ніж «відо-

браження» її буття. При цьому цілком закономірно, що і 

духовний світ людини розумівся дуже спрощено і тен-

денційно. Фактично все багатство духовного життя опи-

нилось зведеним до деяких змістів свідомості, які в свою 

чергу в більшій частині ототожнювались з формами ор-

ганізації знання. Роботи окремих дослідників, котрі ви-

ходили із більш глибокого і змістовного погляду на 

духовний розвиток людини, зустрічали спротив, замов-

чувались, не знаходили офіційного визнання» [6; 3].  

Нині існує багато визначень цих понять. Так, 

А.І. Комарова [5] вважає, що суттєвий показник духов-

ності людини – це порядність у дії, працелюбство і куль-

тура. Виховання високодуховної людини можливе 

тільки на засадах ідеології, яка відображає взаємозв‘язки 

різних явищ суспільного життя і побудована на принци-

пах справжньої духовності. 

Духовність – особлива якість особистості, форму-

вання якої є складовою частиною процесу соціалізації, 

але вона не повністю детермінована впливом соціуму, а 

розвивається всередині конкретного індивіда на шляху 

його особистісного становлення під впливом як раціона-

льних чинників процесу соціалізації, так і стихійних, 

соціальних і особистісних [7].  

Розвиток духовних якостей студентської молоді, які 

змінюються і вдосконалюються не здійснюється механі-

чно. Духовність особистості передбачає зміни не її на-

тури, тілесності, а інтелектуальної сфери, моральних 

якостей, світоглядних позицій та орієнтацій.  

Духовність особистості ґрунтується на єдності раціо-

нальних та ірраціональних складових вроджених і набу-

тих якостей. Головним елементом особистості є високий 

рівень сенсорної відкритості людини, здатність розши-

рено сприймати реальність, підвищена емоційність (як 

вроджені якості – задатки), специфічні мотиваційні 

установки (прагнення до самоствердження та самовдос-

коналення), високий рівень допитливості, ерудованості 

(як набуті якості) [4; 47].  

У взаємодії з іншими сторонами соціального буття 

духовність виступає як керуюча система щодо всіх про-

явів людської активності. При цьому реальний вплив на 

активність відповідає рівню розвитку особистої духовності.  

Духовне життя студентів являє собою складне і різ-

номанітне явище, що розкривається у всіх сферах жит-

тєдіяльності, у різноманітних зв‘язках і відношеннях з 

суспільством. Сутність цього явища полягає в тому, що 

процес освіти і виховання – є історичним процесом роз-

витку людських сил і відносин, формування особистості 

як суспільного суб‘єкта діяльності, її духовного розвитку.  

Розглядаючи структуру особистості студента, йдучи 

шляхом його формування і виховання, можна стверджу-

вати, що структура включає стійкі об‘єктивні та 

суб‘єктивні соціальні якості індивіда, що виникають і 

розвиваються в процесі навчальної діяльності, а також 

під впливом соціального середовища. Значна частина 

соціальних якостей особистості студента характеризує 

рівень його духовності. Виходячи з цього, в структурі 

особистості студента необхідно виховувати і розвивати 

такі складові: потреби, духовні інтереси, мотиви особис-

тісної поведінки, знання, волю та духовну чуттєвість, 

культурні цінності суспільства, здатність до творчої дія-

льності, орієнтації, світогляд, віру, переконання, ідеали 

та інші духовні регулятори поведінки та діяльності 

особистості.  

Всі ці структурні елементи тією чи іншою мірою 

притаманні кожному студентові, тому що він як особис-

тість бере безпосередню участь у житті вузу і в цілому 

суспільства, володіє певною сумою знань, має свої пере-

конання, прагнення, силу волі та інше. Духовність тво-

рить майбутнє студентське буття, виходячи з можливос-

тей буття наявного через активність студента як суб‘єкта 

духовності.  

Динаміка інтересів, мотивів та зацікавленості студен-

тів засобами фізичної культури та спорту за час навчан-

ня у вузі показує, що не відбувається суттєвих змін в 

розумінні їх значення для ведення здорового способу 

життя, трудової та професійної діяльності. Тому студе-

нти після отримання заліку або закінчення вузу припи-

няють заняття фізичними вправами.  

Тому навчальна діяльність у вузах повинна бути 

спрямована не тільки на формування професійних нави-

ків і умінь, але і на виховання духовної сфери студент-

ської молоді, зокрема на: а) утвердження в свідомості 

студентів високих моральних цінностей, спрямованих на 

засвоєння вітчизняної та світової духовної спадщини; 
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б) забезпечення морального розвитку, виховання патріо-

тизму, високої політичної культури та трудової моралі; 

в) запобігання негативному впливу інформації, яка 

містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, 

випадки антисоціальної поведінки; г) впровадження 

переваг здорового способу життя, формування фізично 

здорової та духовно багатої особистості. 

Процес фізичного виховання повинен передбачати 

захист моралі та посилення виховної роботи серед сту-

дентської молоді, запобігання негативним процесам у 

духовній сфері під час проведення спортивних змагань, 

вибору видів спорту та засобів фізичного розвитку. Це 

зумовлено тим, що в процесі спортивних змагань досить 

часто проявляються негативні процеси в духовній сфері, 

деформуються моральні засади суспільства. Цьому 

сприяють пропаганда жорстокості, бездуховності, наси-

льства, послаблення виховної роботи з боку викладачів, 

тренерів та організаторів проведення спортивних заходів.  

Одну з основних цілей занять фізичними вправами 

слід пов‘язувати з переконанням того, що це має велику 

цінність в житті людини. Для цього важливо, щоб студе-

нти постійно усвідомлювали красу і задоволення від 

таких занять, відчували м‘язову радість. Необхідно так 

будувати навчально-виховний процес, який би сприяв 

розвиткові здатності вбачати тимчасові, вічні і святі цін-

ності життя, переживати такі миттєвості, які сприяють 

відчуттю певного досягнення, повноти радощів буття, 

мати позитивні емоційні переживання.  

Висновки. В процесі фізичного виховання форму-

вання духовності особистості студента потребує:  

– чіткої мети при відвідуванні занять з фізичного ви-

ховання, визначення цінності, місця і ролі фізичних 

вправ в здоровому способі життя;  

– розвитку інтересів і мотивів, свідомого ставлення 

до занять фізичними вправами та обраними видами спорту;  

– впровадження новітніх фізкультурно-спортивних 

технологій в процесі фізичного виховання студентської 

молоді;  

– переорієнтування процесу фізичного виховання у 

вузах з навчально – тренувального на навчально-мето-

дичний з акцентом вирішення освітніх і виховних зав-

дань фізичних вправ; – розвитку та впровадження нових 

форм самостійних занять фізичними вправами, розши-

рення спортивних інтересів і уподобань, активізації сту-

дентського самоврядування в галузі фізичної культури.  
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Постановка проблеми. Проблема розвитку стресос-

тійкості підлітків не втрачає актуальності, оскільки саме 

в цьому віці відбуваються істотні зміни особистості. 

Стресостійкість – виражається в емоційній стабільності, 

низькому рівні тривожності і в розвиненій здатності до 

саморегуляції, є основою успішного особистісного ста-

новлення і професійного самовизначення молодих юна-

ків та дівчат. 

Найбільше занепокоєння викликає проблема форму-

вання стресостійкості підлітків в процесі навчальної 

діяльності. Збільшення шкільного навантаження, страх 

невдачі в ході отримання освіти – лише деякі приклади 

стресогенних чинників, здатних вплинути на соматичне і 

психологічне здоров‘я, Ризик виникнення такого впливу 

зростає з огляду на дефіцит його профілактики, вона або 

здійснюється не повноцінно, або не проводиться зовсім. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

мами стресостійкості підлітків займалися такі вчені як 

Л.І. Божович, А.І. Жуков, А.І. Захаров, А.Г. Здраво-

мислова, В.А. Іваннікова, М.С. Лебединський, Д.А. Ле-

онтьєва, С.С. Лібіх, Л.Є. Личко, В.Н. Мясищев, A.M. При-

хожан, B.E. Рожнов, Н.Н. Толстих, Г.А. Цукерман, 

Є.Г. Ейдеміллер і інші. 

Підлітковий вік визнається низкою дослідників як 

найбільш складний і відповідальний період життя, в 

якому відбуваються серйозні зміни особистості. Серед 

найбільш яскравих характеристик цього віку виділяється 

особистісна нестабільність, проявами якої є: емоційна 

лабільність, підвищена тривожність, амбівалентність 

почуттів, моральна нестійкість, мінливість само сприй-

няття і самооцінки. Відповідно, стрес для підлітка – 

явище природне і закономірне. 

Ускладнення навчальної діяльності, різні фізіологічні 

особливості та зміни, а також міжособистісні відносини, 

набувають особливого значення в цьому віці, можуть 

бути предикторами виникнення стресових станів, які 

можуть як пройти безслідно, так і привести до підви-

щення рівня тривожності, до нервових зривів, депресій і 

діям суїцидальної спрямованості. 

Серед безлічі факторів, що викликають стрес у підлі-

тків, найбільш часто відзначається тиск з боку вчителів, 

батьків, а також завищені вимоги до самого себе. 

Мета – проаналізувати психологічні особливості 

стресостійкості підлітків в процесі навчальної 

діяльності. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз науково-

методичної літератури, синтез, порівняння та узагаль-

нення отриманих даних; практичні – спостереження, 

бесіда. 

Результати дослідження. Очікування соціуму від 

молодих юнаків та дівчат певної поведінки, успіхів у 

навчанні, високих оцінок, лідерства серед однолітків і 

активної участі в різних заходах часто призводять до 

навантажень, які виявляються надмірними, і підліток 

просто не справляється з ними. Відсутність можливості 

повноцінно відпочивати (а іноді і просто висипатися) 

призводить до фізіологічного стресу. 

Крім того, даний віковий період характеризується 

змінами в організмі підлітків, саме прояв яких пов‘я-

заний зі стресом. Статеве дозрівання викликає гормо-

нальні сплески, що впливають на психіку. У сприйнятті 

підлітком самого себе створюється протиріччя між ним і 

ідеальним образом, а через відсутність будь-яких ста-

тусних для його суспільства речей помітно проявляється 

незручність і деяка незграбність. 

Найчастіше, саме в цьому віці молоде покоління впе-

рше починає пробувати курити і вживати алкоголь. У 

випадках, якщо підліток в силу високоморального вихо-

вання не хоче брати участь в подібних експериментах, 

він може бути підданий тиску з боку однолітків, що про-

вокують і звинувачують його в тому, що він відмовля-

ється бути заодно з ними, що негативно впливає на впе-

вненість у собі. 

Дорослішаючи дитина прагне не тільки до самостве-

рдження серед ровесників, а й до незалежності в сім‘ї, а 

батьки часто незадоволені його зміненою поведінкою, 

вони марно намагаються контролювати підлітка, пояс-

нюючи своє бажання потребою убезпечити його. На 

підґрунті того, що батьки продовжують сприймати своїх 

дітей як все ще маленьких, виникає велика кількість сва-

рок, конфліктів і нерозуміння в родині, що провокують 

виникнення у підлітка почуття розчарування. 

Крім того, саме в підлітковому віці часто з‘являється 

перший досвід романтичних відносин, який переважно 

носить характер захоплень. У цьому контексті причин 

виникнення стресу можуть виступати страх відкидання, 

конкуренція, перші прояви ревнощів, сварки і розста-

вання. Юнаки та дівчата вчаться вибудовувати якісно 

нові взаємини, що супроводжується досвідом більш сер-

йозних конфліктів. 

У статті розглянуто особливості стресостійкості підлітків в процесі навчальної діяльності, що 

виражається в емоційній стабільності, низькому рівні тривожності і в розвиненій здатності до 

саморегуляції. 

Ключові слова: стресостійкість, саморегуляція, емоційна лабільність, тривожність. 
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Підліток не може впоратися одночасно з усіма змі-
нами на шляху в світ дорослих, тому особливо важливо 
своєчасне виявлення у нього стану стресу, що можливо 
за допомогою аналізу його поведінки. Найчастіше про 
наявність стресового стану можна судити при прояві 
таких ознак, як різке підвищення рівня дратівливості; 
неадекватне реагування на незначні труднощі; змен-
шення кількості виконаних справ в силу загального зни-
ження активності; надмірний прояв прагнення спереча-
тися; помітний вираз смутку, жалю до себе. Фізіоло-
гічними ознаками можуть бути прискорене серцебиття, 
різні шкірні висипання, розлади шлунка і т.д. 

За статистикою, підлітки сильніше дорослих схильні 
до дії фізичних і природних стресів. Крім того, в підліт-
ковому віці особливий вплив роблять стресори оцінок. 

На думку Л.С. Виготського, підлітки реалізують вла-
сні здібності в ході навчальної діяльності, соціальна фу-
нкція якої є особливо значущою [15, с.92]. В процесі 
навчання діти пізнають і інтеріоризують моральні цінно-
сті і соціальні норми, включаються в систему навчаль-
них і міжособистісних відносин. Відповідно, вкрай важ-
ливо організувати навчальну діяльність так, щоб разом зі 
зменшенням її конфліктності вирішувалися завдання 
розвитку і становлення стресостійкості. 

Висновок. Підлітковий стрес характерний і індиві-
дуальний для кожної дитини, він поліморфний за своєю 
природою і виникає в різний час. Так, успішне навчання 
в школі і отримання високих оцінок, які даються одному 
підлітку без особливих зусиль, іншим підлітком може 
сприйматися як щось складне, а ситуація шкільного су-
перництва може здаватися лякаючою, що провокує спа-
зми в животі і головний біль навіть при вигляді школи. 

При подібному рівні стресу підлітки можуть по-різ-
ному реагувати на нього. У одних можуть проявлятися 
ознаки депресії і замкнутості, прагнення уникати конта-
ктів з однолітками, а для інших під впливом стресу ха-
рактерні підвищена дратівливість і агресивні спалахи 
люті, при яких може втрачатися контроль над собою. 
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Постановка проблеми. Питання про самореаліза-

цію особистості завжди привертало увагу багатьох нау-

ковців, адже на сьогоднішній день постійно змінюється 

соціально-економічна ситуація в країні, розвиваються та 

модернізуються різні види діяльності. Відповідно до 

цього, разом із розвитком та удосконаленням різномані-

тних сфер діяльності, людина прагне до власної самоак-

туалізації, щоб йти у ногу з часом. Проте зміни в соціумі 

можна віднести як до позитивних чинників впливу на 

самореалізацію особистості, так і до стримуючих, адже 

ситуації в суспільстві є досить нестабільною, з кожним 

днем умови життя постійно змінюються від кращих до 

гірших, і все це йде ніби по колу. Тобто можна сказати, 

що зважаючи на ці суспільні зміни, існує потреба у ви-

вченні наукових положень стосовно особливостей само-

реалізації практичних психологів, а також різних аспек-

тів даної проблеми. Одним із них є особливості впливу 

темпераментальних характеристик людини на її саморе-

алізацію в залежності від типу обраної професії. 

Ряд авторів у своїх дослідженнях по-різному тракту-

ють значення професійної самореалізації, одні тлумачать 

її як характеристику до володіння певними знаннями, 

вміннями чи навичками, які відносяться до професійних 

якостей. Інші зазначають, що професійна самореалізація 

це система організації свідомості та психіки людини, її 

професійна толерантність та компетентність.  

Варто звернути увагу на дослідження Л. Корости-

льової, щодо самореалізації особистості в професійній 

сфері. Авторка акцентує свою увагу саме на ідеї само-

розвитку, на осмисленні власних цінностей, потреб, 

можливостей розвитку власного «Я» за допомогою 

власних зусиль, співпраці з іншими людьми, з якими 

обов‘язково потрібно вміти налагодити контакт та 

спільну діяльність. Взагалі, глибинно вивчаючи процес 

самореалізації особистості, можна зробити висновок, що 

досягається вона у тому випадку, коли у людини є спо-

нукальний мотив особистісного зростання. 

Метою нашої роботи є аналіз особливостей саморе-

алізації практичного психолога з різним темпераментом. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз вітчизняної та 

зарубіжної психолого-педагогічної наукової літератури, 

що стосується самореалізації, свідчить про слабку роз-

робленість цієї проблеми. Так, в різний час аспекти 

самореалізації особистості розглядалися в роботах 

К. Абульхановой-Славської, Л. Анциферова, А. Асмолова, 

Дж. Биодженталя, К. Гольдштейна, І. Єгоричеву, 

Д. Леонтьєва, А. Маслоу, К. Роджерса, Д. Фельдштейна 

та інших авторів [4]. 

Однак практично не вивчені проблеми взаємозалеж-

ності самореалізації і властивостей темпераменту, дина-

міка самореалізації суб‘єкта діяльності в різні вікові 

періоди, особливої уваги потребує обгрунтування меха-

нізму функціонування даного феномена, обумовленого 

сукупністю детермінації природних, соціальних і осо-

бистісних факторів [1]. 

У багатьох джерелах зазначається те, що темпера-

мент це властивість особистості, найбільш стійка харак-

теристика особистості людини, яка не змінюється впро-

довж життя. Темперамент визначається за типом нервової 

системи, існує чотири типи темпераменту: сангвінік, 

холерик, флегматик і меланхолік [2]. 

Коли говорять про темперамент, то мають на увазі 

різноманітні відмінності між людьми такі як: інтенсив-

ність та стійкість вираження емоцій, вразливість емоцій-

на та інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості 

психічного життя. Однак темперамент і сьогодні зали-

шається багато в чому спірною і невирішеною пробле-

мою. Існують різноманітні підходи до проблеми, за 

якими вчені визнають, що темперамент це біологічне 

підгрунття, на якому формується особистість [8]. 

Варто зазначити, що особистість і темперамент 

пов‘язані між собою таким чином, що темперамент ви-

ступає в якості загальної основи багатьох інших особис-

тісних властивостей, насамперед, характеру. Він визначає 

динамічні прояви відповідних особистісних властивостей. 

Від темпераменту залежать такі властивості особистості, 

як вразливість, емоційність, імпульсивність і тривож-

ність. Питання впливу темпераменту на самореалізацію 

особистості вивчалося ще багато років назад, проте є 

актуальним і на сьогодні, адже у кожного індивіда, від-

повідно до особливостей типу нервової системи будую-

ться різні потреби, цілі, бажання та стратегії їх до-

У статті представлено результати теоретичного аналізу особливостей професійної самореалізації 

практичного психолога з різним типом темпераменту. Описано, що самореалізація розуміється як складна 

інтегральна характеристика і не зводиться лише до володіння певними знаннями, вміннями, навичками та 

професійно важливими якостями. Висвітлено практичні рекомендації щодо особливостей роботи фахівців з 

різними типами темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік.  
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сягнення. Наприклад, люди з більшою енергійністю, 

емоційністю, цілеспрямованістю, тобто сангвініки вибу-

довують шлях досягнення цілей на найближче майбутнє, 

бачать перспективу у різних сферах діяльності, та ста-

раються якнайскоріше дійти до мети. Властивість 

надмірної збудливості, яка присутня у холериків інколи 

може бути як негативним фактором у самореалізації так 

і позитивним, у тому випадку, коли така людина насті-

льки збуджується, загорається власною справою, що 

швидше досягає мети. Тобто темперальні властивості 

мають важливе значення при самореалізації особистості, 

як особистісної так і професійної [3].  

Якщо говорити про емоційність, як про характерис-

тику, яка безпосередньо залучена у формуванні саморе-

алізації людини, то це швидкість і глибина емоційної 

реакції людини на ті або інші події. Адже емоційні люди 

надають більше значення тому, що відбувається з ними, 

а також вони емоційніше реагують на події, які відбува-

ються з ними.  

Властивості особистості темпераменту практичного 

психолога є досить важливими у сфері їх професійного 

розвитку. Зазвичай у людей перше враження про психо-

лога формується більше на основі невербальних жестів, 

адже чим більше людина жестикулює тим більш прояв-

ляється її емоційність. Проте так є не завжди, адже інко-

ли спеціаліст таким чином намагається більш доступно 

донести інформацію до клієнта. Особливості темпераме-

нту позначаються в трудовій діяльності, проте відмінно-

сті у темпераменті це різні рівні можливості психіки та її 

прояви. Вчені встановили, що рівень досягнень особис-

тістю кінцевої мети безпосередньо пов‘язаний із власти-

востями темпераменту, тобто від швидкості емоційних 

реакцій, вразливості, збудливості, енергійності, тривож-

ності, і тощо. Наприклад, у більшості випадків, надто 

вразлива людина після невдачі, яка з нею сталася ймові-

рно зупиниться перед досягненням цілі, проте людина з 

підвищеною емоційністю, навпаки, буде йти до кінця [6].  

Також особистості з різним темпераментом можуть 

по-різному проявляти себе у тій самій сфері діяльності 

[9]. Говорячи про професійну самореалізацію, особисто-

сті з різним темпераментом ведуть різну активну профе-

сійно діяльність, що, відповідно, по-різному відбива-

ється на їхньому професійному рості. Сангвініку цікаві 

нові завдання, що з часом тільки ускладнюються, йому 

не цікаво сидіти на одному місці, йому важливо бути в 

напрузі та зосередженості, важливо вести активну діяль-

ність. Флегматику на відміну від сангвініка важко пере-

ключатися з однієї справи на іншу, відповідно, він не 

може робити кілька справ поспіль. Меланхолік – най-

чуттєвіший тип, з ним треба бути гранично м‘яким і 

доброзичливим. Від темпераменту залежить, яким спо-

собом практичний психолог реалізовує свої дії, але при 

цьому не залежить їхня змістовна сторона [7]. Темпера-

мент проявляється в особливостях протікання психічних 

процесів, швидкості спогадів і запам‘ятовування, розу-

мових операцій, стійкості і переключення уваги [10].  

Темперамент впливає на формування характеру і по-

ведінки людини, іноді визначає його вчинки, його інди-

відуальність, тому повністю відокремити темперамент 

від особистості не можна [8]. 

Висновки. Проведене теоретичне вивчення щодо 

взаємозв‘язку властивостей темпераменту та самореалі-

зації особистості практичного психолога у професійній 

діяльності є свідченням того, що ця тема є актуальною, 

проте не достатньо вивченою на сьогоднішній день. Ва-

жливим завданням фахівців залишається підвищення 

продуктивності, мотивації, особистісного зросту осіб з 

різними типами темпераменту. Отже, самореалізацію 

практичного психолога слід розглядати як багатогранну 

діяльність людини в ході якої вона розвивається і стає на 

шлях до своєї мети та хоче досягти успіху. В професій-

ній діяльності варто брати до уваги усі особливості 

свого типу темпераменту, емоційну збудливість чи не-

стійкість, екстравертованість чи інтровертованість, для 

того щоб у подальшому вміти контролювати самого 

себе. 
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Постановка проблеми. Нині ми є свідками і учас-

никами процесів, котрі безпосередньо пов‘язані з рефо-

рмуванням змісту освіти – впровадженням Державних 

стандартів професійно-технічної освіти заснованих на 

компетентнісному підході. Стандарт визначає перелік 

загальнопрофесійних, професійних та ключових компе-

тентностей, якими повинен оволодіти майбутній квалі-

фікований робітник певної професії. Особливу увагу 

привертають саме професійні компетентності, оскільки 

(з огляду на їх назву та характеристику) забезпечують 

формування професійних знань, вмінь та навичок май-

бутнього фахівця і можливість здійснення ним в майбу-

тньому професійної діяльності.  

Ми вже звикли до розповсюдженого визначення 

компетентності як інтегрованої характеристики особис-

тості, яка повинна забезпечуватися інтегрованим резуль-

татом його освітньої діяльності. З огляду на це, науковці 

та педагоги-практики, які займаються дослідженням 

питань професійної підготовки кваліфікованих робітни-

ків на підставі компетентнісного підходу нерозривно 

пов‘язують його з застосуванням інтегрованого підходу 

до навчання. Інтегрований підхід до навчання може бути 

реалізований у різному вигляді про що вже йшла мова у 

наших попередніх роботах: формування інтегрованого 

змісту [1], реалізація інтегровано-тематичного проекту-

вання [2], розробка засобів навчання інтегрованого змі-

сту [3] тощо.  

В минулих роботах ми розглядали питання підгото-

вки кваліфікованих робітників в системі професійної 

освіти на підставі компетентнісного та інтегрованого 

підходів на прикладі професій швейного профілю. 

Об‘єктом нашого дослідження цього разу є процес фор-

мування професійних компетентностей у майбутніх ку-

харів в процесі отримання ними освіти у професійних 

навчальних закладах шляхом застосування засобів на-

вчання інтегрованого змісту.  

Швидкий розвиток індустрії харчування, виникнення 

інновацій в області технології виробництва кулінарної 

продукції і торгово-технологічного устаткування пред‘я-

вляють нові вимоги до професійної підготовки кухаря в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Пра-

цедавець, як основний замовник кадрів, вимагає від ку-

харя наявності професійної компетентності, мобільності, 

конкурентоздатності, особових і професійних якостей, 

що впливають на виробництво якісної кулінарної про-

дукції, а також на успішність підприємства харчування 

та колективу, в якому він працює. 

Питанням формування професійної компетентності 

фахівців харчової галузі присвячені дослідження 

Т. Лазарєвої, М. Лобура, Н. Сичевської, Л. Крайнюк, 

В. Потапова, Л. Янчевої. Низка досліджень присвячена 

питанням підготовки майбутніх кухарів А. Амельченко, 

Л. Антонець, Л. Висоцька, Т. Вострецова, Т. Кравченко, 

О. Махальська, О. Оліферчук, М. Пальчук, Л. Старовойт, 

Т. Стахмич, Г. Хаматгалєєва та ін. 

Розробка та впровадження інтегрованих методик у 

підготовку фахівців в системі професійної освіти розг-

лядається в роботах Н. Божко, М. Доманич, В. Доцяк, 

В. Ільченко, І. Козловської, С. Клепко, Т. Кравченко, 

М. Пальчук, Л. Сліпчишин, Я. Собко та ін. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та вимог до 

підготовки сучасних кваліфікованих робітників з профе-

сії «Кухар» дав змогу визначити поняття професійна 

компетентність майбутнього кухаря – це особлива 

інтегративна якість, яка виражається в готовності фахі-

вця застосовувати відповідні професійні знання, вміння 

та навички пов‘язані з виробництвом кулінарної проду-

кції та обслуговуванням споживачів на підприємствах 

харчування [4].  

Структура професійної діяльності кухаря передбачає, 

що випускники закладів професійної освіти повинні 

бути підготовлені до здійснення наступних видів діяль-

ності: техніко-технологічної, організаційно-технологіч-

ної, контрольно-технологічної, економіко-технологічної. 

У статті розглянуто процес формування професійних компетентностей кваліфікованих робітників (на 

прикладі професії кухаря) в системі професійної освіти. Наведено поняття «професійна компетентність 

майбутнього кухаря», розглянуто структуру професійної компетентності кухаря та охарактеризовані всі 

її складові компоненти. Окремо приділено докладну увагу техніко-технологічній компетентності, що 

входить до структури професійної компетентності кухаря. Розглянуто інтегративний підхід до 

формування професійної компетентності кухаря взагалі та техніко-технологічної зокрема. 

Ключові слова: професійна освіта, професійні компетентності, техніко-технологічна компетентність, 

кухар, інтегративний підхід, інтегровані карти.  
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Це дозволяє виділити в структурі професійної компе-

тентності майбутнього кухаря такі компетентності, 

як [4-5]: 

– техніко-технологічну – здатність виконувати тех-
нологічні операції, пов‘язані з приготуванням, оформ-
ленням, порціонуванням і відпуском кулінарної продук-

ції на підприємствах харчування; 
– організаційно-технологічну – здатність виконувати 

операції, пов‘язані з організацією робочого місця, збері-
ганням продуктів, транспортуванням і реалізацією гото-

вої кулінарної продукції, обслуговуванням споживачів 
на підприємствах харчування; 

– контрольно-технологічну – здатність проводити 

бракераж кулінарної продукції, кількісну і якісну оцінку 
продуктів; 

– економіко-технологічну – здатність документально 

оформляти операції, пов‘язані з обліком, відпусткою, 

реалізацією і інвентаризацією продуктів, напівфабрика-

тів, готової кулінарної продукції, тари і грошових кош-
тів, розрахункових і кредитних операцій. 

Кожен компонент професійної компетентності куха-
ря представляє собою інтеграцію професійних знань 

(ПЗ) та професійно важливих якостей (ПВЯ). Аналіз 
етапів процесу приготування кулінарної продукції куха-
рем свідчить, що провідною діяльністю для нього є ви-

конання технологічних операцій, пов‘язаних з приготу-
ванням, оформленням, порціонуванням і відпуском 
кулінарної продукції, що дозволяє виділити техніко-тех-

нологічну діяльність як основну в підготовці даних робі-
тників в системі професійної освіти, а техніко-техноло-
гічну компетентність як провідну в структурі професійної 

компетентності майбутнього кухаря (рис.1) та спряму-
вати свої зусилля на її формування в процесі про-
фесійного навчання в закладах освіти. 

 
Рис.1. Структура професійної компетентності майбутнього кухаря 

(узагальнена інформація за результатами аналізу науково-педагогічної літератури) 

Мета статті – показати застосування засобів навчан-
ня інтегрованого змісту в процесі формування професій-
ної компетентності кухаря взагалі та техніко-технологі-

чної зокрема. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні Держав-

ний стандарт з професії «Кухар» на компетентнісній 

основі знаходиться в стадії розробки і апробації, тому 
ми не можемо здійснити повноцінний аналіз процесу 
формування компетентностей передбачених цим станда-

ртом на практиці. Але ми здійснімо спробу проаналізу-
вати проект Державного стандарту з професії «Кухар», 
що розроблено на компетентнісному підході на предмет 

можливого застосування інтегрованого підходу до фор-
мування компетентностей взагалі та техніко-технологіч-
ної зокрема.  

В таблиці 1 наведена інформація стосовно переліку 
професійних компетентностей (ПК), які потрібно сфор-
мувати у майбутнього кухаря 3 розряду.  

Таблиця 1 

Перелік професійних компетентностей кваліфікованого робітника з професії «Кухар» 3 розряду 

Позначення Компетентність та її зміст 

ПК-1 Виконання простих робіт з обробки сировини та виготовлення напівфабрикатів 

ПК-КХР-3.1.1 Проведення механічної кулінарної обробки овочів та грибів, зелені, фруктів, ягід, горіхоплідних  

ПК-КХР-3.1.2 Нарізання овочів та грибів, зелені, фруктів, ягід простими і складними формами. 

ПК-КХР-3.1.3 Проведення механічної кулінарної обробки риби з кістковим скелетом. 

ПК-КХР-3.1.4 Приготування напівфабрикатів з риби; напівфабрикатів з риби: для соусів, супів, виробів з тіста. 

ПК-КХР-3.1.5 Приготування котлетної маси з риби та напівфабрикатів з неї. 
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ПК-КХР-3.1.6 Проведення механічної кулінарної обробки м‘яса та сільськогосподарської птиці. 

ПК-КХР-3.1.7 Приготування напівфабрикатів з різних видів м‘яса; напівфабрикатів з м‘яса: для соусів, супів, 

виробів з тіста. 

ПК-КХР-3.1.8 Приготування котлетної маси з м‘яса та напівфабрикатів. 

ПК-КХР-3.1.9 Приготування котлетної маси з м‘яса птиці та напівфабрикатів з неї  

ПК-КХР-3.1.10 Приготування простих напівфабрикатів із субпродуктів  

ПК-2 Виконання простих робіт нескладного приготування страв 

ПК-КХР-3.2.1 Приготування бульйонів, відварів, пасеровок.  

ПК-КХР-3.2.2 Приготування заправних супів: овочевих, з крупами, бобовими, макаронними виробами, 
молочних, їх відпуск. 

ПК-КХР-3.2.3 Приготування страв з круп, макаронних виробів, бобових та консервів і концентратів, їх 

відпуск. 

ПК-КХР-3.2.4 Приготування страв з яєць та сиру, їх відпуск. 

ПК-КХР-3.2.5 Приготування страв і гарнірів з овочів та грибів, їх відпуск. 

ПК-3 Виконання робіт із виготовлення прісного тіста та напівфабрикатів з нього 

ПК-КХР-3.3.1 Виготовлення прісного тіста. Тіста для вареників, пельменів, локшини, млинців.  

ПК-КХР-3.3.2 Виготовлення виробів з прісного тіста з різними начинками: вареників, пельменів, млинців, 
тощо. 

 

Всі компетентності, що наведені в табл.1, пов‘язані з 

виконанням технологічних операцій, які застосовуються 

для підготовки сировини до її подальшого використання, 

приготування напівфабрикатів та страв. В кожній з них 

можна виділити техніко-технологічну складову профе-

сійної компетентності кухаря, яка, з огляду на зміст 

самої професійної компетентності, буде представлена в 

більшій чи меншій мірі. Професійні компетентності 

кухаря 3 розряду, що наведені в табл.1, в яких техніко-

технологічний компонент компетентності проявляється 

в більшій мірі, виділені курсивом.  

Ми пропонуємо формування професійної компетент-

ності кухаря 3 розряду взагалі та техніко-технологічної 

зокрема здійснювати шляхом розробки відповідних 

засобів навчання, які передбачають інтеграцію змісту 

навчального матеріалу, залучення здобувачів освіти до 

виконання завдань інтегрованого характеру. 

Інтеграція змісту навчального матеріалу, за умови 

навчання майбутніх кваліфікованих робітників у системі 

професійної освіти на підставі компетентнісного підхо-

ду, повинна відбуватися навколо професійних компетен-

тностей, формування яких передбачено стандартом.  

На рис.2 наведено відповідність між складовими 

професійної компетентності кухаря та навчальними дис-

циплінами, що входять до складу навчальних модулів та 

відповідають за формування професійних компетентностей.  

 
Рис.2. Відповідність між складовими професійної компетентності кухаря та навчальними дисциплінами,  

що відповідають за формування професійних компетентностей 

 

Тобто інтегроване навчання повинно бути організо-

ване таким чином, щоб в процесі формування конкрет-

ної професійної компетентності відбувалася інтеграція 

змісту перелічених на рис.2 навчальних дисциплін.  

З огляду на визначення поняття «техніко-технологі-

чна» компетентність, яка забезпечує здатність викону-

вати технологічні операції, пов‘язані з приготуванням, 

оформленням, порціонуванням і відпуском кулінарної 

продукції на підприємствах харчування, її формування в 

першу чергу відбувається при вивченні професійно-тео-
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ретичної дисципліни «Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства» (оскільки саме вона забезпе-

чує формування знань у майбутніх кухарів стосовно 

технологічних операцій з яких складається процес при-

готування різноманітних страв) та професійно-практич-

ної дисципліни «Виробниче навчання» (оскільки саме в 

процесі виробничого навчання у майбутніх кухарів фор-

муються практичні вміння та навички стосовно вико-

нання технологічних операцій зокрема та приготування 

страв взагалі). Інші дисципліни, що представлені на 

рис.2 також сприяють формуванню техніко-технологіч-

ної компетентності, оскільки пов‘язані з окремими аспе-

ктами виконання технологічних операцій та приготу-

вання страв.  

Для формування техніко-технологічної компетентно-

сті у майбутніх кухарів за умови застосування для цього 

інтегративного підходу, пропонуємо використовувати 

інтегровані карти. 

За основу для розробки інтегрованих карт доречно 

брати зразки певної навчально-технологічної докумен-

тації, до яких в системі професійної освіти відносяться 

певні види карт інструктивно-технологічного та контро-

льно-коригувального характеру, які є зразками тих видів 

документації, що використовується на реальному вироб-

ництві [6].  

Інтегровані карти представляють собою засіб на-

вчання в якому в узагальненому вигляді повинна бути 

представлена інформація інтегрованого характеру, тобто 

з різних навчальних дисциплін в рамках формування 

певної професійної компетентності взагалі та техніко-

технологічної зокрема. 

Такий засіб навчання може бути використаний ви-

кладачами різних навчальних дисциплін для демонстра-

ції практичного застосування тієї навчальної інформації 

яка вивчається конкретною навчальною дисципліною.  

Інтегрована карта може бути використана для пові-

домлення здобувачам освіти навчальної інформації, 

показу інтегративних зв‘язків між змістом навчального 

матеріалу, інтеграції навчальної інформації в контексті 

вивчення конкретної теми, формування професійної 

компетентності. Вона може бути складена викладачем 

або майстром виробничого навчання, учням також може 

бути продемонстрований принцип складання інтегрова-

ної карти, яку вони можуть скласти самостійно в якості 

домашнього завдання.  

Наведемо приклад інтегрованої карти (рис.3). 

Рис.3. Інтегрована карта для формування професійної компетентності 

«Виготовлення виробів з прісного тіста (вареників з сиром)» 

Інтегрована карта представлена на рис.3 передбачена 

для формування професійної компетентності «Виготов-

лення виробів з прісного тіста», а саме вареників з 

сиром.  

В цій карті в узагальненому вигляді представлена 

інформація з різних навчальних дисциплін «Облік, каль-

куляція та звітність», «Устаткування підприємств гро-

мадського харчування», «Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства», тобто карта має інтегрований 

зміст.  

Іі використання в навчальному процесі описано 

вище.  

Охарактеризуємо можливості інтегрованої карти для 

формування техніко-технологічної компетентності.  

На рис.1 були зазначені критерії за якими визнача-

ється сформованість техніко-технологічної компетент-
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ності. Їх можна розглянути з точки зору характеристики 

діяльності здобувачів освіти в процесі формування тех-

ніко-технологічної компетентності та використати цю 

інформацію для розробки завдань, що сприятимуть 

перевірці рівня сформованості техніко-технологічної 

компетентності у майбутніх кухарів 3 розряду (таблиця 2). 

Рекомендації щодо формулювання завдань для пере-

вірки сформованості техніко-технологічної компетент-

ності надані на прикладі компетентності «Виготовлення 

виробів з прісного тіста», а саме вареників з сиром, інте-

грована карта для якої наведена на рис.3. 

Будемо вважати техніко-технологічну компетентність 

«Виготовлення виробів з прісного тіста», а саме варени-

ків з сиром сформованою на певному рівні (низькому, 

середньому, високому) за умови розробки здобувачем 

освіти інтегрованої карти «Виготовлення виробів з пріс-

ного тіста (вареників з сиром)», що буде відрізнятися від 

продемонстрованої на рис.3 (з урахуванням рекоменда-

цій наданих в табл.2) та за умови практичного відтво-

рення на виробничому навчанні (або в домашніх умовах 

зі зняттям всього процесу на відео) процесу приготу-

вання страви.  

Таблиця 2 

Критерії оцінювання сформованості техніко-технологічної компетентності з огляду на характеристику 

діяльності здобувачів освіти та можливі варіанти завдань для розробки інтегрованої карти 

Критерії Результат діяльності Алгоритм діяльності Характер діяльності Характер виробничої ситуації 

Високий 
Новий зразок 

кулінарної продукції  

Трансформація 

алгоритмів діяльності  
Творча, самостійна  Нова виробнича ситуація  

Рекомендації 

щодо 
формулювання 

завдань 

З огляду на зміст інтегрованої карти (рис.3). Змінюється 1 вихідна умова або інший варіант. Наприклад: 

1) заміна інгредієнта – замість води запропонувати використати молоко або кефір; 
2) додавання інгредієнта до начинки – наприклад додавання родзинок; 

3) використання спеціального пристосування для формування вареників; 

4) інший спосіб формування вареників – обробка краю вареників; 
5) іншій спосіб теплової оброки – варіння на пару; 

6) та інші.  

Середній 
Новий зразок 
кулінарної продукції  

Схожий алгоритм 
діяльності  

Творча, переважно 
самостійна  

Знайома виробнича ситуація  

Рекомендації 

щодо 
формулювання 

завдань 

З огляду на зміст інтегрованої карти (рис.3). Змінюється 2 вихідні умови або інший варіант. Наприклад: 
1) заміна інгредієнта для приготування тіста та інша сирна начинка;  

2) надання тісту певного кольору (наприклад рожевого) та інша сирна начинка; 
3) надання тісту певного кольору та інший спосіб формування вареників; 

4) та інші. 

Низький 
Відтворення зразка 

кулінарної продукції  

Відомий алгоритм 

діяльності  
Репродуктивна  Проста виробнича ситуація  

Рекомендації 

щодо 
формулювання 

завдань 

З огляду на зміст інтегрованої карти (рис.3). Завдання творчого характеру, зі зміною вихідних умов, та 

отриманням нового зразка кулінарної продукції. Наприклад: 
1) за допомогою різноманітних інформаційних джерел вивчити питання приготування виробів з прісного 

тіста (подібних до вареників) в різних країнах світу (може бути обрана будь-яка країна за бажанням 
здобувача освіти). За результатами аналізу інформації обрати виріб з прісного тісту для якого слід 

розробити інтегровану карту, за наданим на рис.3 зразком та практично приготувати страву;  

заміна інгредієнта для приготування тіста та інша сирна начинка;  
2) та інші. 

 

Здобувачу освіти дозволяється обрати завдання того 

чи іншого рівня за власним бажанням. Зміст всіх скла-

дових інтегрованої карти (з різних навчальних дисцип-

лін) в будь-якому випадку буде змінюватися.  

Формулювання завдань стосовно розробки інтегро-

ваних карт (а саме можливі варіанти змін вихідних умов) 

покладається на викладача з «Технології приготування 

їжі з основами товарознавства», він же і перевіряє сфор-

мованість техніко-технологічної компетентності. Кіль-

кість завдань стосовно розробки інтегрованих карт в 

межах одного навчального модуля (тобто підготовки 

фахівця певного кваліфікаційного рівня) визначається з 

огляду на перелік та зміст тих професійних компетент-

ностей, які потрібно сформувати у здобувача освіти.  

Протягом всього часу навчання (яки відведений на 

навчальний модуль) здобувач освіти може самостійно 

обирати завдання стосовно розробки інтегрованих карт 

різного рівня складності. Може розробляти не одну, а всі 

інтегровані карти з однієї техніко-технологічної компе-

тентності (тобто всіх 3-х рівнів складності). Загальний 

висновок стосовно сформованості техніко-технологічної 

компетентності у конкретного здобувача освіти можна 

робити на підставі загальної кількості розроблених ним 

інтегрованих карт, а також рівня їх складності, та прак-

тичного відтворення представленої в інтегрованій карті 

інформації (тобто виготовлення конкретної кулінарної 

продукції), що буде підтверджено на виробничому на-

вчанні або шляхом надання відеозапису.  

Викладачу дисципліни «Технологія приготування їжі 

з основами товарознавства», а також майстру виробни-

чого навчання доречно вести певну облікову документа-

цію, яка буде відображати результати формування тех-

ніко-технологічної компетентності у здобувачів освіти, 

але її розробка не є метою нашої статті, і тому є можли-

вою перспективою для подальшого дослідження.  

Висновки. Таким чином, на прикладі підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Кухар» в системі 

професійної освіти, показані шляхи реалізації інтеграти-

вного підходу до формування професійних компетент-

ностей майбутніх фахівців, а саме шляхом застосування 

засобів навчання інтегрованого змісту – інтегрованих 

карт.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES 

OF QUALIFIED WORKERS BY MEANS OF TEACHING INTEGRATED CONTENT 

The article considers the process of formation of professional competencies of skilled workers (on the example of the 

profession of a cook) in the system of vocational education. The concept of «professional competence of the future cook» is 

given, the structure of professional competence of the cook is considered and all its components are characterized. Special 

attention is paid to the technical and technological competence, which is part of the structure of professional competence of 

the cook. An integrative approach to the formation of professional competence of a cook in general and technical and 

technological in particular is considered. The ways of realization of the integrative approach at preparation of cooks in 

establishments of professional and technical education are shown, namely application of integrated cards for formation of 

professional competence in general and technical and technological in particular. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Виробничі пріоритети у світі сьогодні переходять від 

переважного прагнення виробників на збільшення обся-

гів виготовлення традиційної продукції до поширеного 

використання новітніх наукових ідей, науково-технічних 

пропозицій для постійного вдосконалення і реалізації 

випуску інноваційних товарів і послуг, які краще задо-

вольняють потреби споживачів. Нові знання, що проду-

куються та широко впроваджуються у виробництво доз-

воляють підприємствам виготовляти сучасну, наукоємну, 

більш якісну продукцію та отримувати суттєві переваги 

перед конкурентами [1]. В умовах глобалізації світової 

економіки ці переваги сприяють забезпеченню конкуре-

нтоздатності національної продукції на вітчизняних і 

міжнародних ринках, а нові наукові знання та науково-

технічні пропозиції стають головним фактором подаль-

шого розвитку виробництва, забезпечення у майбут-

ньому сталого інноваційного зростання національної 

економіки. 

Становлення економіки знань у глобалізованому 

постіндустріальному суспільстві вимагає подальшого 

дослідження вимог до підготовки фахівців-інженерів, 

що могли б забезпечити формування і функціонування 

інноваційної інфраструктури країни в умовах, коли до-

мінуючими виробничими ресурсами стають науково-

технічна інформація і нові знання. А це суттєво підви-

щує значення вивчення студентами англійської мови за 

професійним спрямуванням, яка, в умовах освіти Укра-

їни, має певні проблеми, що стосуються підвищення 

якості викладання, застосування сучасних технологій, 

методів та методик навчання англійської мови [2]. 

Сучасна методика викладання англійської мови у 

ЗВО останнім часом активно використовує відео-презен-

тації, інтернет-ресурси, інтерактивні дошки, комп‘ютери 

і смартфони, аудіокниги та інші гаджети. Однак, вони не 

можуть замінити ігрові технології вивчення англійської 

мови, бо зацікавленість такими технологіями сьогодні 

суттєво зростає у навчальному процесі технічного ЗВО, 

як з боку викладачів і науковців, так і самих студентів.  

Аналіз наукових та методичних праць показав, що 

ігрові технології створюють певні педагогічні умови для 

активізації мисленні та мотивації студентів, а це такі: 

нецікаве повторення якогось граматичного правила або 

закріплення нової лексики у формі гри перетворюється в 

захоплююче заняття, що опосередковано надає нові 

знання та формує важливі навички; на заняттях усі спіл-

куються саме англійською мовою; студенти отримують 

приклади наочного практичного застосування отрима-

них знань; зникає мовний бар‘єр, який часто присутній, 

це дозволяє спілкуватися невимушено, не боятися влас-

них помилок; на заняттях панує атмосфера творчості, 

ігри стимулюють до командної роботи. 

В умовах підвищення мобільності українських інже-

нерів у межах країн єврозони усе це набуває особливої 

актуальності у навчальному процесі технічного ЗВО, бо 

англійська мова за професійним спрямуванням суттєво 

підвищує шанси на працевлаштування за кордоном або 

на гідне робоче місце на підприємстві в Україні, яке ак-

тивно співпрацює з іноземними партнерами. 

Аналіз наукових джерел і публікацій. Наукові за-

сади організації вищої професійної освіти в Україні 

сьогодні активно розробляють П. Лузан, Е. Лузік, 

О. Сухомлинська та ін. До проблеми впровадження ігро-

вих технологій навчання у вищій школі звертались такі 

науковці, як: Ш. Амонашвілі, Д. Ельконін, А. Мака-

ренко, Ф. Шиллер, Г. Спенсер, Дж. Локк, Я. Комен-

ський, Г. Сковорода, К. Ушинський та ін. Висока оцінка 

навчально-педагогічним іграм як одному з методів ак-

тивного навчання і підготовки майбутніх випускників 

дається в працях A. Вербицького, В. Платова, В. Рибаль-

У статті розглянуто призначення, види, особливості використання ігор під час підготовки майбутніх 

фахівців у закладах вищої освіти.  

Визначено сутність, види, етапи ігрових технологій у навчанні майбутніх інженерів дисципліні 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)», сформульовано організаційно-педагогічні особливості 

ігрових технологій навчання майбутніх інженерів автомобільного транспорту.  

Сформульовано основні психолого-педагогічні принципи при конструюванні виробничих ситуацій, для 

проведення ділових ігор при викладанні дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» 

майбутнім інженерам автомобільного транспорту. Запропоновано ситуації та варіанти для проведення 

ділових ігор, що підвищують професійні компетенції майбутніх інженерів автомобільного транспорту.  

Ключові слова: майбутні інженери, ігрові технології, англійська мова, ділові ігри, ігрові технології на 

заняттях з англійської мові за професійним спрямуванням. 
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ського та інших сучасних дослідників і педагогів. 

На думку учених, основною метою введення іннова-

цій у професійній освіті є створення та подальший роз-

виток мотивацій студентів до здобуття знань, форму-

вання умінь самоорганізації, орієнтації у моделях 

пошуку інформації, їх використанні у будь яких умовах, 

використанні новітніх досягнень науки і техніки [3].  

Так, польський науковець В. Оконь виокремлює 

функціональні, тематичні й конструктивні ігри, а за змі-

стом – дидактичні, спортивні і військові. На його думку, 

під час ділової гри особлива увага приділяється форму-

ванню навичок і вмінь ухвалення рішень за умови взає-

модії, суперництва і конкуренції між активно діючими 

особами [4]. 

Проте сучасним теорії та практиці навчання студен-

тів бракує досліджень з проблеми навчання майбутніх 

інженерів англійської мови за професійним спрямуван-

ням з використанням ігрових технологій, що б максима-

льно повно відображали увесь зміст майбутньої діяльно-

сті та мали професійно-орієнтований характер.  

Мета статті – розглянути призначення, види, етапи 

ігрових технологій у навчанні майбутніх інженерів дис-

ципліні «Англійська мова (за професійним спрямуван-

ням)», сформулювати організаційно-педагогічні особли-

вості ігрових технологій при навчанні майбутніх 

інженерів автомобільного транспорту.  

Виклад основного матеріалу. Проблема викорис-

тання у дидактичному процесі методів активізації нав-

чально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів на 

сучасному етапі і збагачення його новим змістом не пе-

рестає бути предметом зацікавлення педагогів. А з педа-

гогічної практики відомо, що ефективність навчання 

суттєво зменшується, передусім, застосуванням пасив-

них методів дидактичного впливу. 

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців потрі-

бно використовувати сучасні методи активізації навча-

льно-пізнавальних дій, що засновані на когнітивних, 

соціально-рольових та поведінкових засадах [5]. Особ-

ливого значення тут набувають методи активізації на-

вчально-пізнавальних дій, що засновані на підвищенні 

мотивації студентів до навчання шляхом включення в 

активну квазіпрофесійну ігрову діяльність на заняттях. 

Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності 

може одночасно включати в себе як фактор професій-

ного інтересу, так і фактор змагальності. Однак, поряд з 

цим, він і сам вмикає ефективний мотиваційний меха-

нізм розумової активності студентів. 

На нашу думку, активні методи навчання дисципліні 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)» мо-

жуть бути використані у залежності від курсу навчання 

студентів та їх рівня підготовленості, оволодіння необ-

хідним матеріалом для його активного використання на 

різних етапах навчального процесу: перші курси нав-

чання – при первинному оволодінні знаннями, закріп-

ленні й удосконалюванні знань, при формуванні простих 

вмінь і навичок, оволодінні первісним досвідом дій. 

Найбільш доцільними на старших курсах навчання є 

запровадження до навчального процесу таких методів, 

як брейн-рінги, комплексні ділові ігри, презентації кур-

сових проектів, імітаційне моделювання, «круглі сто-

ли» тощо. 

Професійно-орієнтовані ігри сприяють розвитку тво-

рчого мислення, формування практичних навичок та 

вмінь, опрацюванню індивідуального стилю спілкування 

під час колективного розв‘язування завдань шляхом 

репетиції елементів професійної діяльності під час за-

нять. Вони можуть здійснитися у формі імітаційних та 

операційних ігор, виконання певних ролей тощо.  

Залежно від спрямованості на формування системи 

знань або оволодіння вміннями і навичками активні ме-

тоди навчання розподіляють на неімітаційні й імітаційні 

[5]. Імітаційні припускають, як правило, навчання про-

фесійним умінням і навичкам і пов‘язані з моделюван-

ням професійної діяльності. При їхньому застосуванні 

імітуються як ситуації професійної діяльності, так і сама 

професійна діяльність. До неімітаційних науковець 

В. Ягупов відносить такі методи як: проблемна лекція, 

евристична бесіда, навчальна дискусія, пошукова лабо-

раторна робота, дослідницький метод, самостійна робота 

з навчальною програмою, самостійна робота з кни-

гою [6]. 

До імітаційних методів, що сьогодні використовують 

у ЗВО при підготовці майбутніх інженерів автомобіль-

ного транспорту відносять: 

– неігрові: лабораторні і практичні роботи, аналіз 

конкретних виробничих ситуацій, рішення ситуаційних 

завдань, вправи, виконання індивідуальних завдань у 

процесі виробничої практики; 

– ігрові: моделювання дій фахівців, імітація діяльно-

сті на тренажері, розігрування ролей, ділова гра. 

Для реалізації основних завдань під час навчання ди-

сципліні «Англійська мова (за професійним спрямуван-

ням)» було враховано, що: гра вимагає максимальної 

професіоналізації її змісту (специфіка спеціальності, 

особливості майбутньої професійної діяльності, моде-

лювання професійних функцій і дій); гра потребує про-

блемності такого змісту та утруднень при вирішенні 

завдань; гра формує партнерську взаємодію учасників на 

основі діалогічного спілкування англійською мовою; гра 

виступає засобом розвитку необхідних професійних та 

особистісних якостей особистості. 

У практиці викладання англійської мови за профе-

сійним спрямуванням у підготовці майбутніх інженерів 

нами використовуються такі ігрові прийоми навчання – 

брейн-ринги, ігрові головоломки, розігрування профе-

сійних ролей тощо. Окрім того, у студентів викликають 

інтерес ребуси (розгадування слів, пов‘язаних зі змістом 

навчального матеріалу), кросвордів на автомобільну та 

транспортну тематику, загадок-жартів.  

Часто студенти поняття «проблема» плутають з запи-

танням. Запитання звичайно вимагає для відповіді пев-

них ґрунтовних знань, часто енциклопедичних. Запи-

тання вимагає простого пригадування, репродуктивного 

мислення. А проблема передбачає не просту відповідь, а 

абстрактне мислення, поєднання кількох невідомих в 

єдине ціле і, відповідно, розв‘язання таким чином про-

блеми. Розв‘язання проблеми передбачає відкриття но-

вих знань, поєднання відомого з невідомим, тобто ство-

рення нової інформації за допомогою певних розумових 

зусиль. Відносно до змісту, «проблема» містить більшу 

кількість запитань, фактів і явищ, ніж запитання, які 

знаходяться у складних відношеннях. Трудність роз-
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в‘язання проблеми полягає у тому, що вона вимагає 

певної сукупності знань і додаткової роботи щодо його 

доповнення, а відповідь на запитання вже відома або її 

можна пригадати [6]. Одна з головних цілей полягає у 

створенні комфортних умов навчання, при яких студе-

нти відчувають свою успішність, що, відповідно, робить 

продуктивним і сам процес навчання. Під час занять до 

вирішення проблеми залучаються усі студенти без ви-

нятку. При цьому викладач заохочує самостійний пошук 

шляхів і варіантів вирішення поставленого навчального 

завдання. Активізація мотивів учіння робить студентів 

головними діючими особами в навчальному процесі, при 

цьому вони активно взаємодіють з іншими учасниками 

цього процесу. А раніше отримані знання в незнайомих 

умовах починають знаходити свою відповідну актуалі-

зацію. Ігра також допомагає змоделювати різні аспекти 

професійної діяльності, шляхом моделювання ситуації 

за допомогою використання правил поведінки та взає-

модії студентів, зняти мовний бар‘єр при комунікації, 

активізувати навички вільного говоріння іноземною мо-

вою, опанувати іноземну мову як засіб професійного 

спілкування. 

Також додатковою метою такої гри є навчання сту-

дентів створювати логічні, послідовні монологічні ви-

словлювання з опорою на запропоновані моделі, а потім 

вже без її використання відбувається активізація нави-

чок говоріння. Етапи реалізації даної технології пред-

ставлені далі. Підготовчий етап: 1) вивчення періодичної 

преси і теоретичних статей за темою; 2) визначення 

етапу заняття для реалізації даної технології; 3) підбір 

цікавого практичного матеріалу. Основний етап: мовна 

розминка; закріплення лексико-граматичного матеріалу 

(робота в парах); складання диалогичних і монологічних 

висловлювань; робота з автентичним матеріалом (відео 

та аудіо записи); активізація професійно-ділової лексики 

іноземною мовою, вдосконалення мовних навичок діа-

логічного мовлення.  

Сценарій самої гри може бути таким: Ситуація 1. 

Розподіл учасників за командами. Учасники ділової гри 

розподіляються по 4 людини за стіл – за командами. 

Кожен спікер – є представником однієї з автотранспорт-

них компаній. Він розповідає про свою компанію, перс-

пективи та особливості. Інші задають запитання. 

Ситуація 2. Визначення умов та навичок, якими по-

винен володіти майбутній інженер. Ролі за вибором гра-

вців. Підбір якостей, якими повинні володіти майбутні 

фахівці. Складення анкети. Проведення анкетування. 

Обговорення результатів.  

Ситуація 3. Обговорення сучасних проблем машино-

будування та напрямків реформування автотранспорту. 

Створення порівняльних таблиць на дошці. Аналіз стану 

та проблем. Спікери та ролі – за напрямками. Презента-

ції та промови. 

Після цього студенти обговорюють можливі варіа-

нти, а викладач оцінює конкретні дії учасників гри, вір-

ність фонетики та граматики, сприяє усвідомленню 

ними певних правил ефективної діяльності в різних 

умовах, розвиткові евристичного мислення під час ви-

рішення складних завдань, вживати доцільні терміни та 

кліше англійської мови, що відображає професійні 

особливості. 

Підсумки гри: викладач формулює висновок за ре-

зультатами гри. Після презентації всіма учасниками 

своїх розробок, журі обирає найбільш вдалі варіанти і 

розподіляє місця команд в конкурентному змаганні уяв-

них підприємств.  

Для ігрового ж інсценування виробничих ситуацій 

зазвичай залучають 2–3 студентів. Під час такої гри осо-

блива увага приділяється формуванню навичок і вмінь 

ухвалення рішень за умови взаємодії, суперництва і кон-

куренції між активно діючими особами.  

При конструюванні виробничих ситуацій нами було 

враховано такі психолого-педагогічні принципи:  

– усвідомлення мети; 

– діалогічного спілкування;  

– різноплановості;  

– моделювання конкретних умов і динаміки 

діяльності;  

– ігрового моделювання змісту і форм професійної 

діяльності;  

– спільної групової діяльності та координації;  

– проблемності змісту і діяльності; 

– варіативності дій.  

Ми виходили з того, що сутність ігрових методів під 

час навчання англійської мови за професійним спряму-

ванням полягає у відтворенні предметного і соціального 

змісту професійної діяльності, моделюванні основних 

умов і системи відносин, характерних для відповідної 

діяльності на транспорті. Ці принципи в першу чергу 

визначають складові частини, логіку, внутрішні зв‘язки 

самої гри і вимагають їх системного застосування.  

При проектуванні самого процесу навчання врахо-

вано такі важливі структури ігрових занять: часова стру-

ктура, організаційна структура, методична та рольова 

структура гри.  

Часова структура гри визначала орієнтовні часові 

етапи: підготовчий етап (етап проектування), вступна 

частина, власне гра, оцінювання учасників, аналіз ре-

зультатів тощо. 

Організаційна структура звичайно складалася з сис-

теми підготовки до проведення гри (підготовка правил 

та керівництва з проведення гри, методичного і техніч-

ного забезпечення, формування складу груп та підгруп); 

управління діловою грою (створення активності, змага-

льності, творчості, відпрацювання навичок роботи у 

групі, управління динамікою і т. д.), розподілу учасників 

на підгрупи для ефективного вирішення конкретного 

завдання з англійської мови. 

Методична структура гри включала: стислу інструк-

цію-порадник, що презентувала правила гри, зрозумілу 

систему оцінювання діяльності учасників, методику 

проведення гри або сценарій, етапи та порядок викорис-

тання технічних засобів навчання і наочних приладь.  

Рольова структура гри включала ролі, які моделюють 

аспекти соціально-виробничої системи; ролі, необхідні 

для оперативного управління (керівник, група забезпе-

чення, посередники); ролі експертів, що необхідні для 

якісного оцінювання ефективності та вирішення ігрових 

проблем.  

Таким чином, аналіз проблеми використання ігрових 

технологій у ЗВО, конструювання таких технологій на-

вчання майбутніх інженерів дисципліні «Англійська 
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мова (за професійним спрямуванням)» дозволив сфор-

мулювати наступні висновки: 

1. Розглянуто призначення, види, особливості вико-

ристання ігор під час підготовки майбутніх фахівців у 

закладах вищої освіти.  

2. Визначено сутність, види, етапи ігрових техноло-

гій у навчанні майбутніх інженерів дисципліні «Англій-

ська мова (за професійним спрямуванням)».  

3. Визначено організаційно-педагогічні особливості 

ігрових технологій навчання майбутніх інженерів авто-

мобільного транспорту.  

4. Сформульовано основні психолого-педагогічні 

принципи при конструюванні виробничих ситуацій, для 

проведення ділових ігор при викладанні дисципліни 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)» май-

бутнім інженерам автомобільного транспорту.  

5. Запропоновано ситуації та варіанти для прове-

дення ділових ігор, що підвищують професійні компете-

нції майбутніх інженерів автомобільного транспорту.  

У подальшому планується визначення ефективності 

застосування активних методів навчання майбутніх ін-

женерів автотранспорту дисципліні «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)». 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF GAME  

TECHNOLOGIES OF TRAINING FUTURE ENGINEERS OF THE DISCIPLINE  

«ENGLISH LANGUAGE (PROFESSIONAL DIRECTIONS)» 

The article considers the purpose, types, features of the use of games in the training of future professionals in higher 

education institutions. The essence, types, stages of game technologies in training of future engineers of discipline «English 

language (on a professional direction)» are defined, organizational and pedagogical features of game technologies of training 

of future engineers of motor transport are formulated. The basic psychological and pedagogical principles at designing of 

production situations, for carrying out business games at teaching of discipline «English (on a professional direction)» to 

future engineers of motor transport are formulated. Situations and options for conducting business games are proposed, which 

increase the professional competencies of future road transport engineers.  

Key words: future engineers, game technologies, English language, business games, game technologies at English 
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Постановка проблеми: Іноземна мова, виступаючи 

в якості однієї з навчальних дисциплін державного осві-

тнього стандарту, характеризується універсальними мо-

жливостями, застосування яких на практиці може мати 

значний вплив на становлення особистості фахівця, його 

професійних навичок і культурних компетенцій. 

У зв‘язку з тим, що англійська мова в даний час являє 

собою засіб міжнародного спілкування, то його викла-

дання – важливий елемент тимчасової освітньої системи, 

як в цивільному вузі, так і вищих військових школах. 

Необхідно також вказати на той факт, що в умовах су-

часних нестабільних міжнародних обставин важлива 

увага приділяється професійному утворенню військових 

фахівців, що також відбивається на специфіці їх підго-

товки, методики викладання, в тому числі і в рамках 

іншомовного комунікативного процесу. 

Виклад основного матеріалу: Особливості викла-

дання англійської мови у військових вишах сьогодні 

викликає значний інтерес з боку викладачів, в зв‘язку з 

чим дослідниками і практиками в цій області обумовлю-

ється потреба непереривчастості і наступності викла-

дання англійської мови, умінь і навичок, сформованих у 

курсантів, а також вимог, які пред‘являються кваліфіко-

ваним фахівцям – випускникам військових вишів. 

У зв‘язку з цим деяка частина дослідників схиляється 

до потреби структуризації викладання англійської мови 

курсантам.  

На основі виявлених фактів необхідно говорити про 

наступні аспекти системно-дидактичного забезпечення 

освітнього процесу, адаптованого до військових вишів: 

уточнення основних положень освітнього простору; 

уточнення мовного репертуару курсантів виходячи із 

специфіки освоюваної спеціальності; застосування му-

льтимедіа технологій, комп‘ютерних програм в рамках 

створення штучного мовного середовища. 

Слід також зазначити, що в рамках методики викла-

дання англійської мови у військових вишах необхідним 

є проведення аналізу майбутньої професії курсантів, з 

огляду на особливості і специфіку англійської мови як 

навчальної дисципліни. Через те, що даний предмет, 

спрямований на підготовку військових фахівців, здатних 

здійснювати рішення задач, пов‘язаних з організаційної 

та управлінської діяльності, а також з військової експлу-

атації та обслуговуванням військового обладнання в 

рамках обсягу обов‘язків офіцера. 

На підставі вище сказаного, можна виділити мету ви-

вчення англійської мови у військових вузах, яка зво-

диться до підготовки військових спеціалістів, здатних 

застосовувати англійську мову у своїй професійній дія-

льності в іншомовному середовищі. 

Сучасною лінгводидактикою визнані доцільні моме-

нти навчання англійської мови як мови навченої спеціа-

льності. У зв‘язку з цим освітній процес, що враховує 

цілі професійного навчання курсантів, обумовлює пот-

ребу оновлення змісту мовної підготовки, що враховує 

особистісно-орієнтований підхід, диференціацію, інди-

відуалізацію, сучасні елементи педагогіки і освітні 

технології. 

Крім того, іноземна мова, зокрема англійська, як нав-

чальна дисципліна досить легко здійснює процес інтег-

рації з іншими предметами в рамках немовного вишу. 

Це знаходить відбиття в отриманні курсантами в рамках 

вивчення англійської мови необхідної мінімальної інфо-

рмації, що становить орієнтовну канву, що містить лек-

сику, кліше мовного і мовного вигляду, правила їх за-

стосування і комбінації. 

В умовах розвитку сучасного суспільства, коли нав-

чальна і професійна інформація постійно поповнюється, 

змінюється і розширюється, а також у рамках зростання 

та інтеграції у військових вишах дисциплін при звичай-

них термінах підготовки курсантів відбувається уточ-

нення і ускладнення вимог, до рівня підготовки майбут-

ніх військових фахівців в області знання англійської 

мови. 

Так, наприклад, якщо раніше в рамках викладання 

даної навчальної дисципліни в якості основних вимог до 

знань курсантів виступали побудова, вітання, команди 

чергового і доповіді, надання домашнього завдання і 

його обговорення, а також вивчення нової теми, що су-

проводжується великими поясненнями, роботою з лек-

сикою і утримуючи виключно англійською мовою, то в 

зв‘язку з сучасними вимогами освітнього стандарту ме-

тодика викладання англійської мови в військових вишах 

зіткнулася з потребою більш поглибленого і детального 

вивчення специфічних військових термінів англійською 

мовою. Тобто іншими словами в військових вишах 

в даний час повинна викладатися технічна англійська, 

особливості якого ґрунтуються на специфіці спеціаль-

ності. 

Крім цього, важливим моментом в рамках викладан-

ня англійської мови курсантам є здійснення вибору ор-

ганізації освітнього і виховного процесу, які нададуть 

ефективний вплив на дидактичний процес в цілому. 

Оскільки, вивчення англійської мови у військових ви-

шах здійснюється в рамках практичних занять, на яких 

курсанти виконують практичні роботи, аудиторне чита-

Дана стаття присвячена навчанню курсантів військових вишів іноземної мови. Основна увага приділена 

особливостям викладання даної дисципліни майбутнім військовим фахівцям. 

Ключові слова: військові фахівці, методика викладання, англійська мова, особливості, військовий виш.  



  
45  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, February # 51, 2021 
 

ння, то процес формування навичок в області військової 

професійної діяльності відбувається за умови виконання 

всіх видів практичних робіт [2]. Методика викладання 

англійської мови в даних освітніх установах вибудову-

ється таким чином, що іноземне читання оптимально 

співвідноситься з розмовною практикою, роботою в 

групі, письмовими завданнями. Особлива увага приділя-

ється комунікативної і військово-прикладної спрямова-

ності освітнього процесу, яка підкріплюється застосу-

ванням в процесі взаємодії педагога і курсантів різних 

активних методик навчання (ігри, проблемні завдання 

і т. п.). 

Висновок: Таким чином, методика викладання анг-

лійської мови в військових вишах спрямована на форму-

вання військових фахівців, впевнено володіючих інозе-

мною мовою на різних рівнях і в будь-яких сферах. 
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Problem Statement. To date, engineering teachers-to-

be (future teachers of technical specialties) in higher 

education institutions are trained based on educational and 

professional curricula grounded on a competency-based 

approach. The curricula are focused on the labor market and 

provide training for competent competitive professionals 

who can perform their professional tasks at a high level and 

work successfully in reforming the education system. 

Educational and professional training programs for 

engineering teachers (future teachers of technical disciplines) 

should ensure the formation of general and special 

(professional, subject-oriented) competencies. 

According to the Law of Ukraine ―On Higher Education‖, 

competence dynamically combines knowledge, skills and 

practical abilities, ways of thinking, professional, ideological 

and civic qualities, moral and ethical values, which 

determines a person‘s ability to successfully carry out 

professional and further educational activities and it results 

from training at a certain level of higher education [1]. 

Special competencies (competencies that depend on the 

subject and are crucial for successful professional activity in 

a particular area [2]) are of interest for our study, since 

scientists engaged in their education include project 

competence in their list. 

The project competence formation among future teachers 

of technical disciplines in studying in a higher education 

institution provides an opportunity for further performance 

of professional and pedagogical activities in professional 

training institutions. 

Any competence of an engineering teacher is an 

integrated result of his/her educational background, which is 

achieved through an interdisciplinary approach to the 

organization of an educational process [3]. 

Purpose of the Article. This paper is aimed at analyzing 

scientific and pedagogical research where the issues of 

formation of project competence in future professionals 

mastering pedagogical professions are considered, and 

finding out whether an interdisciplinary approach is used for 

this purpose or not. 

Statement of Basic Materials. The following scientists 

refer project competence to special (professional, subject-

oriented) ones: V. Bilyk, N. Briukhanova, H. Demakova, 

V. Dokuchaeva, I. Kankovskyi, O. Kovalenko, L. Marycheva, 

O. Melnichenko, M. Smirnova, N. Yakovleva, S. Yarma-

kieieva et al. Here are some definitions of ―project com-

petence‖. From an extensive list of ―project competence‖ 

concepts, we have chosen those the definition of which 

guides us to the integrated result of educational training of a 

future specialist and ensure his/her readiness and ability to 

design the educational process. 

Project competence is the integrative quality of the 

teacher, which reflects his/her willingness and ability to 

carry out pedagogical project in the pedagogical process 

(H. Demakova [4]). 

Project competence is the integrative professional and 

personal quality of a teacher, which is a specially structured 

system of knowledge, skills, values and motives that 

determine his/her ability to creatively design the personal 

development of students in a particular subject area 

(S. Yarmakieieva [5]). 

Project competence is the integrative property of a 

professional‘s personality, which characterizes his/her deep 

expertise in the professional field of knowledge, professional 

skills to predict and design based on personal professional 

experience, achieve significant results and quality in 

professional activities and professional tasks (M. Smirno-

va [6]). 

Project competence is the integrated result of educational 

training of future engineering teacher, which reflects the 

formation of relevant knowledge, skills, professionally 

relevant qualities and is the ability to design in pedagogy and 

a particular field of production by developing pedagogical 

and production projects (V. Bilyk [7]). 

Scientific researches can be divided into those which 

investigate the issues of formation of project competences in 

the training of experts in various fields. The works of 

numerous scientists are devoted to the study of the essence 

of pedagogical project and project activities of students. The 

The article deals with project competence formation among future teachers of technical disciplines in the 

process of their education in higher education institutions. The concept of “project competence” is analyzed. A 

detailed analysis of scientific and pedagogical research in which the issues of project competence formation among 

future teachers are performed. The interdisciplinary approach to the formation of project competence is defined as 

leading in the process of training teachers, generally, and teachers of technical disciplines, in particular, which 

should be considered when developing applicable teaching methods. 

Key words: project competence, teacher of technical disciplines, interdisciplinary approach, competence 

approach, formation of project competence. 
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main areas of research of this issue are as follows: design of 

professional pedagogical education (V. Bolotov, M. Hor-

chakova-Sibirska, H. Ibrahimov, Ie. Isaiev, I. Kolesnikova, 

O. Orlov, V. Slobodchykov et al.); pedagogical project of a 

teacher‘s professional activity of (I. Kniahinecheva, 

L. Morozova, V. Monakhov, O. Nizhnikov, T. Smykovska et 

al.); project activities as a means of forming the professional 

competence of a future teacher (V. Veselov, N. Holovin, 

H. Demakov, N. Trofimov, L. Filimoniuk et al); features of 

the organization of design education in a higher school 

(N. Aleksieiev, A. Antiukhov, Yu. Harahulia, L. Kurbatova, 

O. Kliuieva, L. Ivanova, V. Rubtsov et al.). Let‘s consider 

scientific researches devoted to the formation of design 

(project) competence or implementation of project activities 

among students of higher pedagogical institutions, i.e. those 

mastering pedagogical professions. 

Project activities of students of higher pedagogical 

institutions in the conditions of interdisciplinary integration 

are considered in the papers of N. Briedneva [8]. The author 

understands the project activities of students in the 

interdisciplinary integration as independent activities aimed 

at creating a product (project), which requires the integration 

of knowledge from various special and general disciplines, 

and the development of professional qualities, skills and 

abilities required for modern competitive professionals. 

The author develops a model of organization of project 

activities of students in terms of interdisciplinary integration, 

which includes the following components [8]: 

1) conceptual – which is based on the idea of providing 

the future specialist with integrated knowledge through the 

mechanism of project activities to increase its level of 

competitiveness. 

2) content-oriented – which provides for the integration 

of disciplines ―Foreign Language‖, ―Computer Science‖, 

―Profession‖ and ensures training for students in foreign 

language, professional and information technology activities; 

3) technological – which includes the implementation of 

the project activities program. The program of project 

activities is implemented within the discipline ―Foreign 

Language‖ and provides for the sequential creation of four 

projects (mini-project, abstract and two multimedia) subject 

to the integration of three disciplines (listed above). Each 

type of project affects the improvement of student training in 

the field of foreign language, professional and information 

technology activities; 

4) diagnostic – which contains levels, criteria and 

indicators of competitiveness of a future specialist. 

Within the research, the author also identifies 

pedagogical conditions that contribute to the successful 

organization of project activities: interdisciplinary integration, 

creating a ―situation of success‖, positive attitude to project 

activities, organization of communication of educational 

stakeholders (teachers, students) based on positive 

interpersonal interaction, reflective nature of project 

activities, students‘ perception of a foreign language as one 

way to master future professional activity, creating 

opportunities for the development of students‘ creative 

initiative. 

The study of T. Parfonova [9] is devoted to the formation 

of project competence of future primary school teachers. The 

author understands project competence as a component of 

professional and pedagogical competence of a teacher, 

which is pre-determined by a set of certain personality traits, 

a high level of professional training for project activities in 

primary school and provides forecasting, goal setting, 

modeling and organization of educational activities of junior 

schoolchildren and obtaining results at a specific time and 

using certain resources. 

T. Parfonova developed a model of project competence 

formation, which includes the following blocks [9]: 

– methodological – integration of approaches: systemic, 

culturological, activity, axiological, personal, competence 

and context; 

– target-oriented – purpose and objectives; 

– content-oriented – modules of the program of project 

competence formation among future teachers in the process 

of professional training in s higher educational institution: 

―Methodology and Theory of Project Activities of a 

Teacher‖, ―Psychological Bases of Project Competence of a 

Teacher‖, ―Organization and Technology of Project Activities 

of Junior Schoolchildren‖. The project competence formation 

program contains a set of project tasks of interdisciplinary 

nature; 

– organizational and activity – a set of methods, forms 

and organizational and pedagogical conditions for creating a 

project and development an environment that contributes to 

the effective formation of project competence of future 

teachers in the process of professional training in a higher 

educational institution; 

– result-evaluating – criteria for assessing the level of 

formation of project competence of a student teacher and 

establishing the degree of compliance with its perfect result 

of project competence formation among future teachers in 

the process of professional training in a higher education 

institution. 

The effective functioning of the model of project 

competence formation in future primary school teachers is 

facilitated by the pedagogical conditions defined by 

T. Parfonova [9]: 

– creation of a project development environment with the 

help of a series of special measures in the educational space 

of a higher education institution, which provides for the 

actualization of students‘ needs in mastering project 

competence and forming motivation to use project 

competence in future professional and pedagogical activities; 

– providing methodological support for the formation of 

project competence of future teachers in the process of 

professional training in a higher education institution by 

creating educational curricula that meets the requirements of 

interdisciplinary interaction and has a modular structure; 

– ensuring the integrity and continuity of the formation 

of project competence of students in the process of 

professional training in a higher education institution, 

considering the individual psychological traits of the 

individual and the subjective experience of project activities; 

– systematic diagnostics of the project competence 

formation dynamics of future teachers in the process of 

professional training in a higher education institution. 

Pedagogical conditions for the formation of project 

competence of masters of pedagogical education are also 

defined in the work of M. Omarova [10]. M.O. Omarova 

determines project competence as the readiness of the master 
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of pedagogical education to implement a pedagogical project 

in educational programs and individual educational routes, 

the ability to design forms and methods of quality control of 

education. 

Omarova M. [10] distinguishes the pedagogical conditions 

for the project competence formation for the master of 

pedagogical education: 

– content conditions – inclusion of project competence 

formation tasks in the content of disciplines for masters of 

pedagogical education; versatile development of the contents 

of project disciplines with emphasis of students‘ attention on 

the project implementation in the professional activity field; 

transfer of advantages from the information component of 

the content of project training to the development of 

procedures and methods of a professional project action by 

solving professionally oriented project tasks; establishment 

of structural and logical interdisciplinary connections of 

project and pedagogical disciplines for integrated project 

competence development; 

– didactic conditions – increasing the role of inter-

disciplinary links in the formation of project competence of 

masters of pedagogical education; intensification of the 

process of formation of project competence of masters of 

pedagogical education, by the introduction in curricula for 

masters of additional project courses providing completeness 

and continuity of project-oriented training of masters of 

pedagogical education; 

– methodological conditions – the use of a set of 

traditional and innovative teaching methods in combination 

with various learning forms and means; 

– diagnostic conditions – realization of pedagogical 

monitoring of project competence formation among masters 

of pedagogical education and its timely adjustment if 

needed; application of diagnostic methods to study the level 

of project competence of masters of pedagogical education. 

The formation of project competence of masters of 

pedagogical education takes place in studying the disciplines 

―Design of Educational Systems‖, ―Design of Educational 

Technologies‖, «Design of Higher Education Quality 

System‖, ―Design of Higher Education Curricula‖. 

Omarova M. defines the technology of project competence 

formation for the master of pedagogical education, which 

includes the following algorithm of actions [10]: 

– purpose which is to master a set of knowledge that 

provides an algorithm for project actions and its practical 

application; 

– tasks that ensure the quality of the educational process; 

– contents of elective courses using active methods and 

forms of learning (games: educational discussions, 

brainstorming; intellectual warm-up; non-games: case study 

method, analysis of specific situations, project method). 

Pedagogical conditions for the development of project 

competence of teachers in the system of professional 

advanced training are considered in the work of L. Ivanova 

[11]. The author believes that designing a project acts as a 

generalized labor function, implementing which is a 

necessary mechanism for organizing the professional 

activities of teachers (teachers), contributes to implementing 

its competencies and the formation of all groups of universal 

learning activities. The design quality directly depends on 

the level of project competence of the teacher. 

Ivanov L. understands project competence of the teacher 

as an integrative professional and personal quality based on 

project knowledge, personal experience of project activities 

and orientation on the value relation to it, testifies to the 

innovative character of professional competence of the 

teacher and provides creative style of his/her professional 

and pedagogical activity [11]. 

The author proposes a model for the development of 

project competence of the teacher, comprising the following 

components [11]: 

– prognostic-target – forecasting and planning of activities; 

– content-oriented – knowledge, skills, personal experience 

gained because of studying the course ―Development of 

Project Competence of the Teacher‖, which comprises 

several subjects not only from those related but also from 

different subject areas at the level of pedagogical goals, 

technologies. In studying, the special course ―Development 

of Project Competence of the Teacher‖ is the integration of 

knowledge, skills and abilities and the interpenetration and 

interaction of all components of knowledge for imple-

menting project activities; 

– organizational and activity-oriented – methods, means, 

forms and technologies of project competence development 

(traditional and innovative); 

– criterion-evaluating – criteria (personal, cognitive, 

activity-instrumental) and indicators (motivation, interest, 

focus on value relations; completeness, awareness and 

systematic knowledge; prognostic, organizational-activity, 

communicative, creative skills, readiness for self-

development and reflection); 

– result-oriented – the result as a guaranteed developed 

project competence. 

The research of K. Smagina [12] is devoted to the 

formation of project competence of bachelors of pedagogical 

education in the university (with major in ―Foreign 

language‖). According to the author, project competence is a 

complex, integrative characteristic of the individual, a 

comprehensive resource that reflects his/her ability and 

willingness to effectively solve professional problems 

through project activities. 

As with previous scholars, K. Smagina developed a 

model that reveals the content and stages of formation of 

project competence of bachelors of pedagogical education. 

The model comprises the following components [12]: 

– target – which determines the formation of the project 

competence of bachelors of pedagogical education in the 

institution of higher education, with major in ―Foreign 

Language‖; 

– content – which provides for the integrative formation 

of components of project competence through the study of 

the course ―Workshop on the Development of Project 

Competence of Bachelor Students of Pedagogical Education‖; 

– organization & technology – which includes the 

developed stages of the technology of formation of project 

competence of bachelors of pedagogical education in a 

higher education institution and a set of pedagogical 

conditions; 

– criterion-evaluating – which describes the levels of 

formation of project competence of bachelor students of 

pedagogical education, with major in ―Foreign Language‖, 

and their criteria and indicators; 
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– result-oriented – which reflects the achievement of a 

balance of state requirements with personal goals, a high 

level of formation of project competence of bachelors of 

pedagogical education, with major in ―Foreign Language‖. 

The study of V. Bilyk [7] is devoted to the formation of 

project competence in future engineering teachers of the 

sewing disciplines in the process of professional training. 

The author proposes a model of formation of project 

competence in future engineering teachers of the sewing 

disciplines, which contains the following components [7]: 

– target-oriented – the goals and objectives of the 

formation of project competence; 

– theoretical – principles and methodological approaches. 

Future specialists are trained based on general didactic and 

specific principles. The author states the following among 

the methodological approaches based on which project 

competence is formed: competence-oriented, which provides 

for the orientation of training on the ultimate results 

described in terms of competencies; personality-oriented, 

which is aimed at the individual development of the student; 

activity-oriented, which consists in the formation of skills to 

carry out practical activities; context-oriented, focused on 

enriching learning with elements of professional activity; 

– technological – pedagogical conditions for the 

formation of project competence: 1) improving and 

restructuring the content of professional disciplines 

―Materials Science‖, ―Artistic Costume Design‖, ―Design of 

Garments‖, ―Design and Technological Preparation of 

Production‖, ―Automated Clothing Design Systems‖ (by 

applying the graphoanalytical method to structure 

educational materials) and pedagogical ones ―Methods of 

Professional Training‖, ―Organization and Methods of 

Educational Work‖, ―Innovative Pedagogical Technologies‖ 

(by including topics related to the design of the educational 

process in the discipline‘s content); 2) implementation of the 

author‘s algorithm for the formation of project competence 

in future engineering teachers of the sewing disciplines as 

binary actions of subjects (which is based on the 

interdisciplinary structure of professional disciplines); 

3) combination of traditional and innovative pedagogical 

tools for the formation of project competence in future 

professionals; 

– result-oriented – criteria (cognitive, activity-practical, 

personal-professional), indicators and levels (initial, basic, 

high) of the formation of project competence in future 

engineering teachers of the sewing disciplines and diagnostic 

tools (testing, design, expert evaluation). 

The formation of creative and project competence of 

future teachers through a multimedia textbook on pedagogy 

is considered by Levin I. [13] in his study. The author 

understands the concept of ―creative and project 

competence‖ of the future teacher as an integrative 

professional and personal quality based on knowledge, 

skills, personal experience and values of the teacher, which 

contribute to his/her effective training for implementing 

creative educational projects. 

The author proposes to form creative and project 

competence of future teachers through a multimedia 

textbook on pedagogy based on the developed model, which 

comprises the following elements [13]: 

– target-oriented – the purpose and objectives, which are 

implemented through methodological approaches to the 

organization of the process of pedagogical training of 

students: systemic, personal-activity, practice-oriented 

considering the following learning principles: accessibility, 

theory and practice relation, activity, system approach and 

consistency; 

– content-oriented – knowledge, skills and abilities that 

are formed in the learning process, experience in creative 

projects, experience of emotional and volitional attitude. It 

provides acquaintance of future experts with theoretical 

bases of creative project activities and its implementation in 

educational process; disclosure of theoretical and practical 

principles of formation of various elements of creative and 

project competence with the help of a multimedia textbook 

on pedagogy (containing systematized information in 

accordance with the curriculum in pedagogy considering 

modern tasks of teacher training and interdisciplinary links 

with other disciplines of the pedagogical cycle); 

– technological – clear organization of the educational 

process using appropriate forms of training (lectures, 

practical classes, internships, competitions, business games, 

discussions); teaching methods (active and interactive (game 

methods, modeling of professional situations in the learning 

process)); teaching aids (multimedia, audiovisual, technical); 

pedagogical conditions (purposeful formation of students‘ 

emotionally positive attitude to creative professional 

activities; their systematic inclusion in project activities and 

purposeful formation of project skills; immersion of students 

in creative project activities); 

– analytical and result-oriented – research of efficiency 

of the actions taken in interaction of subjects of educational 

process, detection of levels of formation of creative and 

project competence among future teachers. 

Monograph by N. Briukhanova [14] ―Fundamentals of 

Pedagogical Design in Engineering and Pedagogical 

Education‖ presents the technology of formation of project 

competence in future engineering teachers through 

educational courses in psychological and pedagogical fields: 

―Theory and Methods of Educational Work‖, ―Professional 

Training Methods: Didactic Design‖, ‖Professional Training 

Methods: Design of Basic Learning Technologies‖, 

―Creative Learning Technologies‖. 

N. Briukhanova defined the purpose of the formation of 

project competence [14] as follows: to be able to justify, 

develop and implement technologies for the preparation and 

implementation of the educational process in professional 

education institutions. 

Ways to form project competence and achieve the above 

goal through the previously listed disciplines are to 

determine the goals, content and technology of each 

discipline in the form of methods, tools and forms of 

learning. 

Summary information on the application of the 

interdisciplinary approach in the formation of project 

competence in students is presented in Table 1. Given this 

table, it can be noted that all scientists studying the 

formation of project competence in students, consider the 

application of an interdisciplinary approach for this purpose 

and the vast majority of them develop appropriate models. 
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The analysis performed makes it necessary to develop a 
method for the project competence formation among future 
teachers of technical disciplines based on the 

interdisciplinary approach to be grounded on the appropriate 
model, which, in turn, should consist of certain components 
or each of which has a certain content. 

Conclusions. Thus, based on the analysis of scientific 
and pedagogical research, the necessity and relevancy of 
applying the interdisciplinary approach to the project 

competence formation among future teachers of technical 
disciplines and the development of an appropriate model, 
which is a prospect for our further research, have been proved.  

Table 1 
Summary information on the application of interdisciplinary approach  

in the formation of project competence in students of pedagogical disciplines 

No. Scientist 
Specialists who 

develop competence 

Application of 
interdisciplinary 

approach 

How interdisciplinary approach 
application is manifested 

Existence of 
competency 

formation model 

1 N. Briedneva 
Students of higher 
pedagogical 
institutions 

Yes 
Integration of knowledge from various 
special and general scientific disciplines 

+ 

2 T. Parfonova 
Future primary 
school teachers 

Yes 

Educational program, which meets the 
requirements of interdisciplinary cooperation, 
contains a set of project tasks of 
interdisciplinary nature 

+ 

3 M. Omarova 
Masters of 
pedagogical 
education 

Yes 
Structural and logical interdisciplinary 
connections of design and pedagogical 
disciplines 

Technology 

4 L. Ivanova 
Advanced training 
for teachers 

Yes 
Special course based on the principles of 
integration of subjects not only from those 
related but also from different subject areas 

+ 

5 E. Smagina 
Bachelors of 
pedagogical 
education 

Yes 
Workshop based on the principles of 
integration 

+ 

6 V. Bilyk 
Engineering teachers 
of sewing disciplines 

Yes 
Interdisciplinary structure of professional 
disciplines, interdisciplinary connections with 
disciplines of the pedagogical cycle 

+ 

7 I. Levina Future teachers Yes 
Interdisciplinary connections of pedagogical 
disciplines 

+ 

8 N. Briukhanova 
Engineering teachers 
(future teachers of 
technical disciplines) 

Yes 

Application of disciplines ―Theory and 
Methods of Educational Work‖, ―Professional 
Training Methods: Didactic Design‖, 
‖Professional Training Methods: Design of 
Basic Learning Technologies‖, ―Creative 
Learning Technologies‖ 

Technology 
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ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті розглянуто проблема формування проектувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних 

дисциплін в процесі їх навчання в закладах вищої освіти. Проаналізовано поняття «проектувальна компетентність». 

Здійснено докладний аналіз науково-педагогічних досліджень в яких розкриваються питання формування 

проектувальної компетентності у майбутніх педагогічних працівників. Визначено міждисциплінарний підхід до 

формування проектувальної компетентності як провідний в процесі підготовки педагогічних працівників взагалі та 

викладачів технічних дисциплін зокрема, що слід враховувати при розробці відповідної методики навчання.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

музичного мистецтва серед молодих педагогів-музи-

кантів все більшої популярності набуває сфера вільного 

інструментального музикування. Вміння грати на слух, 

добре читати з листа, транспонувати та імпровізувати є 

запорукою успіху музиканта. Вочевидь, на сьогодні цін-

ним є той виконавець, який не просто добре виконує та 

інтерпретує найкращі зразки світової класики, але вміє 

легко і вільно самовиражатися на сцені мовою музики, 

тобто імпровізувати [5, с.25]. У свою чергу, вільно воло-

діти музичним інструментом та імпровізувати може 

лише педагог-музикант з високим рівнем виконавської 

майстерності. Тому актуальною є проблема формування 

виконавської майстерності майбутніх учителів музич-

ного мистецтва в процесі їхньої професійної підготовки. 

Окремі аспекти проблеми формування виконавської 

майстерності знайшли відображення у багатьох працях, 

присвячених питанням професійної підготовки майбут-

ніх учителів музичного мистецтва (О. Абдулліна, 

Л. Арчажнікова, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька 

та ін.). Зокрема, ученими розглянуто питання форму-

вання виконавських умінь (І. Гринчук, В. Крицький, 

В. Муцмахер та ін.), виконавської (М. Давидов, Т. Юник 

та ін.) та педагогічно-виконавської майстерності (І. Мос-

това та ін.), музично-педагогічної (В. Мішедченко, 

С. Дєніжна та ін.) і музично-виконавської культури 

(Н. Згурська та ін.), індивідуального стилю виконавської 

діяльності (Є. Йоркіна та ін.), розвитку виконавських 

якостей (Є. Скрипкіна та ін.), виконавської активності 

(С. Єгорова та ін.), креативності [9] тощо. Однак у 

спеціальній літературі категорія «виконавська май-

стерність майбутнього вчителя музики» досі не знайшла 

достатнього розкриття, що негативно позначається на 

практиці навчання студентів-музикантів у педагогічних 

університетах. Недостатньо дослідженими досі є умови 

та чинники формування виконавської майстерності май-

бутніх педагогів-музикантів. 

Мета роботи – висвітлення актуальності проблеми 

виконавської майстерності майбутніх учителів музич-

ного мистецтва та характеристика окремих умов її фор-

мування. 

Виклад основного матеріалу. Формування виконав-

ської майстерності майбутніх учителів музичного мис-

тецтва відбувається, наприклад, під час навчальних 

занять з основного музичного інструмента, також і у 

самостійній роботі майбутніх учителів над фортепіан-

ними творами навчальної програми у процесі розв‘я-

зання художньо-піаністичних завдань. Зміст і логіка 

індивідуальних практичних занять з основного музич-

ного інструмента (фортепіано) мають бути підпорядко-

вані розв‘язанню наступних завдань, що є передумовами 

формування виконавської майстерності піаніста: творче, 

зацікавлене ставлення до фортепіанної гри та інтерпре-

тації, позитивне ставлення до щоденної роботи над тво-

ром; гармонія розуму та інтуїції в піаністичному мисте-

цтві; ідеал свідомої, зосередженої роботи, що не допускає 

механічного тренінгу, а вимагає уважного слухового 

контролю; тонке відчуття музики – як психічне, так і 

фізичне; поміркованість та гармонійність у застосуванні 

виражальних засобів, без будь-яких крайнощів чи надмі-

рності; ясність звучання, виразна артикуляція; досконала 

пальцева гра; гнучкість ритму, динаміки, педалізації; 

оптимальний вибір аплікатури, відповідної до характеру 

музики. Необхідно враховувати, що формування вико-

навської майстерності студента-піаніста безпосередньо 

залежить від самобутності його інтелекту, почуття і 

тілесних (психофізіологічних) можливостей, також ак-

туального рівня художньо-піаністичного розвитку, адже 

передбачає свідоме залучення і використання у роботі 

духовних ресурсів його особистості [2]. Звісно, над 

розв‘язанням цих завдань необхідно цілеспрямовано 

працювати. 

Активізація самостійної пізнавальної діяльності сту-

дентів є, на нашу думку, важливою умовою формування 

виконавської майстерності майбутніх учителів музич-

ного мистецтва. Завдання педагога полягає не тільки в 

забезпеченні студента знаннями й уміннями, але й у 

спрямуванні до самостійного їх здобуття, оволодіння 

У статті на підставі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження визначено умови 

ефективного формування виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва: 

формування у студентів потреби у розвитку власної виконавської майстерності; формування навичок 

самостійного удосконалення власної виконавської майстерності; розвиток особистісних та професійно 

важливих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва; розширення досвіду музично-виконавської 

діяльності в процесі професійної підготовки. 

Ключові слова: виконавська майстерність, майбутні вчителі музичного мистецтва, педагогічні умови, 

підготовка. 
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навичками пізнавальної діяльності, які необхідні для 

подальшого удосконалення виконавської майстерності. 

Самостійність пов‘язана з рефлексивно-аналітичним 

підходом до навчальної діяльності, з умінням самому 

виявляти причини труднощів і усувати їх. Вияв же осо-

бистої творчої ініціативи майбутнього вчителя до само-

вдосконалення має відбуватися, коли сформовано стійке 

позитивне «прагнення до пізнання мистецтва та оволо-

діння ним» (Г. Нейгауз) [2]. 

Формування виконавської майстерності майбутнього 

вчителя музики неможливе без виявлення, розкриття й 

розвитку спеціальних творчих здібностей, таланту й ви-

ховання духовно-моральних цінностей, що у практичній 

діяльності будуть визначати позицію музиканта. У 

зв‘язку з цим К. Станіславський зазначав, що на процес 

формування майстерності суттєво впливає не лише зов-

нішність, фігура, голос, а й весь духовний світ особисто-

сті [8, с.5]. Ці чинники також варто враховувати викла-

дачам, діяльність яких спрямована на формування 

виконавської майстерності майбутніх учителів музич-

ного мистецтва. 

Результативності формування готовності до інстру-

ментально-виконавської діяльності значною мірою 

сприятиме активізація творчих сил студентів, створення 

відповідного мотиваційного середовища та необхідних 

педагогічних умов, зазначає О. Заходякін, а саме: розви-

ток професійної компетентності викладача виконавських 

дисциплін, активізація різних видів музично-виконавсь-

кої діяльності студентів, створення сприятливої ситуації 

педагогічного спілкування на заняттях з основного ін-

струменту, формування музичного тезаурусу студентів, 

життєвого, художньо-асоціативного та виконавського 

досвіду, смаків, потреби в самовираженні, психологічної 

установки на виконання, розвиток таких психологічних 

та професійних якостей особистості, як музичне та ви-

конавське мислення, пам‘ять, асоціативна уява, слухова 

увага, емоційна сприйнятливість тощо. Створення цих 

умов є основою для досягнення певного рівня готовності 

та виконавської культури в процесі інструментальної 

підготовки [6]. На наше переконання, створення цих 

умов забезпечить також ефективне формування вико-

навської майстерності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

На основі теоретичного аналізу, вивчення педагогі-

чно-виконавського досвіду та власних спостережень 

Л. Гусейновою були виділені умови, які є необхідними і 

достатніми для формування готовності до інструмента-

льно-виконавської діяльності, а саме: цілеспрямований 

розвиток мотиваційної сфери та вольових якостей май-

бутніх учителів музики; формування виконавської куль-

тури як основи готовності до інструментально-виконав-

ської діяльності; опора на метод активізації виконавської 

практики [4]. Вказані умови, звісно, заслуговують на 

увагу і впровадження. 

Л. Гусейновою також розроблено дидактичну модель 

формування готовності майбутніх учителів музики до 

інструментально-виконавської діяльності, яка включає 

такі методи: словесні (пояснення, розмірковування, діа-

лог); практичні (порівняння, зіставлення, асоціацій, ана-

лізу й синтезу та диференціації окремих елементів, ме-

тод демонстрації – виконавський показ музичного 

твору); проблемно-пошукові (створення проблемних 

ситуацій, активної пошукової діяльності, інтегрований 

метод альтернативного пошуку конструктивно-техноло-

гічних рішень); індуктивні (метод інтегрованого на-

вчання, метод моделювання); самостійної роботи [4]. 

Погоджуємося з науковцями щодо того, що курс 

«Основний музичний інструмент (фортепіано)» може 

стати творчою лабораторією підготовки майбутнього 

вчителя музики до вільного володіння інструментом і 

собою, майстер-класом студіювання педагогічного і ви-

конавського компонентів цієї підготовки за умови їх 

міцного зімкнення, взаємопроникнення, взаємодії. Пев-

ною моделлю інструментальної підготовки можна вва-

жати теоретично обґрунтовану і експериментально 

перевірену структурно-функціональну модель педаго-

гічного управління процесом формування педагогічно-

виконавської майстерності майбутнього вчителя музики, 

викладену у освітньо-професійній програмі інтегрова-

ного курсу «Основний музичний інструмент (фортепі-

ано)». Зміст навчання запропонованого курсу становить 

розгорнутий у часі процес інструментальної підготовки 

майбутнього вчителя музики, центрований навколо інте-

гративних видів діяльності за ступенем ускладнення 

(монолог, діалог, полілог) і стильової відповідності му-

зичного матеріалу (рококо, бароко, класицизм, роман-

тизм, імпресіонізм, сучасна музика). Логіка професійно-

орієнтованого навчання передбачає формування спрямо-

ваності педагогічно-виконавських дій, набуття педагогі-

чно-виконавської компетентності, розвиток музично-

педагогічних здібностей, озброєння педагогічно-вико-

навською технікою і містить поряд із музично-виконав-

ськими завданнями (стильова відповідність інтерпретації, 

грамотність звуковидобування, мистецтво педалізації, 

технічна досконалість) розв‘язання педагогічних завдань 

(визначення мети, надзавдання; розробка режисури 

задуму; добір засобів активізації сприймання школя-

рами, прийомів саморегуляції; розробка стратегії спіл-

кування) [7]. Розроблена модель є, на нашу думку, 

достатньо ґрунтовною й ефективною. 

Дуже важливою умовою формування виконавської 

майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва є 

забезпечення стимулювання позитивної мотивації сту-

дентів до вдосконалення виконавської майстерності, яка 

полягає, на думку Н. Барсукової, в активізації бажання 

займатися виконавською діяльністю, підвищенні влас-

ного рівня виконавської майстерності, розвитку особис-

тісних та професійно важливих якостей майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, що необхідні для його 

успішної професійної музично-виконавської та музично-

педагогічної діяльності [1].  

Заслуговують на увагу педагогічні умови форму-

вання виконавської майстерності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, визначені Н. Барсуковою: стиму-

лювання позитивної мотивації майбутніх учителів музи-

чного мистецтва до вдосконалення виконавської майсте-

рності; засвоєння змісту виконавської майстерності 

майбутніх учителів музичного мистецтва із застосуван-

ням інформаційних технологій та набуття досвіду ре-

продуктивної, реконструктивної та творчої музично-

виконавської діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва [1].  
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Цілком погоджуємося з Н. Гур‘яновою та Н. Звор-

ською, які дійшли таких висновків: психологічною 

передумовою набуття виконавської майстерності є по-

переджувальні та корегуючи уявлення музично-ігрових 

дій музиканта; добре засвоєна навичка комплексного 

слухо-моторного попереджування музично-ігрового про-

цесу сприяє формуванню художньої техніки, повністю 

підпорядкованої інтерпретаторським намірам викона-

вця; техніка виконавця невіддільна від процесу смисло-

вого інтонування [3]. 

Висновки. Таким чином, на підставі аналізу наукової 

літератури з проблеми дослідження можна визначити 

такі основні умови ефективного формування виконавсь-

кої майстерності майбутніх учителів музичного мистец-

тва: формування у студентів потреби у розвитку власної 

виконавської майстерності; формування навичок самос-

тійного удосконалення власної виконавської майстерно-

сті; розвиток особистісних та професійно важливих якос-

тей майбутнього вчителя музичного мистецтва; розши-

рення досвіду музично-виконавської діяльності в процесі 

професійної підготовки. 

Визначені умови формування виконавської майстер-

ності майбутніх учителів музичного мистецтва потре-

бують більш глибокого обґрунтування й експеримента-

льної перевірки. 
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Постановка проблеми: В сучасному контексті 

розвитку України, євроінтеграції та утвердженні у світо-
вому просторі як унікальної регіональної цивілізації, 
зростає роль культури як інтелектуального та духовного 
фундаменту держави. Якісну основу національної куль-
тури складає мистецтво, історія та мова. Насамперед 
мистецтво уособлює у свідомості народу живу душу 
його культури. 

Звернувши увагу на систему освіти у художніх нав-
чальних закладах України, було вирішено проаналізу-
вати методи викладання фахових дисциплін в училищі 
М. Самокиша, який знаходиться на території окупова-
ного Криму.  

Україна має власну мистецьку школу, яка починає 
свій розвиток з училищ, як основи для отримання базо-
вих знань, та продовжує зростання у ВНЗ. Постає про-
блема у зберіганні методів навчання образотворчому 
мистецтву студентів, фонду робіт українських художни-
ків та вихованню національної мистецької ідентичності. 
У статті проаналізовано методи навчання, які формува-
лись протягом всього існування училища, до початку 
окупації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує чи-
мало публікацій стосовно творчих надбань випускників 
Кримського художнього училища, але ніхто не аналізу-
вав методи викладання художніх дисциплін в ньому.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Так як раніше не було опубліковано жодних 
публікацій на задану тему, вона набуває не аби якої ак-
туальності в контексті сучасної системи освіти та ствер-
дження української школи живопису.  

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити розвиток 
етностилю у сучасному українському живописі, його 

особливості та засоби втілення, вплив на творчість 
українських митців. 

Виклад основного матеріалу. Художнє училище ім. 
М. Самокиша – навчальний заклад з найбагатшою істо-
рією на території Криму. 

У витоків створення училища стояв академік баталь-
ного живопису, Заслужений діяч мистецтв, лауреат 
Державної премії СРСР в галузі літератури і мистецтва 
Микола Семенович Самокиш. Родом з Чернігівщини 
працьовитий художник потрапив до книги рекордів 
України, за те що протягом життя створив більше 11 ти-
сяч картин. В своїй творчості він прагнув відтворити 
історичні події та національні особливості з життя і 
побуту українського народу [1, 122]. Навчаючись в Росії 
та Парижі, митець щороку приїздив на Батьківщину за 
натхненням, а потім і залишився тут жити. 

Керівник батально-історичних майстерень М. Самокиш, 
передавав свої знання студентам Харківського та Київ-
ського художніх інститутів. З 1922 року художник 
переїхав у Сімферополь, де заснував власну художню 
студію, на базі якої у 1937 році було створено художнє 
училище ім. М. Самокиша. 

Працелюбний та вимогливий наставник «задавав 
тон» всьому життю училища. Вже починаючи з першого 
набору студенти організували «Таємну раду», метою 
якої була посилена робота за фахом. Офіційні постано-
вки зранку, після пар – продовження роботи: пошуки 
композиції, рисунок та робота над закріпленням отрима-
них знань. За згадкою випускника Л. Сігалевича, за сту-
дентських років було ганьбою прийти вранці на заняття 
без задуму нової роботи. Якщо після занять не встигали 
написати етюд, писали вранці перед парами і приносили 
в училище на обговорення коллективу [2, 138]. 

Розкрито еволюцію розвитку Кримського художнього училища імені М. Самокиша, його випускників 

які зробили вагомий внесок в розвиток української культури починаючи від року заснування навчального 

закладу (1937) до окупації кримського півострову РФ (2014). Досліджено та проаналізовано методику 

викладання фахових дисциплін, послідовне ускладнення завдань на основі здобутих вмінь студентів, 

постійне закріплення навичок впродовж періоду навчання. Висвітлено структуру підготовки майбутніх 

художників, яка формує міцну базу при вступі у ВНЗ. Розглянуто провідні засади навчання студентів 

мистецьких спеціальностей в училищі, які були сформовані українськими педагогами на основі 

національної традиційної школи рисунку та живопису та є загальноприйнятою частиною освітнього 

процесу України. 

Ключові слова: методи викладанн, художні дисципліни, Кримське художнє училище імені 

М. Самокиша, українські художники, рисунок, живопис, композиція. 



   
56 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, February # 51, 2021 
 

Жагу до навчання перервав воєнний період, який був 
складним в історії існування мистецького осередку, але 
50-ті роки знаменували час активного росту, загального 
підйому училища в питаннях постановки навчально-
виховного процесу. Якщо до цих пір тільки кілька про-
відних викладачів направляли навчальний процес, то 
тепер почалася робота колективу, озброєного твердими 
знаннями. Викладачі спеціальних дисциплін становили 
активне ядро Спілки художників. У педагогічний колек-
тив влилися нові викладачі, які тільки що закінчили 
кращі вищі навчальні заклади країни, серед них Г. Ку-
риленко, В. Григор‘єв, Ф. Алещенко, В. Хараборіна, 
Ю. Кищенко, А. Іотко, Н. Моргун, І. Петров, Л. Поля-
кова, І. Шевченко та інші. Всі вони були молоді й енер-
гійні. Всіх об‘єднувала не лише спеціальність, а й акти-
вне бажання працювати багато і наполегливо над зрос-
танням професійного рівня, над вихованням молодих 
кадрів. 

З Кримським художнім училищем імені М. Само-
киша пов‘язані імена багатьох відомих художників 
України. Навчальний заклад пишається своїми студен-
тами, випускниками та викладачами, які отримали виз-
нання та нагороджені урядовими нагородами. Серед 
них: В. Бернадський – народний художник України; 
В. Ганоцький – народний художник України, заслуже-
ний діяч мистецтв України, професор кафедри живопису 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 
Л. Герасимов – народний художник України, лауреат 
премії ім. Максиміліана Волошина, Почесний член Ака-
демії Наук Криму; В. Гурін – народний художник Укра-
їни, дійсний член академії мистецтв України, професор 
НАОМА, П. Грейсер – народний художник України, 
С. Джус – народний художник України, Ф. Захаров – 
народний художник України, лауреат премії ім. Т.Г. Ше-
вченка; А. Сухоруких, – народний художник України, 
заслужений діяч мистецтв України; заслужені худож-
ники України Н. Бортніков, В. Волков, В. Гордеєв, 
Л. Грейсер, Н. Дудченко, В. Задириєнко, І. Копаєнко, 
Н. Моргун, Р. Сердюк, А. Павлючек, І. Петров, В. Пет-
ренко, І. Шевченко, Т. Шевченко, 

Давні традиції в підготовці кваліфікованих фахівців 
високого професійного рівня, сприяли статистиці, коли 
щорічно до 85% випускників училища вступали до ВНЗ. 

З 2003 року очолював колектив високопрофесійних 
фахівців училища В. Єрмаков – заслужений діяч мис-
тецтв України, почесний професор кафедри «Інтер‘єр і 
обладнання» Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв. Всі свої здібності і знання В. Єрмаков направ-
ляв на підвищення ефективності навчального процесу, 
зміцнення матеріальної бази училища, позитивний мік-
роклімат і психологічний настрій в колективі. 

Навчальний процес в училищі мав на меті підготовку 
справжніх професіоналів: художників-живописців, вик-
ладачів; художників-графіків, дизайнерів. 

На перший курс приходять студенти, які багато чого 
не вміють і педагогічному колективу училища за чотири 
роки потрібно підготувати висококваліфікованих фахів-
ців, що володіють різносторонніми знаннями та вмін-
нями, таких, які були б конкурентноспроможними в 
сучасних умовах. 

Навчальні дисципліни, що вивчаються студентами 
різноманітні: це предмети загальноосвітнього, гуманіта-
рного, соціально-економічного, природно-наукового і 

професійного циклів. Для закріплення отриманих знань і 
навичок передбачені практики: пленерна, виробнича, 
педагогічна і музейна. 

В основі навчального і виховного процесів лежить 
єдина мета – виховання духовно-моральних сторін осо-
бистості студента. Питаннями виховання займаються в 
першу чергу куратори. З огляду на те, що виховання 
особистості має бути процесом цілісним і безперервним, 
робота в училищі будується так, щоб кожен етап на-
вчання, кожен педагог і співробітник навчального закла-
ду, що оточують студента, обстановка і атмосфера, пра-
цювали на цю важливу благородну мету [3]. 

У спільній творчій діяльності викладача, студента і 
батьків народжується багато добрих загальних справ: 
художні виставки (міські та республіканські), зустрічі з 
цікавими людьми, тематичні вечори та багато іншого 

До 2014 року для організації навчального процесу 
училище мало 9 майстерень для занять рисунком і жи-
вописом, два кабінети для занять композицією, бібліо-
теку з читальним залом і актовий зал, спортивний тре-
нажерний зал, а також кабінети: історії образотворчого 
мистецтва, анатомії і рисунка, комп‘ютерний клас. 

Головне місце в підготовці молодих художників зай-
мали спеціальні дисципліни. Розглянемо детально про-
грами з фахових дисциплін рисунок, живопис та 
композиція. 

Рисунок. Рисунок лежить в основі всіх видів образо-
творчого мистецтва, є одним з головних засобів образ-
ного пізнання і пластичного відображення світу. 

Кожному художнику-живописцю, графіку, скульптору, 
дизайнеру чи архітектору необхідно пройти школу 
рисування з натури. Програма навчання рисунку в Ху-
дожньому училищі імені М. Самокиша будувалася на 
використанні передових реалістичних традицій україн-
ського мистецтва, в їх основі лежить детальне вивчення 
натури, пізнання форми та вміння передавати об‘єм та 
матеріальність графічними матеріалами. Поступово під 
час вивчення дисципліни, ускладнювалися навчальні 
завдання, та підвищувалися вимоги до якості виконання 
постановки. Таким чином, здійснювалось систематичне 
накопичення студентами професійних знань і навичок, 
які включають і технічні прийоми освоєння графічної 
грамоти. 

На молодших курсах студенти рисували гіпсові ор-
наменти, деталі архітектури, зліпки античних скульптур 
(голови, фігури), які служать незамінними навчальними 
посібниками. 

Ця навчальна робота дисциплінує, привчає до точно-
сті зображення, використовується для формування 
вміння узагальнювати форму і виховання естетичного 
смаку. Рисування гіпсових зліпків – це підготовчий етап 
до вивчення живої моделі. 

Викладання рисунка тісно пов‘язане зі знаннями, 
отриманими студентами на предметах «Пластична ана-
томія» та «Перспектива». 

Процес навчання був побудованим на основі трива-
лого вивчення натури (тривалий рисунок), глибокого 
усвідомлення її пластичних якостей та виконання корот-
кочасних завдань, начерків з натури, по пам‘яті та за 
уявою, уявленням і спостереженням. 

Навчальні завдання з рисунку на кожному курсі пос-
тупово ускладнювалися – від найпростіших початкових 
вправ по зображенню геометричних тіл, які на меті ма-
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ють розвиток окоміра студента, до зображення фігури 
людини – найбільш складного і змістовного об‘єкта об-
разотворчого мистецтва. 

Під час роботи над постановкою використовувався 
метод послідовності – від загальних обрисів до конкрет-
ної проробки деталей і завершального узагальнення. 
Завдання по рисунку виконувались в наступній послідо-
вності: композиція зображення на аркуші паперу, плас-
тична характеристика основних мас, послідовне наси-
чення деталями, підпорядкування деталей цілому. 

Велике значення в училищі надавалось самостійній 
роботі студентів – замальовкам, начерками, рисункам, 
які розвивають у студентів спостережливість, гостроту 
бачення, вміння помічати цікаве в навколишній 
дійсності. 

За час навчання рисунку студенти знайомляться з 
різними техніками і графічними матеріалами. Окрім 
рисування в майстерні студенти виконують домашні 
самостійні роботи в основі яких метод копіювання з 
кращих зразків реалістичної школи рисунка. 

На першому курсі студенти отримують знання та 
вміння в рисунку предметів геометричної форми та 
натюрмортів з предметів побуту, в другому семестрі 
значну увагу приділяють рисунку гіпсових орнаментів 
різного ступеня складності і, через рисування складної 
об‘ємної форми в просторі (капітелі, гіпсової вази) і си-
метричної форми (голови коня), переходять до малю-
вання голови людини. 

Основним навчальним завданням на другому курсі є 
вивчення будови голови людини. Процес навчання по-
чинається з вивчення гіпсових зліпків окремих деталей 
особи (нос, губи, око), вивчення будови голови людини 
на прикладі античних голів. При цьому спочатку став-
ляться завдання побудови і рішення великої форми, в 
наступних постановках – уважного опрацювання дета-
лей. Останнім завданням на другому курсі є рисунок 
голови натурника. 

На третьому курсі починається вивчення фігури лю-
дини. Виконуються анатомічні рисунки фігури екорше 
Гудона та гіпсових зліпків деталей фігури. Основним 
завданням перших вправ є вміння переконливо поста-
вити і вірно побудувати фігуру. Довготривалі постано-
вки одягненої та оголеної натури доповнюються корот-
кочасними начерками на передачу руху. 

На четвертому курсі підводяться підсумки всім ра-
ніше набутим знанням і навичкам. Удосконалюються 
вміння зображувати портрет натури, розвиваються 
вміння переконливо передавати об‘єм натури в контра-
пості та в русі (рис.3, 4). 

Студенти повинні показати в рисунках високий рі-
вень образотворчої грамоти, необхідний для самостійної 
роботи, а також який дозволить їм в подальшому навча-
тись в художньому ВНЗ. 

Регулярно в Художньому училищі ім. М. Самокиша 
проводиться вечірній рисунок, конкурси академічного 
рисунка. Студенти неодноразово ставали переможцями 
Всеукраїнських конкурсів рисунка. 

Живопис. Художнє виховання і підготовка студентів 
з живопису здійснювалась на основі навчального плану 
та навчальних програм з предмету. 

Мета курсу живопису в училищі: 
– розвиток образного мислення і художньої культури; 

– дати студентам основу професійно-художньої гра-
моти, яка може стати міцною основою самостійної прак-
тичної роботи; 

– виховання живописного смаку; 
– оволодіння професійними навичками роботи; 
– вивчення технології акварельного та олійного жи-

вопису. 
У програмі подана система взаємопов‘язаних зав-

дань, що пропонує послідовність в їх виконанні. Кож-
ному року навчання відповідають свої цілі і завдання, в 
цілому розвиток вмінь базується на всебічному вивченні 
натури. 

Завдання курсу живопису базується на розкритті за-
конів зображення реального світу, а також розвитку 
художнього смаку, розуміння гармонії колориту. Спе-
цифіка художнього навчального закладу вимагає осо-
бливої уваги до завдань рисунка в живописній роботі – 
це є основним методом в процесі вивчення спеціальних 
дисциплін. 

Основний принцип навчання живопису – нерозрив-
ність процесу роботи над кольором і формою. Рішення 
задач колориту не може відбуватись без вивчення фор-
ми, тону і матеріальності. У всіх завданнях з живопису 
обов‘язковою суворою вимогою є точний рисунок, який 
є необхідною органічною частиною реалістичної роботи. 

Всі отримані знання і навички необхідно закріплю-
вати домашніми роботами по живопису, які не носять 
повторного характеру навчальних робіт і виявляють ін-
дивідуальні особливості студентів. 

Викладання курсу живопису проводиться в тісному 
зв‘язку з іншими дисциплінами спеціального циклу. 

На першому курсі в 1 семестрі студенти знайом-
ляться з акварельним живописом. Робота аквареллю дає 
певний комплекс професійних навичок, які починають 
розвиватись при вивченні та зображенні натюрморту. 

Основне завдання першого курсу – навчити студентів 
брати великі колірні співвідношення, ліпити форму ко-
льором, передавати матеріальність предметів, послідо-
вно вести етюд. 

Студенти отримують елементарні відомості з кольо-
рознавства: основні і додаткові кольори, теплі і холодні, 
контрастні і зближені, поняття про локальний колір, про 
вплив на нього світла, про роль тону при зображенні 
форми, про передачу матеріальності і ліплення форми 
предмету. 

В процесі роботи студентів над натюрмортом викла-
дачі постійно говорять про важливу роль рисунка в ак-
варельному живописі. Також велика увага приділяється 
техніці акварельного живопису, роботі кольором без 
застосування білил. Всі постановки виконуються на па-
пері, натягнутому на планшет. 

З другого семестру студенти переходять до олійного 
живопису. Вивчення технології олійного живопису 
краще пізнається на практиці. Викладач живопису прак-
тично знайомить студентів з прийомами грунтовки і на-
тягування полотна на підрамник, підбором фарб і роз-
ташуванням їх на палітрі, застосуванням розчинників. 

Перед початком роботи кольором на полотні викону-
ється етюд невеликого розміру для знаходження компо-
зиційної побудови натюрморту і його колористичного 
рішення. Потім виконується рисунок вугіллям на поло-
тні. Розмір полотна не більше 60 см по великій стороні. 
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На другому курсі студенти продовжують працювати 
над натюрмортом, поглиблюючи раніше отримані 
знання, ставляться нові завдання в передачі простору, 
повітряної перспективи, ускладнених умов середовища і 
освітленості. Здійснюючи поступовий перехід до зобра-
ження голови людини, в натюрморт вводиться гіпсова 
маска, а потім і гіпсова голова. Перехід від завдання 
«Гіпсова голова» до роботи над головою натурника – 
складний етап у процесі навчання, адже жива натура 
рухається та має індивідуальні особливості, різний колір 
обличчя. 

У другому півріччі студенти починають працювати 
над зображенням голови натурника і неодноразово по-
вертаються до цієї теми на старших курсах. Основне 
завдання: поряд з передачею великої форми і великих 
колірних співвідношень студенти працюють над дета-
лями голови (очей, носа, рота, вуха). Для постановки 
підбирається модель з чіткими і зрозумілими за формою 
і кольором рисами обличчя, з виразним характером, без 
головного убору. При компоновці в формат портрет зо-
бражується не в натуральну величину, а меншим ніж 
голова натури. 

Робота над головою ведеться за принципом: від зага-
льного до конкретного, а потім від часткового до загаль-
ного. Рисунок на полотні виконується вугіллям. Розмір 
полотна 40х50 см. 

На 3 курсі робота йде над напівфігурою одягненою в 
національний або театральний костюм. На цьому етапі 
постають завдання зображувати складних в анатоміч-
ному відношенні частин фігури людини: голови, рук, 
плечового поясу, грудної клітини, живота і тазу. 

Основні завдання: 
1) Композиційне рішення на полотні; 
2) Живописне рішення (враховуючи пропорції та по-

будову). 
Обов‘язковим є виконання колірних композиційних 

ескізів, після затвердження кращого ескізу, студент по-
чинає роботу на полотні. Після рисунку вугіллям на по-
лотні відповідальним моментом є підмальовок – основа 
кінцевого колірного рішення. Перехід до розробки осно-
вних форм можливий після того, як будуть вірно взяті 
колірні співвідношення в підмальовку. 

У період роботи над одягненою напівфігурою ста-
виться завдання більш детального аналізу голови і кис-
тей рук. У навчальній програмі відводиться час для до-
даткового (допоміжного) етюду кистей рук. 

У другому півріччі 3 курсу здійснюється перехід до 
роботи над оголеною фігурою. Викладачі училища вва-
жають, що методично правильно починати працювати 
над оголеною з «Етюду оголеної жіночої півпостаті зі 
спини», потім перейти до «Етюду чоловічої оголеної 
фігури» в техніці гризайль, ця техніка допоможе краще 
розібратись в тоні при зображенні складної форми. Ос-
новними завданнями, що постають перед студентами 
при роботі в цій техніці є ліплення способами одноколі-
рного живопису складної форми чоловічої фігури, 
зв‘язок всіх складових частин фігури, анатомічний ана-
ліз побудови фігури. Розмір полотна 80 на 100 см по 
більшій стороні. 

3 курс вирішує цілий комплекс складних завдань: 
композиційне рішення, анатомічно грамотне зображення 
форм людського тіла, передача простору, середовища і 
умов освітленості. Не менш важливим є оволодіння ме-

тодом послідовного ведення етюду (композиційне рі-
шення, колірні ескізи, рисунок на полотні, підмальовок, 
ліплення форми, деталізація, фактура живописної 
техніки). 

На 4 курсі йде подальше закріплення і поглиблення 
знань, підвищення професійних навичок, отриманих 
студентами протягом усього часу навчання в училищі. 
Студенти виконують підсумкові постановки натюрмо-
рту, голови, одягненої півпостаті (портрет з руками), 
одягненої і оголеної фігури. 

Завдання етюду голови і одягненої півпостаті на 
4 курсі наближаються до завдань портрета. Студенти 
повинні показати рівень образотворчої грамоти, здобу-
тий за період навчання, вдосконалення живописної тех-
ніки, вміле використання фактур в техніці олійного жи-
вопису, різноманітність ліплення форми, підвищення 
культури письма, вміння усвідомлено застосовувати 
засоби живопису в образних цілях, методично прави-
льно вести роботу, передавати характер натур і портре-
тну схожість. 

Важливим етапом в навчальному процесі є літня 
пленерна практика. У період практики студенти удоско-
налюють здобуті вміння, розвивають навички в напи-
санні короткочасних етюдів на передачу стану природи. 
Окрім пейзажів, студентам необхідно виконати навча-
льні постановки, які ставляться з урахуванням освіт-
лення сонцем і в тіні. Робота на пленері розширює у 
студентів поняття про колірне багатство навколишнього 
світу, тепло-холодний контраст і колорит, освіжає і зба-
гачує їх палітру [4, 124]. 

Щорічно проводились конкурси студентських робіт 
на кращий осінній і весняний пейзаж Криму. Організація 
конкурсів активізує творчу роботу студентів, розкриває 
їх індивідуальність і мальовничі здібності. Кращі роботи 
відзначаються преміями. 

Композиція. Завданням курсу композиції педагогіч-
них відділень художніх училищ України є формування і 
розвиток у студентів творчого мислення, оволодіння 
пластичною грамотою, вивчення основ композиції, по-
будова тематичної картини. 

Виховання і розвиток художнього бачення і образ-
ного мислення необхідно органічно поєднувати з ви-
вченням навколишнього життя. Виховання високого 
художнього смаку, розвиток загальної та мистецької 
культури є невід‘ємною частиною всього навчального 
процесу. 

Поряд з вивченням класичної спадщини, студенти 
повинні бачити і відображати навколишній світ. 

У зв‘язку з опануванням певних принципів компози-
ції, вибором і розробкою сюжету, найбільш виразним 
для розкриття ідеї, визначається студентами за сприяння 
педагога. 

Проходження курсу композиції відбувається в тісно-
му зв‘язку з усією практичною роботою по рисунку і 
живопису. 

Програма з предмету, композиція, побудована таким 
чином, що на першому курсі, вивчаючи основи компо-
зиції викладачі направляють творчу уяву студентів до 
образного втілення явищ навколишньої дійсності, засте-
рігаючи їх від простої констатації фактів, набору окре-
мих дрібниць. При вирішенні цих завдань набуває зна-
чення роль і розуміння сутності пластичного мотиву, 
виконання ряду вправ розрахованих на засвоєння певних 
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понять і принципів композиції. Головним завданням 
предмета композиції на 1 курсі є вивчення основних 
законів композиції – закон єдності змісту і форми, закон 
цілісності, закон контрасту, закон підпорядкування де-
талей ідейному задуму. 

Основним завданням по предмету композиції на 
2 курсі є розуміння і засвоєння основних закономірнос-
тей композиції, як важливих елементів для вираження 
задуму. Велика роль відводиться розвитку уяви, спосте-
режливості, розкриваються поняття контрасту, ритму, їх 
роль у формуванні задуму. 

Головним завданням на старших курсах є глибоке 
розкриття теми, розуміння ролі сюжетно-смислового 
центру композиції і способів його вираження. На випус-
кному курсі вирішуються комплексні завдання: подаль-
ший художній розвиток і одночасно перевірка вмінь 
студентів самостійно користуватися набутим досвідом і 
знаннями. Вирішальними факторами при виконанні пос-
тавлених сюжетно-тематичних завдань є демонструван-
ня студентами розвиненого художнього бачення і уяви. 
Важливе значення при цьому має позакласна робота – 
етюди, сюжетні замальовки. 

У роботі над дипломним ескізом студенти повинні 
показати всі знання, які отримали на протязі чотирьох 
років навчання. 

Висновок. Методика викладання художніх дисцип-
лін, за якою навчали до 2014 року, у Кримському худо-
жньому училищі імені М. Самокиша відповідає вимогам 
для освітніх закладів першого рівня акредитації України. 
Випускники вступали до кращих ВНЗ України та маючи 
міцну базу української школи удосконалювали свої 
вміння та ставали відомими на Батьківщині та за кордо-
ном. Викладачі та студенти неодноразово перемагали на 
Всеукраїнських конкурсах та приймали участь в органі-
зованих виставках НСХУ. Тимчасово окуповане учи-
лище М. Самокиша є невід‘ємною частиною незалежної 
України, з багатою історією та методами викладання які 

сприяють формуванню особистості, підготовці справж-
ніх професіоналів: художників-живописців, графіків та 
викладачів.  
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The statement of a problem. Over the past two decades, 

there has been a process of transition from traditional to 

computer-based teaching. This became possible mostly with 

the development of the Internet, which made it possible to 

transfer the required amount of the data from one end of the 

world to another, freely conduct discussions with the other 

users online and post the information on the Internet sites, 

making it available to anyone. Modern information 

technologies make it possible to increase and improve the 

efficiency of the educational process. During the education 

reform, the concept of distance education is progressively 

developed, which provides for the development of various 

technologies, including blended learning technologies. 

The purpose of the article is to identify the features and 

characteristics of distance teaching English while training 

the future agronomists. 

The statement of the main material. Distance 

education is characterized by [4]: flexibility, which is 

manifested in the absence of the need to attend regular 

classes and the opportunity to study at a convenient time and 

in a convenient place; modularity, which is manifested in the 

modular principle of organization of the individual courses, 

and hence in the creation of a holistic view of a particular 

subject area; parallelism, i.e. the implementation of training 

simultaneously with professional activities or training in 

another field); a large audience, which involves the 

simultaneous access of many students to a large number of 

sources and enable students to communicate with each other 

and with teachers through telecommunications; cost-

effectiveness, which is to reduce the cost of training through 

the effective use of training space and technical means; 

manufacturability, which means the use of new advances in 

information technology in the educational process; sociality, 

i.e. equal opportunities to receive education regardless of 

such factors as place of residence, health status and social 

status; internationality, which is manifested in the possibility 

of receiving education at the universities of other countries 

without going abroad and providing educational services to 

foreign citizens; positive impact on the student, which is to 

increase creative and intellectual potential; the new role of 

the teacher, which is being updated and expanded; quality 

that is not inferior to the quality of full-time education by 

involving in the development of the related courses by the 

best teaching staff, the use of the modern teaching materials, 

the introduction of the specialized quality control of distance 

education. 

In fact, all these specific characteristics of distance 

education are its positive aspects, but at the same time there 

are a number of disadvantages, which can be divided into 

those that relate primarily to the students and those that 

apply to the lecturers and the institutions that will introduce 

a new form of education [6]. 

The first category includes: lack of social interaction, 

which is a direct consequence of the virtual learning format; 

technological problems, which most often consist in fear of 

new technologies or their absence; portability of the 

materials due to the electronic form is usually convenient, 

but not always one hundred percent better than traditional 

textbooks. 

The second category includes such disadvantages as: 

high initial investment without which it is impossible to 

develop and implement this training; technological issues, 

i.e. the availability of technical support and its compliance 

with the needs of the new form of education; improper 

materials that are not suitable for use while distance 

teaching; lack of the necessary cultural acceptance – not 

everyone in our country is ready for a new form of education 

and takes it seriously, and therefore it is obviously necessary 

to conduct some preparatory work with the future students. 

It is not difficult to notice that all the above points in the 

methodological terms are difficulties on the way to the 

introduction of a new form of training, to overcome which 

requires time, funding and a significant amount of work of 

the research and teaching staff. However, the advantages 

outweigh the disadvantages, and therefore the need for a 

distance learning system is urgent and applies to all 

disciplines without exception, including English. Today in 

Ukraine distance teaching and learning a foreign languages 

is at the stage of formation and requires, first of all, the 

development of a thorough theoretical basis. Let us consider 

the basics of a distance English course for the future 

agronomists. 

The purpose of the discipline ―Foreign Language‖ is to 

form the ability to intercultural communication, which, in 

the case of the future agronomists, has a professional 

orientation, and is implemented on the basis of the formation 

of the intercultural communicative competence. The latter, 

in turn, is defined as the level of mastering of speech, 

language, social and cultural and professional knowledge, 

skills and abilities in the native and foreign languages,  

which allows communicatively acceptable intercultural 

communication. 

The article reveals the problem of distance teaching English while training of the future agronomists. The list of 

advantages and disadvantages of the mentioned training is given for the students, lecturers and higher educational 

establishments. The prospects for the development of the related courses are outlined. The necessity of their gradual 

and well-thought-out implementation is concluded, starting with the application of certain elements of distance 

teaching in the process of training students of the full-time and part-time departments. 

Key words: distance education, teaching English, higher educational establishments, future agronomists. 
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Based on the analysis of the content of professional 

activity of the agronomists, the researchers indicate the 

priority of mastering the skills of the written speech. 

Nevertheless, given the strengthening of Ukraine‘s 

integration processes into European and world structures, 

speaking English is becoming increasingly important, 

because the future agronomists may have internships in other 

countries, where they will have to communicate orally. 

Distance learning effectively solves this problem by 

providing the possibility of constant and sufficiently 

dynamic on-line communication between a lecturer and a 

student at a distance, students with each other and with 

native speakers during the educational process, and the 

initiation of this communication is possible by any of these 

subjects of the educational process [2]. 

Control while distance teaching foreign languages can be 

carried out in the form of tests, translations and oral 

communication with the lecturer. Moreover, in the case of 

the test, the verification and evaluation of the answers are 

carried out automatically by the distance teaching system. 

Taking into account the experience of the foreign 

experts, the development of a proper theoretical basis and 

the development of the practical courses, it is safe to say that 

the transition to distance learning should be gradual and 

thoughtful. In particular, the researchers recommend starting 

the introduction of distance learning with some combined 

options. This proposal seems balanced and logical, because, 

firstly, it will provide a gradual habituation to a new form of 

education for both teachers and students, and secondly, some 

elements of distance education can be successfully used in 

the preparation of full-time and part-time students, especially 

taking into account the tendency to reduce the hours for 

classroom education with their subsequent compensation at 

the expense of independent and individual work of the 

student [1], which does not bypass the process of training the 

future agronomists. 

Third, this approach will give the scientists enough time 

to develop the appropriate distance courses, which will 

improve the quality of the latter and help avoid many 

technical problems. 

It is advisable to organize independent work of students 

using the elements of distance learning. Students can send 

completed tasks to e-mail or a mobile application, which 

allows you to send text messages. 

Another example of the introduction of the elements of 

distance education at the full-time and part-time departments 

is the use of the Moodle system, which allows the lecturers 

to create their own online courses and manage the content of 

the site. This system offers a variety of the ways to provide 

the training material, test knowledge and monitor 

performance. For the full-time and part-time students, this 

program will be useful in learning new vocabulary and 

developing reading, listening and writing skills, in particular, 

it is advisable to place some additional exercises for better 

learning, grammar and lexical tests, as well as listening, 

reading and writing tests. 

The students take computer tests positively, because 

checking of the results is automatic, and therefore, the 

influence of the human factor is excluded. In addition, as it 

turned out, such tests contribute to better mastering of the 

material, because in the future the students can easily 

reproduce examples from them. In addition, they receive a 

mark immediately after finishing the test, which also 

contributes to a better perception of such tests on the 

emotional level. These elements of distance teaching greatly 

facilitate the control of students‘ learning activities, as they 

allow monitoring the work of each student individually and 

the quality of its implementation, as well as to encourage 

students to work more efficiently. This significantly saves 

the teacher‘s time due to automatic testing [6].  

Conclusions. Thus, distance teaching has a number of 

advantages, and the use of some of its elements can 

contribute to the effectiveness of full-time and part-time 

students. The development of distance teaching courses is a 

complex and long process that requires hard work and the 

development of a significant theoretical basis, which is the 

prospect of the further research. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ  

У статті розкрито сутність дистанційного навчання англійській мові у процесі підготовки майбутніх агрономів. 

Перелічено переваги та недоліки зазначеного навчання для студентів, викладачів та вищих навчальних закладів. 

Зроблено висновок про необхідність поступового та продуманого впровадження такого виду навчання, починаючи із 

застосування певних елементів дистанційної освіти під час підготовки студентів денної та заочної форми навчання. 
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Постановка проблеми. Визначені Концепцією 
Нової української школи пріоритети реформування зага-
льної середньої освіти знаходять своє відображення в 
Державному стандарті початкової загальної освіти. У 
документі передбачено організацію освітнього процесу 
на засадах педагогіки партнерства, із застосуванням 
компетентнісного підходу на інтегровано-предметній 
основі та з переважанням ігрових методів у першому 
циклі (1–2 класи) та на інтегровано-предметній основі у 
другому циклі (3–4 класи). Учитель як суб‘єкт педагогі-
чного процесу є основним чинником реформування 
освітніх систем. У зв‘язку з суттєвими змінами навчаль-
них закладів і загалом суспільства, педагог має послуго-
вуватися креативними методами у своїй професійній 
діяльності. Готовність майбутніх педагогів до форму-
вання правових знань учнів є інтегральним особистісним 
утворенням із стійким прагненням до наявності відпові-
дних знань і вмінь, що забезпечують високу результати-
вність фахового функціонування та є результатом підго-
товки до педагогічної діяльності загалом. Розвиток 
професійної педагогічно-правової компетентності учи-
теля початкової школи ми тлумачимо як цілеспрямовану 
діяльність закладів вищої освіти щодо забезпечення 
психолого-педагогічної та правознавчої підготовки пе-
дагога та реалізації ним особистісно орієнтованої моделі 
взаємодії з учнями у формуванні правової їх компетент-
ності. Для формування професійної компетентності пе-
дагога важливими є як традиційні, так і нетрадиційні 
методичні інструменти. Різні аспекти проблеми дослі-
дження розглядалися у працях багатьох дослідників, 
зокрема: проблема систематизації та використання ме-
тодів у навчально-виховному процесі досліджено у пра-
цях Н. Голуб, О. Горошкіної, Т. Донченко, В. Дороз, 
С. Карамана, В. Мельничайка, О. Потапенка, С. Паль-
чевського, М. Пентилюк, Л. Плетньової, О. Пометун, 
І. Хом‘яка, Г. Шелехової, теоретичні та практичні аспек-
ти формування педагогічної культури викладача у про-
цесі підготовки майбутнього магістра з правознавства до 
викладацької діяльності досліджував Є. Безсмолий. Нау-
кові розвідки проводилися у напрямах розроблення пе-

дагогічних основ правовиховної роботи з молодшими 
школярами (І. Запорожан, М. Фіцула), правової компе-
тентності учителя як основи управління школою 
(О. Іваній), формування правової компетентності в су-
часних студентів (Д. Клочкова), підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів до правового виховання мо-
лодших школярів (Л. Мацук), розвиток основ педагогіч-
ного правознавства (М. Подберезський), формування 
готовності майбутніх учителів до правового виховання 
молоді (В. Пономарьова), а також навчання правознавс-
тва учнів основної і старшої школи (Л. Рябовол) та ін. 

Але доводиться констатувати відсутність узагаль-
нюючих досліджень щодо використання на уроці інтег-
рованого курсу «Я досліджую світ» комплексних мето-
дів навчання, спрямованих на формування в учнів 
правової компетентності. 

Мета статті – встановити, що комплексне викорис-
тання методів навчання на уроці інтегрованого курсу  
«Я досліджую світ» спрямоване на формування в учнів 
правової компетентності (на прикладі ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет»).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Держа-
вний стандарт початкової загальної освіти ґрунтується 
на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісно-
го, інтегрованого і діяльнісного підходів, що реалізовані 
в освітніх галузях і відображені в результативних скла-
дових змісту освіти. 

У сучасній школі ще не сформувалася чітка й достат-
ньо обґрунтована система правознавчої роботи з дітьми 
молодшого шкільного віку, «натомість у практиці підго-
товки вчителів у педагогічних навчальних закладах зак-
центовано питання формування їх дидактико-методич-
ної культури. Щодо підготовки студентів до виховання 
школярів, зокрема, до правового, зазначимо, що окрес-
лений аспект діяльності вищої школи потребує істотного 

поліпшення» 3, с.4. 
У системі освіти суттєве значення має підготовка 

вчителя початкової школи і, відповідно, розробка змісту 
навчання молодших школярів. Тому «основною метою 
вищої освіти є підготовка кваліфікованого педагога від-

Метою статті є встановлення комплексного використання методів навчання на уроці інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ», спрямоване на формування в учнів правової компетентності. Для досягнення 

поставленої мети було використано практичні методи з метою усвідомлення сутності та особливостей 

формування в учнів правової компетентності. У процесі дослідження отримано такі конкретні 

результати: встановлено, що комплексне використання методів навчання на уроці інтегрованого курсу  

«Я досліджую світ» спрямоване на формування в учнів правової компетентності (на прикладі ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»).  

Ключові слова: методи, інтегрований курс, професійна компетентність, педагогічно-правова 

компетентність, майбутній учитель, початкова школа, молодші школярі. 
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повідного рівня та профілю, конкурентноздатного на 
ринку праці, компетентного, який вільно володіє профе-
сією та орієнтується в суміжних галузях діяльності, го-
тового до постійного професійного росту, соціальної та 

професійної мобільності» 6, с.3. Шкільна правова освіта 
є предметною освітньою системою, частиною освітніх 
систем вищого рівня, безпосередньо підсистемою шкіль-
ної суспільствознавчої освіти як галузевої освітньої 
системи: «у макросистемі шкільної правової освіти виді-
лено мікросистему навчання правознавства, структуру 
якої утворюють цільовий, змістовий, організаційний та 
контрольно-результативний компоненти. Вони є віднос-
но самостійними, однак, функціонують лише в єдності, 
знаходяться у стійких і закономірних взаємозв‘язках, за 
яких зміни в одному з них спричиняють зміни в іншому 

та системі в цілому» 13, с.369. 
Реалізація змісту правового виховання у навчально-

виховному процесі обумовлює не тільки знання учнів, 
але й «формування у їхній свідомості переконаності у 
справедливості та доцільності певних вимог, готовності 
дотримуватися їх повсякденно; розкриття прав та обо-

в‘язків громадян тощо» 2, с.7. Водночас, необхідна 
певна правова освіченість учнів, зокрема знання права, 
сформованість правового світогляду, переконаність у 
правовій поведінці, розуміння корисності й необхідності 
правових знань, «тобто сформованість правового мис-
лення, уміння критично творчо осмислювати правові 

норми» 8, с.20. Термін метод (від грец. μέθοδος – «шлях 
через») (англ. method, нім. methodef) – системати-зована 
сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання 
певної задачі, досягнення мети [1]. Методи навчання 
визначаються як: способи навчальної роботи викладача 
й організація навчально-пізнавальної діяльності студента 
з вирішення різноманітних дидактичних завдань, спря-
мованих на оволодіння навчальним матеріалом (за 
І. Харламовим); спосіб упорядкованої взаємопов‘язаної 
діяльності викладача і студента, спрямованих на вирі-
шення освітніх завдань (за Ю. Бабанським); спосіб орга-
нізації пізнавальної діяльності студентів (за Т. Ільїною). 
Узагальнене визначення методу навчання у професійній 
педагогіці – спосіб спільної діяльності викладачів та 
студентів, яка передбачає опанування студентами до-
свіду освоєння професії та організацію керівництва їх 
навчально-професійною пізнавальною діяльністю з боку 
викладача [7]. 

Основою для класифікації методів може бути дже-
рело знань, структура особистості, ступінь продуктивно-

сті, дидактичні задачі тощо. Найбільш поширеними є 
класифікації за джерелами передачі змісту: словесні (ро-
зповідь, пояснення, бесіда, інструктаж), наочні (демон-
страція, показ операцій, спостереження), практичні 
(вправи, розв‘язання практичних завдань, лабораторно-
практичні роботи, тренування). На основі пріоритетних 
дидактичних цілей розрізняють комунікативні, пізнава-
льні перетворювальні, систематизуючи, контролюючи 
методи навчання (В. Онищук). Процесуальну сторону 
навчального процесу відображають методи його органі-
зації і здійснення, стимулювання та контролю (Ю. Баба-
нський). Залежно від суб‘єкта виконання застосовується 
бінарна класифікація: методи викладання і методи учін-
ня (М. Махмутов). За характером пізнавальної діяльно-
сті визначають такі методи (І. Лернер, М. Скаткін): 
пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептив-
ний); репродуктивний; проблемний; частково-пошуко-
вий (евристичний); дослідницький методи. За логікою 
побудови процесу навчання методи поділяють на дедук-
тивні, індуктивні, аналітичні, синтетичні [6]. 

Методи навчання визначаються як спосіб спільної 
діяльності вчителя та учнів, яка передбачає опанування 
студентами соціальним досвідом людства та організацію 
керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студен-
тів зі сторони викладача [4, с.221]. Тому доцільним є 
метод навчання, що забезпечує відповідний результат 
взаємодії викладача і студента у формі знань, вмінь та 
навичок, сприяє розвитку професійних здібностей, потреб, 
мотивів і є передумовою успішної фахової підготовки. 

Інтегрований курс правознавства для молодших 
школярів розглядається нами як система елементів з 
певною структурою та зв‘язками між цими елементами. 
У центрі системи знаходиться інваріантний міні-курс, 
який є засобом для формування в учнів молодших класів 
цілісної системи правових знань, що базується на 
доступних для них навчальних матеріалах. Ці матеріали 
походять з таких джерел як зміст навчальних предметів, 
повсякденне життя, суспільні явища; засоби масової 
інформації тощо. Система містить як центральний 
інтегрований міні-курс (інваріантний) так і низку 
додаткових (варіативних) тематичних курсів [5, с.69].  

Джерелами для наповнення змісту є, зокрема, ме-
тоди, спрямовані на формування в учнів правової ком-
петентності (рис.2-4), які авторка статті апробувала на 
практичному занятті зі студентами спеціальності «Поча-
ткова освіта» зі студентами ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» (рис.1).  

 
 

Рис.1. Онлайн заняття з майбутніми вчителями початкової школи 
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Надаємо конкретні практичні методи, спрямовані на 

формування в учнів правової компетентності, апробо-

вані на практичних заняттях зі студентами спеціальності 

«Початкова освіта» ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»: 

1 клас, тиждень 1, тема тижня: «Я – школяр»: 

Проблемне запитання: Навіщо мені ходити до 

школи? Що я очікую від шкільного життя? 

Вправа 1. «Асоціативний кущ». Мета вправи: дати 

дітям поняття про школу, пояснити, як тепер їх будуть 

називати у школі, розвивати критичне мислення, вихо-

вувати бажання ходити до школи. Матеріали: предметні 

малюнки-асоціації зі словом «школа». Ключові слова: 

школа, школяр, Конвекція ООН, право. 

Учитель записує на дошці в центрі слово «школа». 

Рис.2. Слова-асоціації зі словом «школа» 

Запитання: 

– З чим у вас асоціюється слово «школа»? (Діти на-

зивають слова-асоціації, вчитель записує їх на дошці 

або прикріпляє відповідні малюнки) 

– Для чого потрібна школа? 

(Школа – це велика країна Знань. Вона розкриє без-

ліч секретів. Ви пройдете багатьма стежками цієї країни, 

і я думаю, вам це сподобається.) 

– До школи ви ходили у дитячий садок і вас називали 

дошкільнятами. Як тепер вас будуть називати (школярі)? 

Вправа 2. Гра «Правила для учнів». Мета вправи: 

вивчити правила поводження у школі, розвивати креати-

вне мислення, виховувати повагу до однокласників та 

вчителя. Ключові слова: правила, порядок. 

– Ви – учні, а всі учні повинні дотримуватись певних 

правил, щоб у школі під час уроків було тихо, щоб ко-

жен мав своє місце за партою, щоб легше було вчителям 

вас учити, а вам – учитися. 

– Учитель читає вірш, а учні повторюють рухи, ви-

вчаючи таким чином правила школярів 

Заходить вчитель – треба встати. (Встають.) 

Коли дозволить, тихо сядь. (Тихо сідають.) 

Спитати хочеш – не гукай, (Сваряться пальчиком.) 

А тільки руку піднімай. (Піднімають руку.) 

У школі парту бережи. («Витирають» кришку парти.) 

І на парті не лежи. (Схиляються на парти.) 

Щоб урок минув не марно, 

Треба сісти рівно, гарно. (Випрямляються, кладуть 

руки на парту.) 

Не стрекочи на уроках, (Зображають руками телень-

кання язиком.) 

Як папуга чи сорока. (Махають руками, ніби крилами 

птахи.) 

Проблемне запитання: Хто я? Хто мої 

однокласники?  

Вправа 1. «Паспорт» школяра/ школярки. Мета 

вправи: пояснити дітям призначення учнівського квитка, 

із правами школярів, повторити адресу проживання, 

пояснити для чого її треба знати, кому не можна повідо-

мляти власну адресу проживання, розвивати зв‘язне мо-

влення, виховувати почуття громадян шкільної спіль-

ноти, турботу про власну безпеку. Матеріали: зразок 

виробу, аркуш паперу А-4, ножиці, кольорові олівці, 

ручка. 

Ключові слова: учнівський квиток, адреса, автопортрет.  

Вступне слово учителя. 

– У кожного школярика має бути документ – учнів-

ський квиток.  

Учитель демонструє дітям учнівський квиток. 

Рис.3. Учнівський квиток 

– Навіщо потрібен учнівський квиток? (Учні вислов-

люють свої думки) 

Пояснення. Учнівський квиток надає право пільго-

вого проїзду школярам у міському транспорті. Для цього 

батькам треба придбати бланк учнівського квитка, вкле-

їти фото дитини у бланк, звернутися до секретаря освіт-

нього закладу для оформлення. 

– Оскільки ви вже стали дорослими громадянами 

шкільної спільноти, вам необхідно мати власний 

документ.  

Запитання для обговорення: 

– Для чого треба знати свою адресу проживання? 

– Чи всім людям потрібно її повідомляти? Чому? 

– Кому можна розповісти про свою адресу 

проживання? 

Учні називають вулицю, номер будинку та квартири. 

Учитель наголошує, що школярам важливо знати свою 

адресу, але не можна її повідомляти невідомим людям, 

бо це є небезпечним для життя. 

Тема дня: Як мені безпечно дістатися до школі і 

повернутися додому? 

Вправа 1. Робота над медіатекстом «Азбука безпеки 

на дорозі». Мета вправи: пояснити дітям навіщо приду-

мали правила дорожнього руху, викликати бажання до-

тримуватися правил дорожнього руху. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFe-AaClCIs. Ключові 

слова: дорога, дорожні знаки, правила. Запитання для 

обговорення медіатексту: 
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– Хто придумав правила дорожнього руху? 

– Чому вони це зробили? 

– Чому вчить цей мультфільм? 

Вправа 2. Гра «Обери знак». Мета вправи: вивчити 

елементарні знаки дорожнього руху, розвивати уваж-

ність, виховувати бажання берегти своє життя і здо-

ров‘я. Ключові слова: дорожні знаки. Матеріали: картки 

із зображенням знаків дорожнього руху, олівці. Завдан-

ня. Розгляньте уважно зображення дорожніх знаків. Об-

ведіть кружечком, ті знаки, які ви зустрічаєте, ідучи до 

школи. Спробуйте пояснити, що вони означають.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Дорожні знаки 

Після загального обговорення учитель пояснює зна-

чення дорожніх знаків. 

Вправа 3. Гра «Уважний пішохід». Мета вправи: по-

вторити сигнали світлофора, розвивати уважність, вихо-

вувати бажання дотримуватися правил дорожнього руху. 

Ключові слова: пішохід, автомобіль, регулювальник, 

світлофор. Порядок гри. Перед початком гри діти повто-

рюють, що означають сигнали світлофора. Учні діляться 

на дві команди – «пішоходи» і «автомобілі». Учителька 

перебуває в ролі регулювальника, попередньо окресли-

вши місце руху пішоходів та автомобілів. «Регулюваль-

ник» показує відповідний сигнал світлофора чи знак, 

учні рухаються відповідно до визначених ролей. 

Онлайн навчання проведення виховних заходів з ді-

тьми щодо захисту прав людини викликало зацікавле-

ність у присутніх та жваве обговорення. Комплексне 

використання на уроці інтегрованого курсу «я дослі-

джую світ» методів навчання, спрямованих на форму-

вання в учнів правової компетентності, а розвиток про-

фесійної педагогічно-правової компетентності учителя 

початкової школи – це цілеспрямована діяльність закла-

дів вищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогі-

чної та правознавчої підготовки учителя початкової 

школи, а такого роду заходи формують у студентів ком-

плексні компетенції вчителя початкової школи. 

Висновки. Отже, правильно побудований урок інте-

грованого курсу «Я досліджую світ» спрямований на 

формування в учнів усіх ключових компетентностей і 

наскрізних умінь, передбачених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. Комплексне використання 

на уроці інтегрованого курсу «я досліджую світ» методів 

навчання, спрямованих на формування в учнів правової 

компетентності на прикладі ДВНЗ «Ужгородський наці-

ональний університет». 

Перспективи подальших розвідок у цьому напря-

мку, з нашого погляду, доцільно спрямувати на аналіз 

інших аспектів адаптації студентів, а також дослідження 

адаптації у динаміці (наприклад, перший і другий курс) 

та її вплив на розвиток особистості студентів. На пода-

льших етапах дослідження передбачено вирішення таких 

завдань: розкрити зміст і сутність педагогічно-правової 

компетентності, встановити та обґрунтувати структурні 

складові компетентності, створити модель педагогічно-

правової компетентності та визначити шляхи її впрова-

дження у практику. 
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві 

знання іноземної мови є життєвою необхідністю для 

студентів, так як дослідження наукової літератури з іно-

земної мови необхідно для успішної діяльності конкуре-

нтоспроможного фахівця. Сучасна молодь усвідомлює 

це, тому багато студентів все більше часу приділяють 

вивченню не тільки англійської мови, але ще одній або 

декількох іноземних мов. У той же самий час високий 

рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє ви-

кладачеві організувати дистанційний супровід вивчення 

іноземної мови у закладах вищої освіти для покращення 

якості викладання дисципліни. В цілому додаткове са-

мостійне вивчення матеріалу он-лайн допомагає компе-

нсувати відсутність студента на заняттях та забезпечує 

проведення автоматизованого контролю. Іншими сло-

вами, з‘являється можливість використовувати дифере-

нційний підхід до навчання студентів і підвищити рівень 

засвоєння матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспі-

льства інформаційні технології впливають на наше 

життя, в даній ситуації, яка склалася через пандемію в 

країні, знання іноземних мов потрібні для успішної дія-

льності будь-якої людини. Сучасні світові освітні стан-

дарти націлені на підготовку висококваліфікованої, ду-

маючої людини, творчо розвиненої, яка здатна швидко 

адаптуватися в світі. У зв‘язку зі зростаючою потребою 

у вивченні іноземних мов в методиці навчання відбулися 

сьогодні помітні зміни.  

Традиційно дистанційне навчання використовується 

в освітньому процесі в закладах вищої освіти в двох фо-

рмах, а саме автономна система навчання та змішана 

модель навчання, коли викладач вибудовує траєкторію 

студента або групи студентів, поєднуючи очні заняття і 

навчання он-лайн з урахуванням рівня знань і здібностей 

студентів. Таким чином, актуальність статті полягає 

у виявленні основних етапів в роботі викладача при про-

веденні дистанційних online-занять, а також визначен-

ня позитивних і негативних сторін в процесі роботи зі 

студентами. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній педаго-

гічній науці створено загальнотеоретичний фундамент 

підготовки кадрів в рамках вищої професійної освіти, 

який представлений в працях таких вчених, як: Ю.К. Ба-

банський, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін. Дослі-

дження в галузі освіти як системи, що розвивається як 

фактори розвитку особистості, відображені в працях 

А.Г. Асмолова, A.B. Петровського, С.Л. Рубінштейна та 

ін. Загальні закономірності розвитку особистості в осві-

тньому процесі розглянуті в працях С.І. Архангель-

ського, В.В. Серікова та ін. Роль інформаційних техно-

логій в підготовці викладача іноземної мови аналізу-

ється в дослідженнях E.H. Бобонова, М.А. Бовтенко, 

Е.А. Головко, Н.В. Іванова, A.B. Каленикова і ін. Ефек-

тивність використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі викладання іноземних мов вивчали 

такі провідні вчені, як О. Єрьоміна, І. Костікова, О. Мі-

нькова, Є. Полат, С. Петровска та інші. Але досі залиша-

ється недостатньо вивченим питання пошуку ефектив-

них шляхів застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі викладання англійської мови за 

професійним спрямуванням студентів.  

Інноваційні процеси охопили всю сферу вищої 

освіти, зокрема вивчення та викладання іноземної мови. 

Як стверджує вчений Л. Ващенко «інновації в освіті  

процес творення, запровадження та поширення в освіт-

ній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управ-

лінських технологій, у результаті яких підвищуються 

показники (рівні) досягнення структурних компонентів 

освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого 

стану» [2, с.338]. Тобто відбуваються зміни в системі за 

рахунок нововведень, новацій, які завжди вносять зміни, 

тобто дестабілізують стару систему.  

Диференційний підхід до навчання іноземної мови 

ґрунтується на індивідуалізації процесу навчання, що 

значно покращує якість освітнього процесу. Для опису 

даного процесу часто використовується термін «індиві-

дуальна траєкторія студента», який включає в себе осо-

У статті на основі аналізу науково-методичної літератури узагальнено основні положення психолого-

педагогічних досліджень з проблем диференціації процесу навчання. Виявлено та обґрунтовано сукупність 

педагогічних умов, необхідних для успішної реалізації диференційного підходу в закладах вищої освіти. 

Описано модель інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки 

студентів при вивченні іноземної мови. Доведено, що ефективність використання виявлених педагогічних 

умов в описаній моделі має позитивний вплив для розвитку студентів при навчанні іноземної мови.  

Ключові слова: проблеми диференціації, модель інтеграції, педагогічні умови, інформаційно-

комунікаційні технології, вивчення іноземних мов. 
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бистісно орієнтовану організацію навчання студента. 

Іншими словами, індивідуалізація навчання допомагає 

організувати освітній процес у закладах вищої освіти з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів. 

Індивідуальна освітня траєкторія передбачає розробку 

індивідуального маршруту студента, відповідає за орга-

нізацію освітнього процесу та застосування інновацій-

них технологій [4, С.56-65]. 

У сучасних реаліях створення індивідуальної траєк-

торії кожного студента в закладах вищої освіти немож-

ливо через обмежену кількість часу викладача і студента 

та великої кількості студентів в групі, тому найчастіше 

використовується диференційний підхід до навчання, 

зокрема створення декількох типових траєкторій навча-

ння студента в залежності від рівня знань студента та 

можливості відвідувати заняття. Згодом викладач має 

можливість коригувати цю типову траєкторію в залеж-

ності від особливих обставин конкретного студента.  

Розглянемо використання диференційного підходу до 

навчання іноземної мови в закладах вищої освіти з вико-

ристанням дистанційних технологій. Новизна дослідже-

ння полягає в розробці типових траєкторій, системи за-

вдань і оцінки результатів вивчення іноземної мови 

(англійської мови) для дисциплін «Іноземна мова», «Ді-

лова іноземна мова», «Професійно орієнтована іноземна 

мова» з використанням дистанційних технологій з ура-

хуванням індивідуальних особливостей кожного студе-

нта. При диференціації навчання рекомендується засто-

сування таких методів: використання різнорівневих 

завдань, шаблонних завдань, коригувальні завдання і 

навчання від простого до складного. Крім того, на пер-

ший план виходить правильна діагностика рівня знань 

студентів, своєчасний контроль, періодична корекція 

індивідуального маршруту та педагогічний супровід з 

боку викладача.  

Необхідність використання дистанційного навчання 

для врахування індивідуальних особливостей студента 

обумовлена декількома факторами [1, С.77-80]. По-пе-

рше, багато студентів змушені працювати, через недолік 

коштів, причому час роботи частково збігається з часом 

навчання. Використання дистанційної підтримки дає 

можливість виконувати частину завданні самостійно у 

вільний та зручний час для самих студентів. По-друге, 

кількість годин, що виділяються згідно з навчальним 

планом на вивчення іноземної мови, постійно скорочу-

ється, тому для якісного освоєння матеріалу ряд аспектів 

необхідно відпрацьовувати в он-лайн форматі, що до-

зволяє заощадити час на заняттях і приділити увагу на-

вичкам, які практично неможливо відпрацювати в он-

лайн режимі, наприклад розмовної мови. По-третє, у 

багатьох студентів рівень володіння іноземною мовою 

нижче середнього, в деяких випадках студент взагалі не 

знає іноземну мову. Дистанційна підтримка в даному 

випадку використовується для вирівнювання рівня знань 

студентів. Студент вивчає додатковий матеріал в індиві-

дуальному темпі в залежності від можливостей і здібно-

стей, а викладач може відбирати елементи відповідно до 

рівня знань і можливостей кожного конкретного студе-

нта. Значно посилюється роль самостійної роботи і са-

модисципліни студента, коли викладач використовує 

автоматизований контроль (студент виконує тест до тих 

пір, поки не пройде його повністю, тобто, додатково 

закріплюючи свої знання), доступ до всіх модулів курсу 

відкритий протягом усього періоду навчання, і студент 

має можливість повторювати матеріал або вивчити його 

додатково. Особливо останній пункт важливий для сту-

дентів, рівень знання, яких значно нижче, ніж у решти 

групи. 

При розробці траєкторії навчання, заснованої на ди-

ференціації студентів в залежності від їх індивідуальних 

особливостей, розглянемо наступні етапи: 

1. Діагностика  викладач розробляє тест, який скла-

дається з трьох блоків завдань: базовий рівень «elemen-

tary» («А»), загальний рівень «intermediate» («В»), про-
сунутий рівень «advanced» («С»). Даний вид диференціації 

можна віднести до змішаного, тому, що студенти навча-

лися в звичайних за складом гетерогенних колективах. 

Важливо відзначити той факт, що можливий перехід 

студентів в групи більш високого рівня навчання і нав-

паки, який здійснювався в кінці першого року навчання, 

на підставі динаміки показників поточної успішності, 

при цьому враховувалися індивідуальні здібності, поте-

нційні можливості і потреби студентів. Протягом навча-

льного року студенти виконували завдання «множинний 

вибір» на граматику і на пошук відповідників на чи-

тання, підвищеного рівня (завдання на трансформацію, 

граматику і читання, пошук логіко-семантичних зв‘яз-

ків) та високого рівня (завдання на трансформацію, на 

граматику, завдання на множинний вибір, детальне ро-

зуміння інформації). Залежно від результатів, студенти 

розподіляються за трьома групами: базовий, середній і 

високий рівень. 

2. Планування і реалізація  в рамках кожного моду-

ля представлені три типи завдань: для базового, серед-

нього і високого рівня знань. Курс потрібно структуру-

вати за модульним принципом, причому кожен модуль 

має певну тему і семантичну завершеність, в кожному 

модулі необхідно використовувати три рівні лексичного 

матеріалу. Так, студент починає працювати по одній з 

траєкторій, не виключає можливості виконання завдань 

з іншої траєкторії. Викладач може коригувати роботу 

студента, додаючи певний елемент модуля або закрива-

ючи доступ до нього. Використання типових траєкторій 

спрощує роботу викладача і студента, але не обмежує 

можливості студента, який бажає отримати додаткові 

знання. 

3. Контроль  для оцінювання рівня освоювання лек-

сичного матеріалу використовуються два типи тесту-

вання: проміжне тестування (після закінчення кожного 

модуля) і підсумкове тестування (завдання множинного 

вибору та відкритого типу). Крім синхронного виду оці-

нювання знань (он-лайн тестів), активно використову-

ється асинхронне оцінювання, коли завдання на перек-

лад висилається на перевірку викладачеві [5].  

Представимо типові траєкторії вивчення іноземної 

мови в залежності від індивідуальних особливостей ко-

жного студента (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Типові траєкторії вивчення іноземної мови в залежності від індивідуальних особливостей студентів 

№ Етапи навчання Початковий рівень знань Середній рівень знань Високий рівень знань 

1. Інструктаж Методичні рекомендації Методичні рекомендації Методичні рекомендації 

2. Введення лексики Переклад слів. Переклад слів. 
Роз‘яснення значення нової 

лексики англійською мовою 

3. 
Тренування навичок 
аудіювання. 

Аудіо-матеріал. Контроль 
засвоєння. 

Відеоматеріал. Заповнити текст 
(короткий зміст відео). 

Завдання на множинний 
вибір. Контроль засвоєння. 

4. 
Тренування навичок 

читання 

Оглядове читання. Читання 
на виявлення лексико-

семантичних зв‘язків. 
Контроль засвоєння. 

Тест на детальне розуміння 

інформації. Контроль засвоєння 

Завдання на відповідність. 
Завдання на заповнення 

тексту. Завдання на 
множинний вибір. 

5. 
Тренування навичок 

перекладу 

Завдання на переклад 

речень з англійської мови. 

Переклад зв‘язного тексту з 
української мови на англійську 

мову та навпаки. Контроль 
засвоєння. 

Виконані завдання 
надсилаються викладачеві на 

пошту. 

6. 
Рубіжний модульний 
контроль. 

Завдання відкритого типу 
на переклад лексики. 

Завдання відкритого типу на 
переклад лексики. 

Завдання відкритого типу на 
переклад лексики. 

7. 
Підсумковий 

модульний контроль. 

Оцінка результатів 

навчання студентів. 

Оцінка результатів навчання 

студентів. 

Оцінка результатів навчання 

студентів певного освітньо-

кваліфікаційного рівня 
навчання. 

 

В рамках вивчення іноземної мови акцент робиться 

на вивченні професійної лексики відповідно до фаху 

студента, яка повинна відповідати принципам системно-

сті, частотності, сполучуваності, доступності та комуні-

кативної доцільності. Необхідно враховувати той факт, 

що позитивна інтерференція між мовами, так як біль-

шість термінів в українській мові є запозиченнями з анг-

лійської мови. Наступні засоби введення нової лексики є 

оптимальними: використання відеоматеріалу, словотвір-

ний аналіз і переклад. Закріплення матеріалу прово-

диться за допомогою наступних вправ: переклад (за-

вдання може бути виконано в режимі он-лайн або в 

традиційній формі, в залежності від траєкторії спеціалі-

зації розробленої викладачем), відповіді на питання, ви-

користання відеоматеріалу для повтору вивченого мате-

ріалу, тренувальні вправи, оформлені через тестову 

функцію (вибрати синоніми/антоніми, множинний вибір, 

закінчити речення, вставити слово в текст).  

При створенні даних завдань викладач знімає обме-

ження за часом і кількістю спроб виконання завдання, 

таким чином актуалізуючи навчальний ефект завдань. 

Остаточне формування лексичних навичок проводиться 

в очній формі за допомогою наступних завдань: скласти 

текст у напрямку наукового дослідження, скласти ре-

зюме, діалог, звіт про наукову роботу та творчі завдан-

ня [6, С.16-23].  

При розробці матеріалів дистанційної підтримки ви-

щезазначених курсів ми пропонуємо використовувати 

наступні методичні принципи: 

1. Комунікативний підхід та опора на рідну мову  

даний аспект особливо важливий, так як студент швидко 

забуває вивчений матеріал, оскільки не живе в мовному 

середовищі; 

2. Наочність матеріалу  так як більшість студентів 

краще запам‘ятовують інформацію візуально, введення і 

закріплення лексичного матеріалу при паралельному 

використанні відео і тексту, забезпечує високий рівень 

засвоєння мови; 

3. Доступність матеріалу  даний аспект особливо 

складний для реалізації, оскільки, як було сказано ра-

ніше, результатом оптимізації освітнього процесу є той 

факт, що в одній групі займаються студенти з різним 

рівнем знань іноземної мови;  

4. Поетапне збільшення складності досліджуваного 
матеріалу для полегшення його засвоєння. Наприклад, 

для роботи над навичками читання автентичні тексти 

відбираються та аналізуються з використанням шкали 

«Flash Kincaid» (рекомендовані показники 15-40 балів). 

Далі проводиться обробка даних текстів з метою досяг-

нення поетапного збільшення складності текстів. Чим 

вище індекс читабельності, тим легше читачеві зрозу-

міти текст. Для збільшення індексу читабельності вико-

ристовуються наступні методи (рис.1). 

Інформатизація вищої професійної освіти в умовах 

глобалізації виступає як новий інституційний чинник, 

що призводить до функціональних та структурних змін в 

соціокультурній практиці. Дидактичні можливості засо-

бів інформаційно-комунікаційних технологій дозволя-

ють реалізовувати ідею доступності вищої професійної 

освіти, а також розширити межі вивчення іноземної 

мови у закладах вищої освіти. 

Рис.1. Методи для збільшення індексу читабельності у 

студентів з іноземної мови 

зменшення середньої довжини 
пропозиції, пунктуації 

зменшення розміру абзаців 

збільшення кількості абзаців 

скорочення кількості 
непотрібних слів і пропозицій 

спрощення структури 
пропозицій 
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Он-лайн навчання в сучасному ЗВО виконує наступні 

функції: навчальну, інформаційну, комунікативну, коме-

рційну. Дані функції сприяють створенню єдиних теоре-

тичних уявлень про електронне навчання, як ресурсу 

його розвитку, зростання ролі ЗВО як інтелектуального 

лідера в єдиному інформаційно-освітньому просторі.  

Розглянемо модель інтеграції інформаційно-комуні-

каційних технологій в процесі професійної підготовки 

студентів при вивченні іноземної мови. Модель інтегра-

ції інформаційно-комунікаційних технологій в процес 

професійної підготовки студентів при вивченні інозем-

ної мови ставить головну мету формування інформа-

ційно-комунікаційних компетенцій, що дозволяють ви-

користовувати засоби електронної дидактики з 

урахуванням ефективної навчальної комунікації інозем-

ною мовою та передбачає діалогічні форми міжособис-

тісного спілкування студентів на іноземній мові, міжди-

сциплінарної та комунікативно-професійної взаємодії. 

Дана модель структурована на п‘яти рівнях інтеграцій-

них зв‘язків (рис 2.). 

У будь якому випадку для використання інформацій-

них технологій потрібен Web-сайт  це вид інформацій-

ного забезпечення навчального процесу, що відрізня-

ється високим ступенем інтегративності. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Рівні структурованої моделі  

інтеграційних зв’язків 

На рис.3. представимо модель яка складається з вза-

ємопов‘язаних компонентів. 

 

Рис.3. Модель взаємопов’язаних компонентів,  

які впливають на кінцевий результат знань студентів 

Web-сторінки завдань для навчання іноземної мови 

відбираються з урахуванням специфіки використання 

комплексного навчально-методичного матеріалу, вихо-

дячи з цілей і завдань навчання. Завдання, що входять в 

дану типологію, реалізуються на основі оболонки 

«Filamentality». Вони різні за ступенем складності: «Hot 

list» (вивчення теми на основі анотованого списку поси-

лань); «Scrapbook» (створення колекції мультимедійних 

матеріалів по певній темі на основі анотованого списку 

посилань на мультимедійні ресурси); «Treasure Hunt» 

(пошук інформації, що дозволяє відповісти на питання 

фактичного характеру по темі, що вивчається); «Subject 

Sampler» (особистісно-орієнтовані завдання з досліджу-

ваної теми); «Webquest» (проблемне завдання з елемен-

тами рольової гри).  

Саме ці оболонки саморозвитку студентів в мульти-

медійному освітньому середовищі втілюють ідеї вико-

ристання можливостей глобальної мережі і технологій 

мультимедіа, наданих у відкритому середовищі освіти, в 

якому відбувається формування творчої самопрезентації 

суб‘єкта. При цьому мультимедійне навчання реалізує 

завдання модернізації освіти, зокрема, поглиблення у 

вищій школі інтеграційних і міждисциплінарних про-

грам, з‘єднання їх з проривними високими технологія-

ми [3]. 

Педагогічні умови реалізації багаторівневої інтегра-

тивної моделі використовуються задля: 

1. впровадження в освітній процес інформаційно-ко-

мунікаційних технологій в тісному взаємозв‘язку з ура-

хуванням особливостей педагогічної діяльності викла-

дача; 

2. розробки і впровадження в професійну підготовку 
студентів при навчанні іноземної мови за допомогою 

електронних навчальних курсів; 

3. створення і використання Web-сайту, що володіє 

високим ступенем інтегративності; 

4. розробки завдань, представлених в шаблоні: необ-

хідні поля для заповнення і приблизні тексти окремих 

розділів, режим он-лайн і кілька етапів (введення поси-

лань («Add links»), редагування завдання («Spin...»), пе-

регляд і розміщення завдання в інтернеті («Your page is 

on the Web»); 

5. використання інтерактивних форм і методів на-

вчання, технологій дистанційного навчання (синхрон-

ного, асинхронного). 

Дані умови спрямовані на: забезпечення коректно 

постановленої цілі та завданням; залучення великого 

теоретичного матеріалу з лінгвістики, педагогіки, пси-

хології, методики навчання іноземних мов; комп‘ютер-

ної лінгводидактики; репрезентативний матеріал особи-

стого аналізу інформаційно-комунікаційних технологій з 

ефективним їх використанням в процесі професійної 

підготовки студентів з іноземної мови; позитивні резу-

льтати дослідно-експериментальної роботи, яка підтвер-

дила можливість ефективного використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій та впровадження 

результатів роботи в процес професійної підготовки з 

іноземної мови. 

Висновок. Підходи вдосконалення та шляхи органі-

зації самостійної роботи студентів, дозволили припус-

тити, що ефективне використання дистанційної підтри-
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мки у закладах вищої освіти дозволяють актуалізувати 

диференційний підхід до навчання студентів. Після про-

ведення діагностичного тестування викладачем визна-

чаються три групи студентів, які вивчають матеріал, 

слідуючи одній з трьох типових траєкторій в залежності 

від рівня знань студента. В рамках даних траєкторій за 

допомогою грамотного комбінування завдань дистан-

ційної підтримки є можливість компенсувати відсутність 

студента на занятті та вирівняти рівень знань студентів 

в групі.  

В елементи модуля входить тренування навичок ау-

діювання, читання, використання граматики та лексики, 

з контролем засвоєння навичок. Для отримання відмін-

ної оцінки в рамках поточного контролю студентам 

необхідно успішно виконати завдання високого рівня. 

Студенти з низьким вихідним рівнем знань іноземної 

мови, які претендують на високу оцінку, мають можли-

вість «підтягнути знання», додатково виконуючи зав-

дання базового, середнього і високого рівня послідовно. 

Незважаючи на певні обмеження, що виникають із-за 

недостатніх можливостей системи MOODLE, в рамках 

кожного модуля здійснюється відбір матеріалу для дода-

ткового вивчення в залежності від цілей, завдань курсу, 

можливостей і рівня володіння іноземною мовою 

студентів. 

В ході дослідження розроблена педагогічна модель, 

яка сприяє підвищенню ефективності викладання інозе-

мних мов не за рахунок збільшення навчального часу, 

або зменшення кількості студентів у групах (що пов‘я-

зано з додатковими фінансовими витратами), а за допо-

могою оптимізації освітнього процесу і обліку інди-

відуальних здібностей студентів. 
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THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES FOR TEACHINGA 

FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

The article, based on the analysis of the scientific and methodological literature, summarizes the framework of 

psychological and pedagogical research on the differentiation problems of the teaching process. The set of pedagogical 

conditions necessary for successful implementation of the differential approach in higher education institutions is identified 

and substantiated. The integration model of information and communication technologies in the process of professional 

training of students in learning a foreign language is described. It is proved that the creation and effective use of certain 

pedagogical conditions in the described model has a positive impact on students skills development in foreign language 

learning. 
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Постановка проблеми. Україна сьогодні розвива-

ється в контексті європейського спрямування та особливої 
актуальності набуває питання побудови демократич-
ного, паритетного суспільства, досягнення нової фарма-
ції якості життя, стабілізування суспільних відносин, 
суспільства, в якому повинні бути забезпечені всі умо-
ви для формування активної, позитивної гендерної 
ідентичності. 

Соціальні зміни, що відбуваються, відображаються у 
суспільстві та загалом впливають на всі освітні уста-
нови. Керівник закладу та викладацький склад наразі 
мусять створювати оптимальні умови для освітньо-
виховного процесу особистості. Головна мета закладу 
освіти – це створення освітнього простору, в якому буде 
приємно здобувати освіту, заклад, який даватиме здобу-
вачам освіти не лише знання, a й практичні навички для 
застосовування їх у подальшому житті. 

Заклад освіти – це не лише установа, до якої учнівсь-
кій та студентській молоді приємно ходити, а також 
середовище, де можна висловлювати власну думку без 
негативних наслідків, до якої прислухаються, навчають 
критичному мисленню та допомагають у громадянсь-
кому та професійному становленні. 

Мета роботи – полягає у висвітленні значення ген-
дерного компоненту в освітньо-виховному процесі в 
закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу. Наразі у сучасному 
суспільстві відбуваються процеси перебудови майже 
всіх систем державності, декларується подолання будь-
яких форм дискримінації та гендерної асиметрії, а також 
формування гендерно збалансованого суспільства. 

Вивчення гендерної проблематики стає невід‘ємною 
частиною у дослідників різних напрямів, але гендерний 
компонент потрібно не лише вивчати, а й впроваджувати 
в різні сфери життя, зокрема в освітній процес, тому що 
гендер є важливою домінантою для формування толера-
нтності та філософії ненасильства для сучасної молоді. 

У системі освіти відбуваються постійні трансформа-
ційні процеси, в яких досить часто постають питання 
щодо статево-рольових стереотипів, дискримінації, сексизму. 

За ініціативою урядових та громадських організацій 
у суспільстві поступово запроваджується новий формат 
відносин між людьми, увага приділяється таким важли-
вим питанням, як інклюзія, безбар‘єрність, гендерне 

просвітництво. Саме гендерне просвітництво та виховання 
в сучасних умовах спрямоване на усвідомлення молод-
дю цінностей суспільства з рівними можливостями, на 
самореалізацію та розвиток творчого потенціалу кожної 
особистості, а також здатність молоді реалізову-вати 
популяризацію гендерних відносин у реальному житті. 

Усвідомлення важливості та необхідності впрова-
дження гендерного компоненту у виховання молоді в 
закладах освіти визначає об‘єктивну необхідність по-
шуку умов, здатних підвищити ефективність підготовки 
молоді, а також вимагає суттєвих змін у діяльності ви-
кладацького складу як співорганізатора соціальної та 
міжособистісної взаємодії з молоддю на засадах гендер-
ного підходу. 

Гендерний компонент в освітньо-виховному процесі 
сучасної молоді сьогодні має важливе значення: він фо-
рмує нові сучасні погляди на «патріархальні» питання у 
сучасному суспільстві та загалом починає відбуватися 
переформатування цінностей у суспільстві. 

Сучасні дослідники наполягають на важливості фор-
мування у молоді усвідомлення та прагнення особисто-
сті до самопізнання, самореалізації та розвитку своєї 
неповторної гендерної індивідуальності. 

Для формування гендерного компоненту у вихованні 
сучасної молоді необхідно виділяють такі напрями роботи: 

 усвідомлення необхідності рівноправної моделі 
людей у гендерних перетвореннях; 

 активна громадянська позиція для просування цін-
ностей гендерної рівності; 

 необхідні навички взаєморозуміння у процесі 
міжстатевої взаємодії та культури; 

 толерантна гендерна поведінка; 
 навички приймати рішення, необтяжені традицій-

ними гендерними стереотипами. 
Сферами впровадження гендерної рівності та недис-

кримінації є ті, що будь-яким чином пов‘язані з надан-
ням освітніх послуг. Впровадження гендерної рівності та 
недискримінації в освітній процес має здійснюватися 
згідно з новими законодавчими актами, стратегіями, 
програмами, розробленими органами влади із врахуван-
ням міжнародного досвіду провідних країн світу. 

Основною метою освітніх програм та навчальних 
курсів у закладах освіти повинно бути обговорення пси-
хологічних та соціальних теорій, які пояснюють дослі-

У статті подана інформація щодо впровадження гендерного компоненту в освітньо-виховний процес у 

закладах освіти. У закладах освіти відбуваються трансформаційні процеси, які наближають молодь та 

сучасне суспільство до освіти без гендерних стереотипів та дискримінацій. У сучасній освітній роботі 

відбувається пошук альтернативних засобів навчання, що забезпечували б толерантне тлумачення та 

сприйняття гендерної культури та гендерного виховання особистості. Визначено умови введення 

гендерного компоненту в заклади освіти, запропоновано шляхи підвищення гендерної компетенції 

викладачів, напрями роботи і тактики формування гендерної культури серед молоді. 

Ключові слова: освітньо-виховний процес, гендерний компонент, гендерна поведінка, гендерна рівність, 

гендерна культура. 



   
74 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, February # 51, 2021 
 

дження важливих теоретичних основ з цієї проблематики. 
Реалізація гендерної програми можлива лише за умов 

системної та цілеспрямованої освітньо-виховної роботи, 
орієнтованої на створення гендерно чутливого освіт-
нього середовища, середовища з рівними можливостями 
самореалізації окремої особистості. 

Гендерний компонент повинен бути інтегрований у 
систему наукових знань та навчальних дисциплін освіт-
ніх закладів, а також необхідно вживати систематичні 
заходи освітньої та виховної діяльності, які будуть 
спрямовані на виявлення та нейтралізацію гендерних 
стереотипів. Усе це сприятиме формуванню гендерної 
компетентності сучасної молоді. 

Основним принципом такого підходу до освіти та 
виховання є анулювання дискримінації та будь-яких 
проявів упередженості в поведінці молодого покоління, 
освоєння майбутніх соціальних ролей на підставі належ-
ності до певної статі. 

Гендерна рівність, по-перше, полягає в тому, щоб 
з‘ясувати та усунути всі соціальні бар‘єри, що заважа-
ють людині проявити себе як особистість; по-друге, 
створити рівні соціальні можливості для всіх учасників. 

Як показує світовий досвід, вивчення та вирішення 
гендерних питань та проблем залежить від формування в 
суспільстві культури рівності між чоловіком та жінкою, 
культури їхніх гендерних відносин, які моделюються та 
закладаються ефективно під час освітнього процесу та 
батьківського ставлення до цього питання. 

У суспільстві та різних освітніх установах уже ста-
ють звичними такі слова як «гендер» і «антидискриміна-
ційна експертиза». У науковців відбувається пошук аль-
тернативних нових сучасних напрямів для забезпечення 
толерантного виховання та сприйняття гендерної куль-
тури особистості. 

Подолання гендерної дискримінації в закладах осві-
ти – один із затребуваних напрямів сьогодення. 

Особливого значення в освітніх установах набуває 
щоденна робота щодо поширення гендерних знань, 
впровадження принципів гендерної рівності в суспільс-
тві та формування нових стандартів і нової поведінки.  

Освоєння гендерної культури та виховання є склад-
ним процесом для суспільства, особливо це стосується 
людей похилого віку, оскільки стереотипи, що були 
сформовані протягом життя, дуже складно перебуду-
вати, а частіше просто неможливо. Просвітництво з ген-
дерної проблематики необхідно запровадити не лише 

для молоді, а також і для всього суспільства загалом. 
Тільки так ми зможемо конструктивно побудувати взає-
модію між поколіннями та навчити старше покоління 
сприймати нові тенденції у соціумі. 

Не лише суспільство, а й сім‘я відіграє важливу та 
першочергову роль для соціалізації молодого покоління. 
Вона перетворює індивіда в суспільну категорію. Тому 
важливою умовою формування гендерної культури та 
виховання молодого покоління є робота в цьому напря-
мку батьків. Але цей процес можливий лише зa умов 
обізнаності батьків щодо зазначеного питання, постій-
ного вдосконалення своїх знань, а також використання 
ними сучасних педагогічних методик, щоб не зашкодити 
правильному сприйняттю. 

З боку закладів освіти та викладацького складу необ-
хідно послідовно та толерантно проводити просвітни-
цькі заходи серед молоді у будь-яких форматах, у виг-
ляді проведення лекцій, диспутів, тренінгів, квестів, 
семінарів, щоб змінювати упереджене ставлення до ген-
дерної проблематики. Здобувачів освіти необхідно спо-
нукати засвоювати матеріал шляхом застосування ситу-
ацій наближених до реальних умов життя, поєднавши 
освітні процеси із гендерним компонентом. 

Висновки. Отже, освітньо-виховний процес відіграє 
важливе значення для формування гендерної культури 
та виховання. Впровадження гендерного підходу в осві-
тньо-виховний процес може бути реалізоване лише в 
контексті гуманістичної особистісно орієнтованої освіти, 
шляхом організованого процесу формування гендерної 
культури серед молоді. Лише поєднавши всі напрями 
просвітницької роботи, ми можемо подолати всі нега-
тивні наслідки та непорозуміння гендерного компоненту 
у суспільстві. Впроваджуючи гендерний підхід в освіт-
ньо-виховний процес, необхідно враховувати вікові, 
психофізіологічні, психоемоційні особливості учасників 
освітнього процесу, їх взаємовідносини, тенденції до 
особистісно орієнтованого навчання та для кожної ві-
кової групи пропонувати зрозумілі та адекватні форми 
просвітництва. 
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GENDER COMPONENT AS AN IMPORTANT DOMINANT  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF MODERN YOUTH 

The introduction of the gender component in the educational process in educational institutions is considered in the present 
article. Transformational processes taking place in educational institutions bring young people and modern society closer to 
education without gender stereotypes and discrimination. In modern educational work, there is a search for alternative 
teaching methods that would provide a tolerant interpretation and perception of gender culture and gender education of the 
individual. The conditions for the introduction of a gender component in educational institutions are determined as well as the 
ways to increase the gender competence of the teachers; focus areas and tactics of forming a gender culture among young 
people are proposed. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. 

Одним з пріоритетних стратегічних напрямків сучасної 

України є сфера освіти. Важливою вимогою формування 

нової економіки виступає модернізація системи освіти. 

У зв‘язку з цим, необхідність дослідження теми, розгля-

нутої в представленій публікації, не викликає сумніву і 

вимагає уваги як суспільства в цілому, так і окремих 

фахівців, що займаються зазначеним напрямком. Оскі-

льки, приблизно 90% дітей, учнів та студентів мають 

відхилення в стані здоров‘я, понад 50% – незадовільну 

фізичну підготовку, мають низький та нижчий за серед-

ній рівні фізичного здоров‘я в 61% молоді у віці 16–

19 років, 67,2% – у віці 20–29 років. Тільки впродовж 

останніх п‘яти років на 41% збільшилася кількість уч-

нівської та студентської молоді, віднесеної за станом 

здоров‘я до спеціальної медичної групи [7]. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. 

В.К. Бальсевич розробив концепцію спортизації фізич-

ного виховання як чинника гармонійного формування й 

виховання особистості [2]. Д.В. Бондарев говорить про 

фізичне вдосконалення студентів шляхом використан-

ням засобів футболу; А.І. Драчук, С.Г. Защук, Івчато-

ва Т.В. апелюють до використання вправ із баскетболу, 

що дозволяє гармонізувати особистість студента, його 

фізичного, психологічного, емоційного розвитку й здо-

ров‘я загалом. Питання проведення занять з фізичного 

виховання в сучасних умовах вищих навчальних закла-

дів досліджені Л.В. Волковою, Л.С. Дворкіною, 

В.Г. Олешко, А.І. Стеценко [6]. 

Мета студії – охарактеризувати особливості прове-

дення занять з фізичної культури зі студентами медич-

ного вишу, визначити особливості та специфіку навча-

льного процесу студентів-медиків.  

Виклад основного матеріалу. Випускники медич-

них закладів посідають особливу ланку на сучасному 

ринку праці, тому, якість підготовки фахівців цієї сфери 

відіграє ключову роль в майбутньому успіху і розвитку 

молодого випускника. Метою дисципліни «Фізичне ви-

ховання» є формування здорового способу життя студе-

нтів для збереження власного здоров‘я та здатність ви-

користовувати методи, засоби і методики прикладної 

фізичної підготовки на основі їх освоєння для забезпе-

чення повноцінної соціальної та професійної діяльності. 

Ефективність навчального процесу з даної дисцип-

ліни в повній мірі буде залежати від виявлення фізичних 

якостей у професійній діяльності і показників спеціаль-

ностей, грамотного засвоєння і використання студента-

ми основ прикладної фізичної підготовки для повноцін-

ної майбутньої трудової діяльності. 

Лікарю більше, ніж будь-кому, необхідно знати про 

фізичну культуру і засоби її впливу. Таким чином, спря-

мованість мотивацій до занять оздоровленням та фізич-

ною культурою майбутніх лікарів мають величезне зна-

чення для відновлення здоров‘я нації. Одним із головних 

завдань у підготовці медичних фахівців є розвиток у 

студентів фізкультурно-спортивних інтересів, що по-

винно здійснюватися на основі врахування їх бажань і 

схильностей. Крім того, важливо зазначити, що випуск-

ники медичних вузів будуть залучені до особливої галузі 

діяльності, від якої в повній мірі залежить життєдіяль-

ність і фізичне благополуччя величезної спільності лю-

дей [5].  

Сучасний процес підготовки медиків висуває нові 

вимоги до організації освіти в профільному вузі, так як в 

суспільстві все більше зростає необхідність розвитку 

творчого потенціалу особистості майбутнього лікаря [4]. 

Безпосередньо для самих студентів-медиків проблема 

дотримання здорового способу життя виступає запору-

кою їхньої майбутньої успішної професійної діяльності 

Для того щоб стати лікарем, не вистачить лише отри-

мати шестирічну освіту, після закінчення вишу необ-

хідно пройти навчання в інтернатурі і ординатурі, що 

становить ще три роки [7]. Навчання в медичному вузі 

пов‘язане з запам‘ятовуванням великого обсягу термінів, 

прочитанням величезної кількості літератури, необхідні-

стю регулярно готуватися до практичних занять, вико-

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з проведенням занять з фізичної культури зі 

студентами медичних навчальних закладів. Розглянуто особливості застосування різних засобів фізичного 

виховання, форм рухової активності, засобів і методів з урахуванням специфічних вимог майбутньої 

професійної діяльності. Проведено аналітичний огляд вмісту загальних професійно необхідних фізичних 

якостей і показників організму студентів медичного профілю. Виділено групи засобів прикладної фізичної 

підготовки. Розглянуто найбільш доступні види спорту, які можна використовувати в рамках 

навчального плану дисципліни «Фізична культура». Дано деякі рекомендації щодо застосування вправ для 

підвищення рівня розвитку фізичних якостей і загального зміцнення організму майбутнього фахівця.  

Ключові слова: заняття, фізична культура, студенти-медики, засоби фізичної культури, фізична 

підготовка. 
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нувати домашні завдання, тобто рівень навантаження 

надзвичайно високий. 

На заняттях фізичною культурою слід приділяти 

увагу найбільш доступним видам рухової активності, 

для яких характерні такі якості, як координації рухових 

дій, спритність рук, здатність до збереження пози трива-

лий час, статична силова витривалість м‘язів черевного 

преса, спини, тулуба. Також сюди можна віднести кон-

центрацію уваги протягом робочого дня, емоційну стій-

кість до різних зовнішніх факторів, сміливість і рішу-

чість у момент прийняття життєво важливих рішень. 

Під час навчання студенти-медики перебувають в 

умовах клініки, постійно відчуваючи сильні психологі-

чні навантаження від зіткнення з людськими страждан-

нями, хворобами, смертю тощо. У практикуючих лікарів 

часто виникає стан професійного вигорання, пов‘язаний 

з психічною і фізичною втомою, викликаною важкими 

умовами праці [8]. 

Актуальним і практично значущим питанням постає 

завдання розробки і впровадження в освітній процес 

ефективних технологій, способів, методів, прийомів 

оздоровчої спрямованості, що сприяють позитивним 

зрушенням в фізичній та функціональній підготовлено-

сті студентів-медиків, формуванні в них ціннісного ста-

влення до здоров‘я, а також стійкої позитивної мотивації 

до занять з фізичної культурі. 

Одним з ефективних способів, спрямованих на вирі-

шення поставленого завдання, стає застосування на за-

няттях з фізичної культури сучасних видів оздоровчої 

гімнастики [9]. 

Гімнастичні вправи дозволяють ефективно цілеспря-

мовано впливати на м‘язові групи, які потребують нава-

нтаженні і, навпаки, дати розвантаження та відпочинок 

перевантаженим м‘язам. Оздоровча гімнастика викорис-

товується для профілактики малорухливого способу 

життя. Особливо актуально це для людей у віці [1]. 

Атлетична гімнастика несе вже більш серйозний 

вплив на організм людини. Робота виконується з обтя-

женнями і вимагає пильної уваги при дозуванні наван-

таження. Це стосується як обсягу виконуваної роботи, 

так і її інтенсивності. 

Одним з важливих засобів фізичної культури є легка 

атлетика. На навчальних заняттях з легкої атлетики роз-

виваються практично всі фізичні якості. Ефективно ви-

користовуються бігові вправи із застосуванням різних 

методів: інтервального, безперервного, змінного і т. д. [3]. 

Різнобічність занять атлетичною гімнастикою масо-

во-оздоровчого напрямку визначається включенням в 

неї таких видів спортивної діяльності, як біг, плавання, 

ігри, які за рахунок своєї специфіки роблять благотвор-

ний вплив на серцево-судинну і дихальну системи орга-

нізму студента. Крім силових вправ із різного роду 

ускладненнями, вправ на спеціальних тренажерах, які є 

основними для цього напрямку спорту, атлетична гімна-

стика масово-оздоровчого характеру будується на вико-

ристанні комплексів, які можуть включати: силові 

вправи на гімнастичних снарядах (бруси, перекладина 

низька і висока, бруси різної висоти, кінь, кільця та ін.); 

загально-розвиваючі вправи з силовим акцентом без 

предмета і з предметами (скакалки, гімнастичні палиці, 

набивні м‘ячі, гантелі, гумові джгути і ін.) [6]. 

У структурі заняття елементи оздоровчої гімнастики 

можуть застосовуватися на різних його етапах: в розми-

нці, основній або завершальній частині. Вибір конкрет-

них вправ залежить від тематики та цілей конкретного 

заняття, а також від того, на які групи м‘язів доводиться 

основне фізичне навантаження. Так, наприклад, на на-

вчальних заняттях розділу «Легка атлетика» в підгото-

вчу частину доцільно включати вправи з аеробіки, на-

ближені до техніки бігу, стрибків, метань, а також 

вправи з каланетики для рухливості суглобів і т.д. На 

заняттях розділу «Гімнастика» продуктивно використо-

вувати вправи степ-аеробіки, шейпінгу, а також вправи 

на гімнастичних м‘ячах. На парах із ігровою спрямова-

ністю в підготовчій частині, в залежності від завдань, 

застосовується класична аеробіка з різними переміщен-

нями приставними, схрещеними кроками, з раптовими 

зупинками, стрибками, вправи степ-аеробіки на гімнас-

тичній лаві.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У результаті проведеної роботи були визначені показ-

ники рівня розвитку фізичних якостей у студентів меди-

чних спеціальностей «Буковинського державного меди-

чного університету», які можна використовувати як 

орієнтири для підвищення власних результатів в процесі 

занять фізичною культурою. Подальші студії можна 

спрямувати на детальний опис комплексу вправ. 
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PECULIARITIES OF CONDUCTING PHYSICAL CULTURE LESSONS WITH STUDENTS  

OF STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIES 

The work is devoted to the study of the problems connected with the physical education classes with the students of the 

medical university. The article considers the features of the application of various means of physical education, forms of motor 

activity, means and methods, taking into account the specific requirements of the forthcoming work in their profession. An 

analytical review of the content of the professionally required physical qualities and indices of the body of medical students 

was carried out. Groups of the means of applied physical preparation have been allocated. The most accessible types of sports, 

which can be used within the curriculum of the discipline «Physical culture» have been considered. Some recommendations on 

the use and dosage of the exercises for improving the level of development of physical qualities and general strengthening of 

the organism of the future specialist have been given.  
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Постановка проблеми. Становлення нової сис-

теми в ЗВО, яка орієнтована на входження у світовий 
освітній простір, зміни освітньої парадигми, що 
пов‘язані з пошуком таких підходів і методів навчання 
іноземної мови студентів немовних закладів вищої 
освіти в умовах гуманізації освітнього процесу, реаліза-
ція яких виводить майбутнього фахівця на міжкультурну 
взаємодію. Завдяки цьому кваліфікований фахівець бу-
дує конструктивні відносини з іншими людьми в кон-
тексті своєї професійної діяльності, усвідомлено пізнає 
соціум, швидко змінюється, зберігає щось цінне, що є в 
своїй та іншомовній культурі, в свою чергу, пояснює, 
інтерпретує пізнаване і пізнане через людину, через її 
входження у «множинність» існуючих культур. Перехід 
до безперервного інтегрованого утворення в системі 
немовних закладів вищої освіти характеризується трьома 
сучасними аспектами навчання – оволодінням основної 
та додатковими спеціальностями, комп‘ютерної та ін-
шою необхідною технікою та іноземною мовою, що ак-
туалізує нове соціальне замовлення на підготовку висо-
кокваліфікованих кадрів для народного господарства в 
різних типах вищих і середніх навчальних закладів на-
шої країни.  

У цих умовах звернення до проблеми формування 
комунікативної компетентності студентів при навчанні 
іноземної мови (з урахуванням можливостей створення 
оптимальних комунікативно спрямованих технологій та 
автентичних навчальних засобів) є не тільки актуальним, 
але і необхідним з багатьох причин. Головним є необ-
хідність теоретичного обґрунтування та експеримента-
льна перевірка ефективності навчання іноземним мовам 
з урахуванням результатів досліджень в області суміж-
них наук (педагогіки, психології, психолінгвістики, лін-
гвістики, лінгводидактики). Центральне місце в цьому 
процесі слід відвести педагогіці і методиці навчання 

студентів немовних закладів вищої освіти. 
Ідеї гуманізації, інтенсифікації, активізації, комуніка-

тивності та професіоналізації у викладанні сучасних 
іноземних мов у системі довузівської, вузівської та піс-
лявузівської освіти викликані до життя динамікою роз-
витку суспільних і науково-технічних зв‘язків, економі-
чних відносин в країнах Європи. В галузі освіти і 
культури ці ідеї розробляються. Основна мета цієї діяль-
ності полягає в розвитку такого типу освіти в Європі, 
який відповідає потребам сучасного суспільства, в тому 
числі в об‘єднанні народів Європи через усвідомлення 
ними культурної спільності [2, с.118]. Завданнями Ради 
Європи є допомога в здійсненні та підтримки нововве-
день у викладанні іноземних мов і сприяння в підготовці 
викладачів. 

Відзначаючи теоретичну і практичну значимість вка-
заних досліджень, необхідно зазначити, що проблема 
формування комунікативної компетентності студентів 
засобами іноземної мови на основі рівневого підходу та 
інтеграції відомих методів і прийомів інтенсивного та 
комунікативного навчання в рамках гуманістичної педа-
гогіки залишається однією з мало розроблених в області 
теорії і методики навчання іншомовної усного та пись-
мової комунікації.  

Позначення протиріч можна продовжити, але голо-
вне – це протиріччя між сучасними вимогами, що 
пред‘являються до володіння іноземною мовою студен-
там немовних закладів вищої освіти в нових соціально-
економічних умовах, і недостатньо високим розвитком 
умінь продуктивної професійної комунікативної діяль-
ності, яка необхідна для самореалізації особистості того, 
хто навчається на творчому рівні. 

Прагнення знайти засоби вирішення зазначених су-
перечностей і визначило проблему нашого дослідження. 
Тобто, якщо розглядати дану проблему у теоретичному 

У статті розроблено концептуальні засади процесу творчої самореалізації майбутнього фахівця з 

урахуванням досвіду гуманізації освіти та конструювання освітнього процесу в контексті діалогу 

культур. Визначено сутність інтеграційного підходу до формування комунікативної компетентності 

студентів немовних ЗВО засобами іноземної мови. Розкрито сутність та структуру поняття 

«комунікативна компетентність студентів немовних ЗВО». Сформовано модель комунікативної 

компетентності студентів немовних ЗВО засобами іноземної мови та виявлено педагогічні умови її 

реалізації. Описано інваріантні та варіативні технології інтенсивно-комунікативного навчання іноземної 

мови студентів немовних ЗВО. Відібрано та реалізовано зміст іншомовної освіти в аспекті формування 

комунікативної компетентності студентів немовних ЗВО з урахуванням специфіки їх спеціальності.  

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, модель формування комунікативної 

компетентності студентів, інваріантні та варіативні технології, процес творчої самореалізації. 
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плані – це створення концептуальної моделі формування 
комунікативної компетентності студентів немовних за-
кладів вищої освіти в єдності з їх орієнтацією на творчу 
самореалізацію у професійній сфері; у практичному 
плані – проблема визначення змісту іншомовної освіти, 
реалізація якого забезпечує входження студентів немов-
них закладів вищої освіти в контексті діалогу культур. 
Тому мета дослідження є теоретичне обґрунтування 
інтеграційного підходу до формування комунікативної 
компетентності студентів закладів вищої освіти засо-
бами іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативна ком-
петентність студентів немовних закладів вищої освіти як 
інтегративна властивість особистості є передумовою 
успішної професійної діяльності в контексті діалогу ку-
льтур. Однак змістовні і процесуальні аспекти навчання 
студентів іноземної мови в умовах немовних ЗВО в пов-
ній мірі не співвіднесені з професійним контекстом їх 
майбутньої діяльності, яка передбачає готовність до 
міжкультурного спілкування в професійній сфері. Моде-
лювання системи формування комунікативної компетен-
тності студентів немовних ЗВО базується на: методо-
логії і методиці викладання іноземної мови (І.О. Зимня, 
Г.А. Китайгородська, Є.І. Пасів і ін.); на теорії міжкуль-
турної та ділової комунікації (М. С Каган, В.А. Конєв, 
В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Мінасова та ін.); на принципі 
комунікативної спрямованості навчального процесу у 
ЗВО з іноземної мови (Т. Аксьонова, В.А. Бухбіндер, 

Н.І. Гез, Н.Б. Єлухіна, Г.В. Колшанский, В.Я. Скалкин, 
І.Ю. Шехтер і ін.); на ідеях зарубіжної мовної школи 
(Д. Жиро, Х.Е. Пифо, В.М. Ріверс, Д. Шейлз та ін.) та 
інтенсивного навчання іноземним мовам (Г.А. Китай-
городська, Г.К. Лозанов, М.М. Майорова, В.В. Петру-
синського і ін.). 

У контексті даного дослідження важливим є створе-
ння моделі процесу творчої самореалізації майбутнього 
фахівця в професійній сфері (рис.1). Дослідники ствер-
джують, що про рівень професіоналізму можна судити 
за ступенем відповідності особистих вимог, які пред‘яв-
ляються до її професії та до майбутнього фахівця.  

Рівень творчої самореалізації приймається за загаль-
нонаціональними параметрами, а його механізмом стає 
активна, мобільна, творча особистість. Формування та-
кої особистості вимагає створення умов, які активізують 
потребу студентів у творчій самореалізації [1, с.22]. 

Виходячи з рис. 1 встановлено, що для розвитку пот-
реби студентів творчої самореалізації потрібно дотриму-
ватися такої послідовності від блоку гармонійного роз-
витку (ГР) при опорі на блоки інтелектуалізації 
розумової діяльності (ІРД) та емоційної рефлексії (ЕР) 
через блок соціальної інтегрованості (СІ) така організа-
ція є оптимальною для процесу навчання, при якій у 
студентів немовних закладів вищої освіти виробляється 
здатність до нестандартних способів здійснення діяль-
ності, до пошуку варіативних рішень і до прогнозування 
результатів професійної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель творчої самореалізації (ТСР) особистості в процесі вивчення іноземної мови 

При цьому організація процесу навчання студентів 

іноземної мови адекватна процесу комунікації, що обу-

мовлена феноменом перенесення, полягає в усвідом-

ленні студентами адекватності умов навчання реальної 

професійної діяльності, та феноменом мотивації, тобто 

розвиток пізнавальних, професійних і соціальних потреб 

та інтересів полягає в засвоєнні мови за спеціальності як 

основи готовності до професійної діяльності.  

Усвідомленню студентами адекватності умов навча-

ння реальної професійної діяльності сприяє комунікати-

вний метод навчання іноземної мови, який забезпечує 

оволодіння студентами видами мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо), без переклад-

ного розуміння навчальної іншомовної інформації з 
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професійною спрямованістю. Активізації мовотворення 

комунікативних структур в професійному контексті на 

основі єдності усвідомлюваних та неусвідомлюваних 

процесів засвоєння іноземної мови сприяє інтенсивний 

метод навчання. У зв‘язку з цим актуальним стає реалі-

зація ідеї об‘єднання, інтеграції комунікативного та 

інтенсивного методів з метою підвищення ефективності 

навчання студентів немовних закладів вищої освіти для 

професійно-орієнтованої та професійної іншомовної 

комунікації. 

Завдяки такому об‘єднанню методів навчання процес 

набуває інтенсивно-комунікативний характер, а компле-

ксність його цілей спрямовується на формування кому-

нікативної компетентності студентів, під якою розумі-

ємо сукупність лінгводидактичних, лінгвокомуніка-

тивних та лінгвокраїнознавчих знань, навичок і умінь, 

що утворюють її компетенції, які використовуються 

комунікантом в професійній сфері. Єдність інтенсивних 

і комунікативних стратегій професійного контексту 

освітнього процесу в немовних закладах вищої освіти 

вимагає визначити таку стратегію навчання іноземної 

мови, яка представляє органічне поєднання свідомих і 

підсвідомих компонентів в його структурі навчання, яка 

проявляється в паралельному оволодінні студентами 

мовними знаннями до автоматизму. Таку стратегію на-

вчання реалізує інтегративний підхід до формування 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців [5, 

с.35-36]. 

Інтегративний підхід до формування комунікативної 

компетентності студентів представляє методологічну 

позицію в основі якої лежить сукупність принципів ін-

тенсифікації, комунікативності та творчої самореаліза-

ції, що реалізуються в рамках гуманістичної педагогіки, 

при якому засвоєння іншомовної навчальної інформації 

базується на оволодінні психолого-педагогічного та лін-

гводидактичного матеріалу з метою досягнення резуль-

тативності профорієнтованої та професійної усної та 

письмової комунікації. Формування комунікативної 

компетентності студентів немовних закладів вищої 

освіти на рівні творчої самореалізації особистості базу-

ється на принципах реформування вищої професійної 

освіти з іноземної мови як засобу комунікації, а саме 

перехід на багаторівневу систему загальної професійної 

освіти; створення системи навчання іноземної мови зі 

спеціальності, що забезпечує підвищення якості профе-

сійної підготовки та готовність до реалізації резервних 

можливостей та творчого потенціалу особистості фахівця. 

Опора на інтегративний підхід обумовлена комплек-

сністю цілей інтенсивно-комунікативного навчання: 

формування компетенцій на рівні творчої самореалізації 

особистості; наскрізне об‘єднання сугестопедичного, 

релаксопедичного, сугестивно-програмного та комуніка-

тивного методів, які відбуваються при зміцненні конце-

птуальних положень аксіологічного, акмеологічного, 

особистісно-діяльнісного, комунікативно-діяльнісного 

підходів до навчання студентів немовних ЗВО іншомов-

ної усної та письмової комунікації. Інтегративний підхід 

задає організаційну основу процесу професійної підго-

товки студентів (інтенсивно-комунікативне навчання), 

змістовну основу (іноземна мова за спеціальністю), про-

цесуальну основу (поєднання інтенсивного і комуніка-

тивного методів), методичну основу (професіоналізація 

процесу засвоєння іноземної мови на основі польового 

підходу, розробка профорієнтованих текстових матеріа-

лів, циклічне формування комунікативних компетен-

цій) [4, с.183-191]. 

Ефективність навчального процесу таким чином буде 

розкриватися в засвоєнні значного обсягу навчальної 

інформації в практичних цілях, у привласненні студен-

тами соціокультурного досвіду в ході безпосереднього 

(говоріння) і опосередкованого спілкування (читання), в 

розвитку комунікативних здібностей, в основі яких ле-

жить сукупність компетенцій (іншомовна зокрема). Дос-

лідження, виконані в області професійної педагогіки, 

свідчать про інтерес вчених до проблеми формування 

комунікативної компетентності та неоднозначності у 

виборі засобів для досягнення цього результату, в силу 

чого відсутня єдність в розумінні суті та підходів до ро-

зробки структури поняття «комунікативна компетент-

ність». Так, виявлення сутності та особливостей компо-

нентного складу даного поняття як багатогранного 

явища, забезпечує комунікативну здатність комунікантів 

до міжособистісного та міжкультурного спілкування. 

Аналіз компонентного складу комунікативної компетен-

тності дозволив прийти до висновку, що це багатофак-

торне інтегративно єдине, що забезпечує здатність до 

професійного спілкування на мові окремої спеціально-

сті. Засобом оволодіння комунікативною компетентні-

стю є профорієнтаційний текст, що сприяє виробленню 

компетенцій, які представлені у рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структура комунікативної компетентності студентів немовних закладів вищої освіти 
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Визначивши структуру комунікативної компетентно-

сті студентів немовних закладів вищої освіти розглянемо 

рівні формування комунікативної компетентності студентів:  

перший рівень – комунікативний (вживання, конс-

труювання профорієнтованих висловлювань);  

другий рівень – соціокультурний (реалізація комуні-

кативних актів в ситуативному професійному контексті, 

адекватному умовам реальної професійної комунікації). 

Методологічну основу навчання студентів іноземної 

мови становить теорія системного підходу, згідно з якою 

в навчальному процесі взаємодіють дві системи: навча-

льна дисципліна «Іноземна мова» та методика, яка виз-

начає в значній мірі успішність функціонування системи.  

В ході дослідження сконструйована інваріантна цик-

лічна модель комунікативної компетентності студентів 

немовних ЗВО засобами іноземної мови відповідно до 

етапів мовної та комунікативної навчальної діяльності 

(рис.3). 

Модель дозволила розглянути в динаміці взаємозу-

мовленість та взаємодію профорієнтованих знань, усві-

домлюваних та автоматизованих мовних навичок і умінь 

в їх циклічному переході по лінії в професійні знання, 

усвідомлювані і автоматизовані комунікативні навички і 

вміння при стратегічному напрямку руху від мовної 

компетентності з елементами комунікативної компетен-

тності (перший рівень) до комунікативної компетентно-

сті (другий рівень). 

Триланковий виток інваріантної моделі формування 

комунікативної компетентності студентів немовних за-

кладів вищої освіти сприяв їх переходу від профорієнто-

ваних знань, усвідомлюваних і автоматизованих навичок 

і умінь (конструювання на етапах навчального заняття – 

при презентації навчальної інформації та активізації лін-

гвокомунікативної мовної діяльності) до професійної 

іншомовної усної та письмової комунікації [3, с.112]. 

Мотиваційно-споживчий блок моделі формування кому-

нікативної компетентності студентів немовних закладів 

вищої освіти забезпечував цілепокладання при засвоєнні 

мови зі спеціальності, що досягалося інтенсифікацією 

навчального процесу: якісний рівень засвоєння значного 

обсягу навчальної інформації при найменших витратах 

енергії в стислі терміни впродовж повного психологіч-

ного комфорту. Діяльнісний блок моделі сприяв розви-

тку всіх видів мовленнєвої діяльності з опорою на рідну 

мову, театралізацію та драматизацію навчального про-

цесу, діалогову взаємодію суб‘єктів.  

 

 
 

Рис.3. Інваріантна циклічна модель комунікативної компетентності студентів 

немовних ЗВО засобами іноземної мови 
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Примітка: У – вміння; Н – навички; МВ – мовне 

вміння; МН – мовні навички; КН — комунікативні нави-

чки; МВу – усвідомлюване мовне вміння; МВа – автома-

тизоване мовне вміння; МНу – усвідомлювані мовні на-

вики; КВа – автоматизоване комунікативне вміння; КНа – 

автоматизовані комунікативні навички; Зп/о – проф-

орієнтаційне знання; Зп – професійні знання; МК – мо-

вна компетентність; КК – комунікативна компетент-

ність; ЛДК – лінгводидактична компетентність; ЛКК – 

лінгвокомунікатівна компетенція; ЛКК – лінгвокраїно-

знавча компетенція; ТСР – творча самореалізація; ГР – 

гармонійний розвиток; ІРД – інтелектуалізація розумо-

вої діяльності; ЕР – емоційна рефлексія; СІ – соціальна 

інтегрованість; ТП – творчій потенціал; ІО – індивідуалі-

зація особистості. 

Комунікативний блок моделі відображає специфіку 

професійного навчання, гармонізуючи мовну діяльність 

з основними професійними функціями. Нами були вияв-

лені педагогічні умови, що забезпечують функціону-

вання розробленої моделі. Соціокультурний контекст 

профорієнтаційної та професійної діяльності, цикліч-

ність навчання видам мовної діяльності, диференціація і 

інтеграція текстових структур навчального матеріалу, 

діалогізація і монологізація текстових навчальних мате-

ріалів, театралізація та драматизація процесу засвоєння 

іноземної мови зі спеціальності представляли організа-

ційно-методичні умови, дотримання яких сприяло роз-

витку професійно значущих якостей студентів, їх інтег-

рації в професію. 

Структурування навчального матеріалу на основі 

польового підходу до відбору змісту текстів, диференці-

ація їх відповідно до принципу діалогізації, організація 

рубіжного та підсумкового контролю рівнів сформова-

ності комунікативних компетенцій – склали дидактичні 

умови, як основу для вироблення лінгводидактичної 

компетенції. Дотримання психолого-педагогічних умов 

(єдність усвідомлюваного та неусвідомлюваного в пси-

хічний діяльності) включає послідовність рівнів засво-

єння мови, морфологічний та морфолого-синтаксичний 

синтез, який дозволяє прогнозувати діяльнісний резуль-

тат у вигляді інтересу до вивчення іноземної мови зі 

спеціальності і потреби в іншомовному професійному 

спілкуванні.  

Цільове планування в просторі і часі ієрархії та пос-

лідовності технологічних операцій освітнього процесу 

та управління пізнавальною діяльністю студентів пред-

ставляють технологію навчання іноземної мови зі спеці-

альності. Педагогічна технологія є послідовний та без-

перервний рух взаємопов‘язаних компонентів, етапів 

педагогічного процесу і дій його учасників, обумовле-

них позитивним досвідом застосування інтенсивних та 

комунікативних методів іншомовної професійної освіти 

у вищих навчальних закладів. 

Висновок. Узагальнення результатів інтенсивно-

комунікативного навчання іноземної мови студентів 

немовних закладів вищої освіти дозволяє сформулювати 

основні висновки. Творча самореалізація особистості як 

найважливіша потреба сучасного фахівця викликає не-

обхідність перегляду підходів до професійної підготовки 

студентів немовних закладів вищої освіти. Дослідження 

показало, що затребуваність готовності до вирішення 

професійних завдань обумовлена розширенням комуні-

кативного діапазону професіонала, що може сприяти 

інтегративному підходу, який дозволяє студентам здо-

бути комунікативну компетентність.  

Історія навчання іноземної мови у закладах вищої 

освіти свідчить про те, що відбір, розподіл, організація 

навчального матеріалу сприяють реалізації мети, тобто 

освоєнню студентами іншомовної інформації, а методи 

спрямовуються не тільки на освоєння її обсягів, а й на 

становлення готовності майбутніх фахівців до їхнього 

професійного застосування на практиці. Наскрізне 

об‘єднання інтенсивного та комунікативного методів 

забезпечує цій результат та актуалізує проблему інтег-

раційного підходу до формування комунікативної ком-

петентності студентів  

Викладач, впроваджуючи в педагогічний процес ін-

варіантну циклічну модель комунікативної компетент-

ності студентів немовних ЗВО засобами іноземної мови, 

сприяє їх готовності до творчої самореалізації в профе-

сійній сфері при впровадженні в інтенсивно-комунікати-

вний процес навчання інваріантної та варіативної техно-

логій, що забезпечує поетапний розвиток компетенцій 

відповідно до рівнів засвоєння іноземної мови зі спеціа-

льності: презентація – активація – реактивація – комуні-

кація – контроль.  

Комунікативна компетентність, будучи професійною 

властивістю фахівця, формується в єдності з розвитком 

потреби у творчій самореалізації, що сприятиме спеціа-

льно відібраному змісту у вигляді автентичного підруч-

ника, в структурі якого система мови зі спеціальності 

представлена інтеграцією більш знайомих полів на мор-

фемному та морфолого-синтаксичному рівнях, що 

сприяє оволодінню механізмами вироблення словотвор-

чих моделей в рамках термінологічного поля зі спеціа-

льності, усвідомлення їх місця в системі синтагматичних 

зв‘язків іноземної мови зі спеціальності та автоматизації 

формулювання сенсу висловлювань іноземною мовою.  
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INTEGRATIVE APPROACHES FOR BUILDING OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE 

MODEL FORMATION IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The conceptual foundations of the creative self-realization process of the future specialist based on the experience of the 

humanization of education and the educational process designing in the context of a dialogue of cultures are developed in the 

article. The essence of the integration approach to the formation of the students’ communicative competence of non-linguistic 

higher educational institutions by means of a foreign language is determined. The essence and structure of the concept of the 

students’ communicative competence is revealed. The model of the students’ communicative competence of non- linguistic HEI 

by means of a foreign language is formed and the pedagogical conditions of its realization are revealed. It is described the 

invariant and variable technologies of the intensive-communicative foreign language in the students’ studying. The content of 

foreign language education in the aspect of the formation of the students’ communicative competence of non-language higher 

educational institutions is selected and realized taking into account the specifics of their specialty. 

Key words: foreign language communicative competence, the model of the students’ communicative competence, invariant 

and variable technologies, self-realization process. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх дослід-

жень. Витоки розвитку фізичної культури як надбання 

світової культури загалом починаються у Стародавній 

Греції. Саме стародавньогрецька цивілізація у період за 

більше трьох тисяч років від сьогодення характеризува-

лася розвитком всіх сфер суспільства – політики, філо-

софії, літератури, освіти, виховання, архітектури, у тому 

числі, і фізичного виховання. Всі ці сфери суспільства у 

Стародавній Греції розвивалися під впливом поетів і 

драматургів – Гомера, Сафокла, Есхіла, Евріпіда, 

Арістофана; філософів – Геракліта, Демокріта, Сократа, 

Платона, Арістотеля; істориків – Геродота, Плутарха; 

вчених – Архімеда, Піфагора, Евкліда, Ератосфена; ар-

хітекторів і скульпторів – Агілада, Поліклета, Мирона, 

Фідія, Скопаса, Праксітеля, Лісіппа [5,7]. Саме цим осо-

бистостям Стародавньої Греції, а також полководцям і 

державним діячам які вплинули на розвиток фізичної 

культури, а також на проведення Олімпійських ігор, 

присвячені публікації сучасних науковців В.Г. Бору-

ховича, С.Н. Бубки, М.М. Булатової і В.М. Платонова [1, 

2,4,5,7]. 

Мета роботи. Здійснити історичний і методологіч-

ний аналіз впливу видатних особистостей на розвиток 

фізичної культури у Стародавній Греції. 

Виклад основного матеріалу. У третьому тисячо-

літті до н.е. на багатьох островах Егейського моря, на 

берегах майбутньої Греції і Малої Азії поступово сфор-

мувалася, так звана, мінойська культура, центром якої 

був острів Кріт. Багаточисельні археологічні знахідки 

свідчать про те, щодо програм свят були включені зма-

гання з кулачного бою, боротьби, акробатичних вправ. 

У результаті повсякденної діяльності людей накопи-

чувалися емпіричні знання про вплив рухових дій на 

організм, що призвело до усвідомлення передання рухо-

вого досвіду від одних людей до інших [4,6]. 

Варто зазначити, що про існування мінойської циві-

лізації стало відомо після того, як у 1876 р. видатний 

німецький археолог Генріх Шліман розпочав розкопки в 

Мікенах. Ці розкопки відкрили багату культуру, яку до 

цих пір називають «мікенською» і яка охоплювала три-

валий період – більшу частину другого тисячоліття до 

н.е. Найбільшого розквіту мінойська культура досягла 

до XVII ст. до н.е. До цього періоду відносять і вплив 

Кріта на інші грецькі території в тому числі на Мікени та 

Афіни [5,6,7]. 

За твердженням Г.Б. Коттеріла [4], розквіт мікенської 

культури пов‘язаний з ерою стародавніх афінських ца-

рів – паласгів – Кекропа і Ерхфея. 

У мікенській період не лише проявився зв‘язок зма-

гань з магічними обрядами, що присвячувалися Сонцю, 

релігійним посвяченням, але і сформувався особливий 

духовний світ Стародавньої Греції, світ сміливих почи-

нань незалежності та свободи, намагання досягнень в 

різних сферах життя, у тому числі, і сфері фізичного і 

духовного вдосконалення людини [5,8]. 

Загалом, формування фізичної культури в Стародав-

ній Греції здійснювалося окрім мінойсько-мікенської 

цивілізації протягом епохи ахейського володарювання – 

«Темні століття» ХІ–ІХ ст. до н. е., Архаїчного (VIII–

VI ст. до н. е.), Класичного (V–IV ст. до н. е.) і Еллінсь-

кого (IV–I ст. до н. е.) періодів. 

«Темні століття» характеризуються вторгненням 

дорійських племен із Північної і Середньої Греції у 

південно-західні райони Пелопонса, що призвело до 

знищення мікенської цивілізації і державності. 

Архаїчний період була здійснена грецька колонізація 

і утворені ділові центри Стародавньої Греції – Мілет, 

Корінф, Мегара, Фокея та ін. У цей період з‘являються 

перші стародавньогрецькі філософи Фалес (біля 624–

547 рр. до н. е.), Анаксіменд (610–546 рр. до н. е.), 

Анаксімен (біля 588–525 рр. до н. е.), філософ і матема-

тик Піфагор (біля 580–500 рр. до н. е.), Ксенофан (біля 

560–478 рр. до н. е.), історик Геродот (між 490 та 480 рр. 

до н. е.). Завдячуючи їм у Стародавній Греції у VIII–

VI ст. до н.е. розквітає філософія, література, мистецтво, 

архітектура і культура, що призвело до створення різних 

центрів і шкіл [5]. 

Основним центром культури Стародавньої Греції у 

VI–V ст. до н. е. були Афіни. Велика роль у створені 

афінської держави належить Солону (біля 640–635 рр. до 

н. е. – біля 559 р до н. е.) – політичному діячу, соціаль-

ному реформатору і поету, який поєднував широку 

освіченість із життєвою мудрістю [4,8]. 

Афінах достатню кількість засобів і часу для занять 

фізичними вправами мала в основному аристократія. У її 

середовищі сформувалася потреба у цілеспрямованому 

тренуванні сили, витривалості, спритності в оволодінні 

мистецтвом верхової їзди, володінні зброєю [7]. 

Класичний період до V ст. до н.е. у Стародавній 

Греції максимальний розвиток отримують поліси – 

У статті аналізується формування фізичної культури у Стародавній Греції протягом мінойсько-

мікенської цивілізації, темних століть, архаїчного, класичного та еллінського періодів. Характеризується 

вплив визначних особистостей Стародавньої Греції на фізичну культуру, як складову загальної культури 

суспільства. 

Ключові слова: Стародавня Греція, фізична культура, визначні особистості стародавнього суспільства. 
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«місто-держава». Самим крупним полісом була Спарта. 

В Спарті питанням виховання молоді приділялася ве-

лика увага. 

Для виховання дітей створювалися будинки-інтер-

нати, в яких діти розвивали силу, витривалість, займа-

лися боротьбою, стрибками, бігом, метаннями. Фізичне 

виховання молодих людей у Спарті, а також в Афінах та 

інших містах-полісах сприяло перемозі Греції у війні з 

Персією (500–449 рр. до н. е.). Воїни Еллади зуміли пе-

ремогти у цій війні монарха Персії-Дарія, а після його 

смерті, його сина Ксеркса [1,4,7]. 

Найбільшого розквіту Спарта досягла у період прав-

ління царя Лікурга, якому вдалося створити найбільш 

демократичну державу того часу, в якій велика увага 

приділялася освіті та вихованню молоді. 

Для Афінської держави найбільш важливим було 

правління Перикла (490–429 рр. до н. е.), при якому, не 

лише були отримані перемоги у різних битвах, але саме 

при Периклі в Афінах інтенсивно розвивалася архітек-

тура, мистецтво, культура, створювалися системи фізич-

ного виховання [4,8]. 

Еллінський період насамперед характеризується 

правлінням Олександра Македонського (336–323 рр. до 

н. е.). В 334 році до н.е. Олександр Македонський на 

чолі 35-тисячного греко-македонського війська розпочав 

свою знамениту військову кампанію, в результаті якої 

територія його держави розширилася за рахунок Сірії, 

Єгипту, країн Малої Азії, Персії, Вавилону [7]. 

В Елінський період Олімпійські ігри проводилися з 

великим розмахом, це вимагало виконання масштабних 

будівельних робіт, що були спрямовані на реконст-

рукцію олімпійського центру Олімпії [5]. 

Висновок. У Стародавній Греції протягом п‘ятнад-

цяти століть здійснювалося формування фізичної куль-

тури, як складової загальної культури. Найбільш важли-

вий вплив на створення складових систем фізичного 

виховання мали видатні державні і політичні діячі, філо-

софи, архітектори, поети, вчені. 
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Постановка проблеми. Останнім часом можна 

простежити посилену зацікавленість дослідників про-

пріальної лексики новим класом онімів – ергонімами 

(назвами об‘єктів господарювання людини), а також 

дослідженням особливостей їх виникнення та функціо-

нування. Назви українських літературних творів та пре-

цедентні імена в якості ергонімів складають хоч і не чи-

сленну, але важливу та малодосліджену групу номенів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Питанням різ-

ноаспектного аналізу ергонімів приділяла увагу низка 

вітчизняних науковців, які досліджували цю групу влас-

них назв переважно в ареальному аспекті: О.О. Белей 

(Закарпаття), Ю.І. Дідур (зіставний аналіз ергонімів ве-

ликих міст у різних країнах), Н.В. Кутуза (Одеса), 

Н.М. Лєсовець (Луганськ), О.М. Сидоренко (Донеччи-

на), М.М. Цілина (Київ), В. Пачева, С. Тодоров (Меліто-

поль), Ю. Горожанов (Луцьк), С. Шестакова (Київ, 

Львів, Полтава, Суми, Харкова), Ю.М. Деременда (Тер-

нопіль), О.А. Мельник (Вінничина), О.А. Титаренко 

(Кривий Ріг). Мотиваційні особливості ергонімів у своїх 

дослідженнях вивчали Ю.В. Позніхіренко, Г.В. Зимо-

вець. Проте вивченню ергонімів, що походять від назв 

літературних творів, на нашу думку, приділено мало 

уваги. Їх переважно розглядали як ілюстративний 

матеріал поруч із рештою підкласів ергонімів. 

Метою пропонованої розвідки є розкриття особли-

востей семантичних відношень між мотиватором-лексе-

мою «Лісова пісня» (за однойменною назвою драми-

феєрії Лесі Українки) та похідним ергонімом; виявлення 

можливих асоціативних зв‘яків, і на основі цього ‒ вио-

кремлення основних лексико-мотиваційних груп об‘єк-

тів іменування. 

Виклад основного матеріалу. Ергоніми ‒ як особ-

ливі онімні знаки в культурному просторі та світогляді 

українців ‒ можуть формувати також і соціокультурне 

обличчя урбанонімів (внутрішньоміських об‘єктів: кафе, 

ресторанів, закладів харчування; дитячих таборів, сана-

торіїв, оздоровчих закладів; готелів, будинків відпочи-

нку, садиб; парків, місць рекреації, відпочинку та актив-

ного дозвілля та ін.). Мотиваційний аспект цього класу 

онімів є дуже різноманітним, надто ж через призму фо-

нових знань (фантазії, уявлення) номінаторів. 

За твердженням Г.В. Зимовець, література, поряд з 

музикою, є однією з основних дотичних донорських зон 

ергонімів. І хоча ергонімія здебільшого не є орієнтова-

ною на національну культуру, та все ж можна просте-

жити певну популярність саме українських nomina pro-

pria, зокрема в онімах українських літературних творів 

та прецедентних імен (як одного із засобів атрактивності). 

З-поміж названих хочемо виокремити та розглянути 

назву драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» в фун-

кції ергоніма, який, за нашими підрахунками, зустріча-

ється близько 60 разів у назвах різних внутрішньомісь-

ких об‘єктів на території України. 

Цікаво, що географічно, за вживаністю досліджува-

ного ергоніма, Волинь, як передбачуваний лідер, не від-

повідає очікуванням ‒ і її випреджує Закарпатська об-

ласть. Можливо, через велику кількість лісів.  

Примітно, що у селищі Славське Львівської області є 

два заклади з однаковою назвою: готель»Лісова пісня» і 

садиба»Лісова пісня», а за 2 км, у селі Волосянка садиба 

«Лісова пісня у Мирослави». Таку популярність, на нашу 

думку, частково можна пояснити активним туристичним 

регіоном. 

Можемо зауважити, що ергонім «Лісова пісня» вжи-

вається переважно на позначення назв закладів відпочи-

нку (13), оздоровлення (9), часто назв кафе, ресторанів 

(12). Проте є приклади назв продуктових магазинів, ма-

газину сувенірів, магазину парфумованої та косметичної 

В статті розглянуто особливості семантичних відношень між мотиватором-лексемою «Лісова пісня» 

(за однойменною назвою драми-феєрії Лесі Українки) та похідним ергонімом; виявлено можливі 

асоціативні зв’язки, і на основі цього виокремлено основні лексико-мотиваційні групи об’єктів іменування. 

Методи дослідження зумовлені його цілями та завданнями. В роботі використані аналітичний, 

структурний, описовий методи. Вперше проаналізовано актуальність та особливості вживання назви 

літературного твору Лесі Українки «Лісова пісня» у функції ергоніма. Окреслено його мотиваційні та 

асоціативні ознаки. 

Ключові слова: ергонім, ергонімія, ономастика, назва літературного твору, українська література, 

Леся Українка, «Лісова пісня». 
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продукції. В Києві є зареєстровано також житлові ком-

плекси із такою назвою (3), а також дитячий садок (ди-

тячий садок «Лісова пісня», № 147 м. Київ). 

Таким чином наш матеріал дозволяє виділити такі 

лексико-мотиваційні групи: 

1. Кафе, ресторани та інші заклади харчування: кафе 

«Лісова Пісня» (м. Хотин, Чернівецька обл.), кафе-бар 

«Лісова пісня» (смт. Гусятин, Тернопільська обл.), рес-

торан «Лісова пісня» (м. Звенигородка, Черкаська обл.), 

кав’ярня «Лісова пісня», (пр-т Героїв Сталінграду, 24, 

м. Київ), кафе «Лісова пісня» (вул. Славгородська, 23, 

м. Київ); 

2. Дитячі табори, санаторії, оздоровчі заклади: Волин-

ський обласний санаторій «Лісова пісня» (с. Гаївка, Во-

линська обл.), Санаторій «Лісова пісня» (с. Обухівка, 

Дніпровська обл.), Дитячий оздоровчий табір санатор-

ного типу «Лiсова пicня» (с. Богатир, Запорізька обл.), 

Дошкільний навчальний заклад санаторного типу № 74 

«Лісова пісня» (м. Черкаси, Черкаська обл.), Стаціонар-

ний заміський оздоровчий табір-пансіонат «Лісова пі-

сня» (м. Борщів, Тернопільська обл.), курортний готель 

«Лісова пісня» (м. Трускавець, Львівська обл.);  

3. Готелі, будинки відпочинку, садиби: готель «Лі-

сова пісня» (с. Дзвиняч, Івано-Франківська обл.), готе-

льно-відпочинковий комплекс «Лісова пісня» (с. Глибівка 

Івано-Франківська обл.), база відпочинку «Лісова Пісня» 

(с. Кедина Гора, Черкаська обл.), будинок відпочинку 

«Лісова пісня» (вул. Рясненська (Рясне), буд.19, м. Львів);  

4. Парки та інші місця рекреації, відпочинку та 
активного дозвілля: велосипедний маршрут «Лісова 

пісня» (Деснянський р-н, м. Київ,), парк «Лісова пісня» 

(вул. Лісова Просіка, м. Черкаси), етнопарк «Лісова 

пісня» (м. Доброслав, Одеська обл.), Рівер Парк «Лісова 

пісня» (м. Ковель, Волинська обл.); 

5. Інше: житловий комплекс бізнес-класу «Лісова 

пісня» (вул. Маршала Жукова, 33-А., м. Київ), котеджне 

містечко «Лісова пісня» (с. Колонщина, Київська обл.), 

магазин «Лісова пісня» (с. Маньківка, Черкаська обл.), 

торговий центр «Лісова пісня» (м. Кропивницький). 

Висновки. Як бачимо, з погляду семантико-мотива-

ційних особливостей, частотності вживання, ареалу 

поширення, можна стверджувати, що використання 

ергоніма «Лісова пісня», безумовно, має на меті забез-

печувати рекламні, атракційні та інформаційні потреби 

мешканців населених пунктів (ойконімів, астіонімів); він 

також відображає культурний, мовний і ментальний 

рівень українців, на котрих, зрештою, і спрямований 

прагматичний ефект таких онімів. 

Так, у більшості випадків ергонім «Лісова пісня» ві-

дображає умовний асоціативний зв‘язок номінаторів із 

відпочинком, відновленням, оздоровленням (більшість 

онімів ‒ це назви готелів, санаторіїв та інших відпочин-

кових закладів). Часом назву можна пояснити локаліза-

цією об‘єкта (напр.: бульвар Лесі Українки, вул. Лісова 

(розташування поблизу лісу)). В багатьох інших актах 

найменування важко простежити мотивацію ергонімів, 

що, вочевидь, є вираженням системи світогляду та упо-

добань кожного конкретного номінатора.  

Висновковуючи, можемо стверджувати, що ергонім 

«Лісова пісня» свідчить про вагомий культурно-світо-

глядний вплив творчості Лесі Українки не лише на літе-

ратуру, а й відображає українську ментальність, праг-

нення номінаторів до відображення її національного 

колориту, скритого в цьому класі онімів. 
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Formulation of the problem. Intensive integration of 

Ukraine into the world community activates Ukrainian 

higher education to the level of the international market of 

educational services, which contributes to the growth of the 

number of foreign students studying Ukrainian as a foreign 

language. 

Despite the fact that modern science has already had 

some experience in addressing the methodology of teaching 

Ukrainian as a foreign language, the problem of improving 

the forms and methods of teaching Ukrainian as a foreign 

language, their constant renewal, finding the ways to 

increase students‘ cognitive interest in language learning, 

consolidating their positive motivation to learn. It should be 

noted that insufficient attention is paid to the development of 

communicative skills and abilities of students in the process 

of learning English as a foreign language, which primarily 

impairs the quality of students‘ knowledge acquisition.  

L. Palamar, A. Chystyakova, M. Movchan, G. Serhienko, 

L. Shepelevych and others analyze the methods of teaching 

Ukrainian as a foreign language in their works. A significant 

number of works on the analysis of the study of the 

Ukrainian language as a foreign language by such scientists 

as Y. Hladyr, I. Zhovtonizhko, T. Yefimova, A. Kulyk, 

T. Laguta, O. Trostynska, H. Tokhtar, B. Sokil and others 

have been published. Problems of using innovative techno-

logies in teaching foreign languages were considered by 

O. Kovalenko, Y. Mozhar, L. Oliynyk, L. Matsko and others. 

Methodology of teaching not only Ukrainian but also any 

other foreign language has a number of tasks: learning 

language elements, language structure and its structures, 

development of speech and communication skills, learning 

to communicate by foreign language in various fields, the 

formation of language personality. «Studying a foreign 

language in a higher educational establishment cannot be the 

end goal in itself. It should equip the future specialist with 

ample opportunities to obtain s such information that could 

be used in the interests of his profession» [7, p.6]. The task 

of teachers of Ukrainian as a foreign language in higher 

education institution is to create such conditions for learning 

Ukrainian that students can actively use it in all spheres of 

public life, as foreign students use language as a tool for 

acquiring professional knowledge and as a means of 

everyday communication. One of the ways to solve the 

problem of finding ways to increase students‘ cognitive 

interest in learning Ukrainian as a foreign language is the use 

of innovative technologies in education. The practical 

application of innovative methodological approaches allows 

teachers to implement and improve new methods of work, 

increase the efficiency of the educational process and the 

level of knowledge of students. 

The aim of the article. The aim of this article is to find 

the effective approaches in teaching Ukrainian as a foreign 

language in higher education. The implementation of this 

task is carried out due to the peculiarities of the use of 

innovative technologies. 

Presenting main material. The focus of didactics as a 

science is the statement that all forms of learning, regardless 

of means, need the structure that will allow students to 

participate more actively in learning, as well as the ability to 

create systematic links between previous and new 

knowledge, will allow them to use materials and 

methodological tools to transform the acquired knowledge 

[12, p.319]. Creating an individual methodological system, 

the teacher studies both traditional (explanatory-illustrative, 

reproductive, problem-solving method, partially search and 

research methods) and the latest learning technologies, 

avoiding didactic monotony. Success in teaching Ukrainian 

as a foreign language will be ensured by step-by-step activity, 

technology, which is based on mutual understanding, mutual 

assistance, trust between the participants of the educational 

process. 

Innovative learning technology is a system of innovative 

ways of pedagogical actions, forms and means of learning, 

aimed at optimizing the learning process. Its main features 

are clarity and certainty in fixing the result; the presence of 

criteria for its achievement; step-by-step and formalized 

structure of activity of subjects of training, which provides 

an opportunity to transfer and repeat experience. Innovative 

methodological approaches include interactive teaching 

methods (learning based on active interaction between 

teacher and students) and the use of technical teaching aids 

(computer and multimedia, Internet). Combining different 

The article considers and analyzes the features of the use of innovative technologies in teaching Ukrainian as a 

foreign language, as well as identifies effective innovative educational forms and methods that can be used in 

teaching the discipline. Emphasis is placed on new approaches to the organization of teaching Ukrainian as a 

foreign language in order to form speech competence in students. Experience of application of new information 

technologies is offered. It is noted that the multimedia approach to teaching Ukrainian as a foreign language 

provides comprehensive training of the main types of speech activity. 

Key words: Ukrainian language as a foreign language, innovative learning technology, innovative methods and 

techniques, speech competence, computer technology, multimedia approach. 
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forms of information presentation provides comprehensive 

training of all major types of speech activities (listening 

comprehension, reading, speaking and writing). 

Innovative teaching methods comprise the method of 

discussing (discussion); script method (creative planning, 

selection of hypotheses, systematization and presentation of 

work); simulation method (various simulation games); role-

play method (active learning method, means of developing a 

student‘s communication skills); project method (formation 

of specific skills and abilities due to the system organization 

of problem-oriented educational search); listening method 

(understanding of oral speech); computer-assisted learning 

(creating PowerPoint presentations, using Internet resources), etc.  

Mastering the language is a long, laborious, and most 

importantly, individual process. The program of studying 

Ukrainian as a foreign language includes in-depth study of 

phonetics, grammar and lexical structure of the language, but 

theoretical study gives way to the development of practical 

skills. Foreign students, future physicians, need language not 

as a set of rules, but as a system of worldview, a means of 

cultural coexistence in society and as a tool for acquiring 

professional knowledge. It is expedient to direct the method 

of teaching the Ukrainian language as a foreign language to 

the development of an active creative personality of a 

specialist who is fluent in a foreign language. That is why 

we consider lexical, and only then – grammatical and 

phonetic as a priority direction of presentation of teaching 

material. The basis of such a lesson is oral speech practice. 

Learning grammar rules, memorizing words is only a means 

of mastering oral speech, because it is the best way to learn 

and consolidate any material [3, p.3]. 

The core component of professional and communicative 

activities is speech competence, which involves a two-way 

(multilateral) process of communication between individuals. 

Speech competence is understood as the ability to establish 

and maintain the necessary contacts with other people, a 

certain set of knowledge, skills and abilities that ensure 

effective communication [2, p.12]. Speech competence is 

formed in the conditions of direct interaction, so it is the 

result of the experience of communication between people. 

This experience is gained not only in the process of direct 

interaction, but also indirect, including literature, theater, 

cinema, from which a person receives information about the 

nature of communicative situations, features of interpersonal 

interaction and means of their solutions. When learning 

Ukrainian as a foreign language, speech competence means 

not only the ability to communicate in native and Ukrainian 

languages, but is also characterized by the ability to interact 

with people in a particular situation, group work skills, 

ability to perform various social roles in the team. The 

speech approach, which is dominative in the teaching of 

Ukrainian as a foreign language, promotes the mastering by 

medical students of such means and methods of activity as: 

the ability to listen, perceive and reproduce information; to 

conduct a dialogue (dialogue – agreement, dialogue – 

exchange of impressions and thoughts, dialogue – discussion); 

the ability to participate in discussions; the ability to 

persuade and defend one`s point of view. 

Discussion is one of the main dialogical search 

techniques of innovative learning. It is the most difficult for 

students to master, because it creates a situation where the 

interlocutors seek to make a decision, to reach certain 

conclusions, to convince each other of something [8, p.351]. 

The technology of the discussion involves the following 

stages: clear definition of the goal, forecasting the positions 

and reactions of opponents, planning the teacher‘s behavior, 

choosing questions, listening to and understanding other 

positions, generalization, positive conclusion. The discussion 

involves asking open-ended questions that begin with the 

words «why», «what», «how», which cannot be answered 

«yes» or «no». It is necessary to encourage the participants 

of the discussion to exchange views with each other, and not 

to discuss according to the scheme: «moderator – 

participant». With the facilitator, you can solve the problem 

and then follow the solution. Its transitive results should be 

periodically summarized during the discussion. At the end 

you should make generalizations, common conclusions, as 

well as to note all other ideas that make sense. 

To develop students‘ communicative skills, we use role-

playing as an active learning method. It is related to the 

interests of students, is a means of emotional interest, 

motivation of educational activities; acts as an active way of 

teaching practical knowledge of a foreign language; helps to 

overcome students‘ language barriers, significantly increases 

the volume of their speech practice. Especially the method of 

role-playing helps when learning new lexical topics. In role-

playing games, the social-role relations of the participants 

are necessarily formed. Here are the examples of situational 

role-playing games that we use in teaching: «Dating», 

«Phone conversation», «In the reading room», «In the 

dormitory», «Coffee shop», «In the pharmacy», «At the 

doctor‘s office» and others. 

In the methodology of teaching a foreign language, we 

consider listening to be an active type of speech activity, so 

we introduce into the learning process a variety of audio 

materials that represent a certain communicative situation. In 

the conditions of modernization of educational process in 

high school and for the purpose of increasing the efficiency 

of training of listening skills we use cognitive technologies. 

They contribute to the high activity of mental and speech 

activity of foreign students, namely: the formation of such 

cognitive skills as highlighting the main issues, finding 

specific information in the text, the ability to separate 

evaluative information from actual, understanding the 

structure of speech, drawing conclusions and many more. 

The process of developing listening skills involves the 

following three programs: 

• Listening during the study of new material, when the 

sound images of new language elements are formed 

especially intensively. In this program, much attention is 

paid not only to the understanding of what is heard, but also 

to the conscious perception of the phonetic and acoustic 

features of these language units. 

• Listening comprehension as an element of dialogic 

speech. This program is accompanying in the formation of 

speaking skills and is actually due to the need: without 

listening there is no communication. 

• Listening as a special kind of foreign language 

exercises, i.e. as a special program. It is about listening to 

the speech of a teacher or speaker, which includes both 

dialogues of different people and monologue units (stories, 

reading stories, etc.). 
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To stimulate the cognitive activity of foreigners and their 

intellectual and emotional perception during the study of 

new material, it is advisable to use a design method aimed at 

the development of system thinking. With its help you can 

perform many tasks and effectively succeed in learning 

Ukrainian as a foreign language. Students perform project 

work directly related to the professional sphere of their 

activity («Human body structure», «Organ systems», 

«Doctor‘s specialties») or conversational and domestic («My 

family», «Life and study in Ukraine»). As an example, the 

project «I want to know the Ukrainian language» with 

practical advice and ideas for working on learning Ukrainian 

as a foreign language. The results of such works are 

presented in the form of bright memos, questionnaires, 

interviews, tables with conclusions and posters. The Power 

Point program allows to create multimedia presentations that 

are especially effective when learning new vocabulary 

(«Library», «Pharmacy», «City», «Transport», «Shop», 

«City where I get a profession», etc.). 

Modelling real situations, organizing cognitive activity 

by the method of projects, teachers provide interactive 

communication in the classroom, which involves the 

exchange of thoughts, ideas, feelings between interlocutors, 

the ability to think critically and creatively; much attention is 

paid to dialogic and monologue speech. The use of 

interactive methods in the pedagogical process encourages 

the teacher to constant creativity, improvement, changes, 

professional growth and development. After all, getting 

acquainted with one or another interactive method, the 

teacher determines its pedagogical capabilities, identifies the 

characteristics of students, tries on their individuality. And 

this innovative activity does not leave the teacher until he 

realizes that it allows to classify interactive teaching 

methods as effective pedagogical tools, and their use in the 

pedagogical process is a necessary condition for optimal 

development of both learners and those who teach. 

Today, the computer-assisted learning method of 

teaching a language has been actively used in teaching the 

Ukrainian language as a foreign one. The development of 

tools for learning and testing, i.e. special software, takes into 

account the methods and approaches used in computer-based 

learning technologies, as well as the experience of using new 

information technologies, telecommunications and the 

Internet for educational purposes. Teaching and testing tools 

give teachers ample opportunities: 

• to generate test tasks from the database according to the 

criteria set by the course developer; 

• to use test tasks of different types (for example, 

choosing one of the suggested options, selecting several 

options from the suggested ones, entering the answer); 

• to add pictures, animations, videos and various audio 

materials that represent a certain communicative situation, 

which will help foreign students to easily learn new lexical 

or grammatical material and to practice pronunciation; 

• to use contextual help in the learning mode; 

• to issue at the end of the test statistics on test results, 

which are recorded in the database of results; 

• to specify the time for performing the test. 

This allows foreign students to control the acquisition of 

knowledge (online), and provides teachers with access to 

and editing databases with questions; to definition of criteria 

for selection of tasks; viewing the database of registration 

forms; administration of these databases, etc. 

Conclusions. Therefore, we can say that the introduction 

of innovative methods improves the quality of educational 

material and the effectiveness of students‘ learning, enriches 

the content of the educational process, increases motivation 

to learn Ukrainian by foreign students, creates conditions for 

closer cooperation between teachers and students. 

At the present stage, there is an active search for ways to 

improve and to modernize the process of teaching Ukrainian 

as a foreign language in higher education, and new 

innovative technologies in language teaching continue to 

appear. This indicates a significant prospect for further 

research in the field of search and application of effective 

innovative approaches in language learning.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

У статті розглянуто й проаналізовано особливості використання інноваційних технологій у викладанні 

української мови як іноземної, а також визначено ефективні інноваційні навчальні форми й методи, що можуть 

бути використані при викладанні дисципліни. Акцентовано увагу на нові підходи до організації викладання української 

мови як іноземної з метою формування мовленнєвої компетентності у студентів. Запропоновано досвід 

застосування нових інформаційних технологій. Зазначено, що мультимедійний підхід до навчання української мови як 

іноземної забезпечує комплексне навчання основних видів мовленнєвої діяльності. 

Ключові слова: українська мова як іноземна, інноваційна технологія навчання, інноваційні методи та прийоми, 

мовленнєва компетентність, комп’ютерні технології, мультимедійний підхід. 

  



   
92 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, February # 51, 2021 
 

UDC 811.111’42 

Diadechko A.М.,  

PhD in Philology, Associate Professor, Foreign languages department, Sumy State University, dyadechko@hotmail.com 

Ukraine, Sumy 

REALITY AND ILLUSIONS OF THE “AMERICAN DREAM” 

IN THE A. MILLER’S PLAY “DEATH OF A SALESMAN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Problem statement. As early as in 1776, Declaration 

of Independence laid the foundations of what later was 
worded as ―the American Dream‖. In 1931, the book «Epic 
of America» written by American writer and historian James 

Truslow Adams coined this term as «that dream of a land in 
which life should be better and richer and fuller for 
everyone, with opportunity for each according to ability or 
achievement» [1]. The concept has been an integral part of 

the Americans‘ consciousness for centuries for the 
traditional American mindset features an eternal hope for 
both monetary growth and social advancement which might 

result from hard work and industriousness.  
As for literary reflection of the American Dream, many 

fictional characters have not managed to lead a dignified life 

in the aspire to bigger and better things and the ways of their 
achieving in accordance with the values declared publicly [2-5]. 

Arthur Asher Miller is known as an American playwright 
and essayist involved both in literature and cinema for over 60 

years. His socially-predetermined plays, the most celebrated 
being ―The Crucible‖, ―A View from the Bridge‖, ―All My 
Sons‖, and ―Death of a Salesman‖, are continuously performed 

worldwide. As Miller experienced money issues in his 
childhood, the theme of financial problems is often included 
into his writings, ―Death of a Salesman‖ (1949) not being an 

exception. The play is considered to be among the greatest 
plays of the 20

th
 century [6]. It won the 1949 Pulitzer Prize for 

Drama. This two-act tragedy with a requiem was premiered on 
Broadway in February 1949. It has been numerously restaged 

on Broadway and adapted for the cinema. The play contains a 
wide range of topics, but the American dream is commonly 
admitted to be its driving theme [7]. 

The purpose of the study is to investigate the crashing 
effect of illusions coming together with the American dream, 
to consider their destructive rather than a beneficial force 

within a literary context. ―The Death of a Salesman‖, a 
stage-play written by Arthur Miller, makes the object of the 
study. The subject of the study is to analyze how reality and 
illusions of the American dream are viewed, conveyed, and 

worded in A. Miller‘s play. The descriptive, structural and 
contextual analysis methods are preferably applied in the study. 

Discussion and results. A. Miller‘s play is set in New 

York of the brink of 1950s when the era of technical 
advances and consumerism flourished in America. Many 
households such as TV sets, washing machines, cars became 

commonly affordable to the Americans [8-9]. The 

protagonist of the play is an aging middle- class salesman 
called Willy Loman. He lives with his wife Linda in the 
same house for the last twenty-five years. They raised a 

family, one of the American values, and they have two sons, 
Biff and Happy. The American dream is Willy‘s religion, he 
truly believes in unlimited opportunities which are widely 
advertised in his country. He wholeheartedly believes that he 

has been enjoying these opportunities while being a 
salesman for 34 years. Willy shares his ideas with his sons:‖ 
You and Hap and I, and I‘ll show you all the towns. America 

is full of beautiful towns and fine, upstanding people. And 
they know me, boys, they know me up and down New 
England. The finest people. And when I bring you fellas up, 

there‘ll be open sesame for all of us, ‗cause one thing, boys: 
I have friends. I can park my car in any street in New 
England, and the cops protect it like their own‖ [7, p.19]. 
Inversely, he sincerely disbelieves that his son Biff is unable 

to use these unlimited opportunities: ―Biff Loman is lost. In 
the greatest country in the world a young man with such – 
personal attractiveness, gets lost― [7, p.6]. Following his own 

idealistic way to success, he chose the role of an actor, living 
as if on the stage, always longing for attention, likes, and 
recognition he is surely due on the part of all those around 

him. If not liked, he is nobody [10]. Willy tells his sons: 
―That‘s why I thank Almighty God you‘re both built like 
Adonises. Because the man who makes an appearance in the 
business world, the man who creates personal interest, is the 

man who gets ahead. Be liked and you will never want. You 
take me, for instance. I never have to wait in line to see a 
buyer. ‗‗Willy Loman is here!‘‘ That‘s all they have to 

know, and I go right through― [7, p.26].  
After so many years on the road, Willy is evidently tired. 

He comes to his current boss, Howard Wagner who is also a 

son of his ex-boss for whom he worked devotedly for years, 
to ask for a less exhausting job in the office. He explains his 
request: ―…in those days there was personality in it, 
Howard. There was respect, and comradeship, and gratitude 

in it. Today, it‘s all cut and dried, and there‘s no chance for 
bringing friendship to bear – or personality. You see what I 
mean? They don‘t know me any more― [7, p.61]. Willy 

pleads Howard, whereas he ignores Willy‘s requests and 
even fires him. Willy reminds him desperately: ―I‘m talking 
about your father! There were promises made across this 

The article deals with one of the basic American values, the concept of the “American dream”, and its 

presentation by literary tools. It focuses on the ways American dream is viewed and interpreted within the context 

of one of the most popular plays of the 20
th

 century “Death of a Salesman” by American playwright and essayist 

Arthur Asher Miller. The protagonist of the play is Willy Loman, an aging salesman, who feels tired and exhausted 

after years on the road. Being fired, he is facing serious financial problems. He loses his personal identity and 

suffers from psychological chaos. Willy Loman’s inability to adapt to the changing world results in his mental 

disorder and tragic death in a car crash. In the play, A. Miller chronicles his main hero’s mental downfall and the 

demise of his hopes and illusions mistakenly associated with the American dream. 

Key words: American dream, American values, consumerism, disillusions, monetary growth, middle class. 



  
93  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, February # 51, 2021 
 

desk! You mustn‘t tell me you‘ve got people to see – I put 

thirty-four years into this firm, Howard, and now I can‘t pay 
my insurance! You can‘t eat the orange and throw the peel 
away – a man is not a piece of fruit! Now pay attention‖ [7, 
p.61-62]. But Howard is a person of new wealth, and he 

cares more for his new recorder than to Willy:‖ I don‘t want 
you to represent us. I‘ve been meaning to tell you for a long 
time now… I think you need a good long rest, Willy… This 

is no time for false pride, Willy. You go to your sons and 
you tell them that you‘re tired‖ [7, p.61]. 

The whole story details and chronicles Willy Loman‘s 

mental downfall. This clearly explains the fact why originally 
this non-naturalistic drama was called ―The Inside of His 
Head‖ [11]. Being cast aside by his boss, Willy is facing his 
hopes and dreams for his future crushed completely. He turns 

unstable and insecure. His sense of self-worth declines and he 
loses his identity. Willy‘s permanent disappointment with life 
brings him into senility and psychological chaos which make 

him suffer. He re-imagines events from his past as if they 
were real. As a result, his memories, dreams, and arguments 
come entangled and confusing. His entire life and career go in 
the play as recurring flashbacks [12].  

Willy‘s role model is his elder brother Ben. He is a symbol 
of achieving another kind of the American dream. He 
happened to catch opportunity and gain a fortune. He left 

America for Africa and managed to become a diamond tycoon 
there at the age of 21. Superior over his younger brother, he 
has never been close with him. Actually, he is dead. He 

appears only in Willy‘s memories and hallucinations. It is Ben 
who embodies Willy‘s idea of the American dream and 
success. These two characters are performing a dialogue 
throughout the play:‖ Oh, Ben, how do we get back to all the 

great times? Used to be so full of light, and comradeship, the 
sleigh-riding in winter, and the ruddiness on his cheeks. And 
always some kind of good news coming up, always something 

nice coming up ahead. And never even let me carry the valises 
in the house, and simonizing, simonizing that little red car! 
Why, why can‘t I give him something and not have him hate 

me?‖ [7, p.101] Willy fails to find himself uncertain if he still 
has the audience he has been performing for all his life. But all 
are gone and nobody cares. 

Linda is the main and the strongest female character in 

the play. She is a loving wife and loyal to Willy, and he is 
aware of it:‖ You‘re my foundation and my support, Linda‖ 
[7, p.4]. She is playing a supportive role, she runs her house 

and sustains her family but she can‘t prevent Willy‘s way to 
the grave. Linda is the first to realize that her husband‘s 
mind is disordered, his intent of suicide. She is a watchful 

observer. Though unable to see the nature of her husband‘s 
false hopes and illusions, she is compassionate and 
protective at all costs whatever her husband says and does. 
Linda wants him to be given dignity: ―A small man can be 

just as exhausted as a great man… He‘s the dearest man in 
the world to me, and I won‘t have anyone making him feel 
unwanted and low and blue… I don‘t say he‘s a great man. 

Willy Loman never made a lot of money. His name was 
never in the paper. He‘s not the finest character that ever 
lived. But he‘s a human being, and a terrible thing is 
happening to him. So attention must be paid. He‘s not to be 

allowed to fall into his grave like an old dog. Attention, 
attention must be finally paid to such a person‖ [7, p.39]. 
With her own opinions mostly ignored by the others, a 

victim of their egoism, she sees her only mission in 

reconciliation between her husband and her sons who dare 
criticism toward their dad:‖ And what goes through a man‘s 
mind, driving seven hundred miles home without having 
earned a cent? Why shouldn‘t he talk to himself? … How 

long can that go on? How long? … Is this his reward – to turn 
around at the age of sixty-three and find his sons, who he 
loved better than his life, one a philandering bum?‖ [7, p.40] 

‖I know every thought in his mind. It sounds so old-fashioned 
and silly, but I tell you he put his whole life into you and 
you‘ve turned your backs on him― [7, p.43]. Though being 

aware of Willy‘s mental downfall, his idea of suicide, Linda 
appears to be a tougher fighter with her practical common 
sense. But even her love and determination could not prevent 
her husband‘s tragic death. She is sincerely shocked by the 

fact that his death comes when their money problems seem to 
have been settled and freedom finally comes. She believes that 
a new life can start after all debts are paid and repeats in 

sobs:‖ I keep expecting you. Willy, dear, I can‘t cry. Why did 
you do it? I search and search and I search, and I can‘t 
understand it, Willy. I made the last payment on the house 
today. Today, dear. And there‘ll be nobody home. We‘re free 

and clear. We‘re free. We‘re free ... [7, p.112]. 
Biff Loman, Willy‘s elder son, though very potential and 

promising in high school, fails his math exam in his senior 

year and drops out of school after he accidentally witnesses 
his father‘s extramarital affair. This makes him unable to 
return home and to fulfil his father‘s dream about his son‘s 

going into business. He leaves New Yok for a farmland in the 
West where he feels happy while staying outdoors and doing 
physical work. He is the only one who realizes that his family 
lives in lies. His father‘s false dream does not fit him. Neither 

does his false way of life. He tries to face the truth: ―We never 
told the truth for ten minutes in this house!‖ [7, p.104] Biff 
dreams of doing something worthwhile to get Willy‘s pride. 

He is a realistic character, he is not going to become a great 
man which his father strives to be all his life. Like his father, 
he knows that life means more than the money made, but he 

fights against the social imperative which his father fails to 
resist. He is trying to explain to his brother:‖ Hap, I‘ve had 
twenty or thirty different kinds of job since I left home before 
the war, and it always turns out the same. I just realized it 

lately…It‘s why I came home now, I guess, because I realized 
it. I‘m thirty-four years old, I oughta be makin‘ my future. 
That‘s when I come running home. And now, I get here, and I 

don‘t know what to do with myself. I‘ve always made a point 
of not wasting my life, and every time I come back here I 
know that all I‘ve done is to waste my life…‖ [7, p.11]. 

Willy Loman‘s younger son Harold, called Happy, is not 
so gifted and talented as his elder brother. Actually, he lives 
in his brother‘s shadow. Being a womanizer and a cheater, 
he prefers living a restless life. All he dreams of is climbing 

from an assistant to an assistant buyer in the local store. His 
lifestyle is mostly disapproved by his parents though he 
brings some money to the family. He confesses his 

dissatisfaction to Biff:‖ I don‘t know what the hell I‘m 
workin‘ for. Sometimes I sit in my apartment – all alone. 
And I think of the rent I‘m paying. And it‘s crazy. But then, 
it‘s what I always wanted. My own apartment, a car, and 

plenty of women. And still, goddammit, I‘m lonely… See, 
Biff, everybody around me is so false that I‘m constantly 
lowering my ideals‖ [7, p.12]. Like his father, he tends to 
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exaggerate his position and authority. In contrast to his 
brother Biff, Happy intends to go further along his father‘s 
way as he says:‖ … Willy Loman did not die in vain. He had 

a good dream. It‘s the only dream you can have – to come 
out number-one man. He fought it out here, and this is where 
I‘m gonna win it for him‖ [7, p.112]. 

With Charley, Willy Loman‘s neighbor, he finds 
understanding and sympathy. But Willy is not very friendly 
with Charley, actually, he envies him. Charley‘s son is 
successful while Willy‘ sons are not. Willy hates Charley 

inwardly, constantly declines his offer for a job. He does so 
even after he loses his job of a salesman because his 
understanding of the way to success differs completely from 

the one followed by Charley and his son Bernard. Those two 
offer another version of the American dream, without 
amorality and self-delusion but with hard work and charity 
[13]. It is Charley who speaks at Willy‘ grave without any 

condemnation but concluding: ―Willy was a salesman. And 
for a salesman, there is no rock bottom to the life. He don‘t 
put a bolt to a nut, he don‘t tell you the law or give you 

medicine. He‘s a man way out there in the blue, riding on a 
smile and a shoeshine. And when they start not smiling 
back–that‘s an earthquake. And then you get yourself a 

couple of spots on your hat, and you‘re finished. Nobody 
dust blame this man. A salesman is got to dream, boy. It 
comes with the territory‖ [7, p.111]. 

Conclusions. A. Miller‘s play illustrates several possible 

interpretations of American values. Willy Loman‘s faith that 
the material is superior than spiritual costs him life. He fails 
to understand that meaning lies rather in himself and his 

dearest than in the false promises of the society. Willy is 
blind to see that his ambitions replaced his real human needs. 

Whether realized by many or not, the American dream 

remains to play a significant role in most Americans‘ lives. 
There are constant debates and discussion on self-fulfillment 
through monetary satisfaction in the media and interpersonal 
communication. The question whether this satisfaction must 

be gained exclusively through hard work is still being asked 
in the society. However, the reports on opinions polls 
demonstrate some changes on the current concept for 

Americans. At present, the American dream idea focuses 
more on spiritual happiness than material possessions. While 
majorities see hard work and determination as a key element 

for getting ahead, an increasing minority does not agree that 
these two can guarantee success. Literature will stay as one 
the tools to determine and to mirror one‘s own success and 

the successes of others.  
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РЕАЛЬНІСТЬ ТА ІЛЮЗІЇ «АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ» 

У П’ЄСІ АРТУРА МІЛЛЕРА «СМЕРТЬ КОМІВОЯЖЕРА» 
В статті йдеться про одну з базових американський цінностей, поняття «Американської мрії», і її відображення 

літературними засобами. Представлено декілька способів тлумачення і інтерпретації Американської мрії в 
контексті однієї з найбільш популярних п’єс 20-го століття «Смерть комівояжера» американського драматурга і 
есеїста Артура Міллера. Головним героєм п’єси є Уіллі Ломан, вже немолодий комівояжер, який почувається 
стомленим і виснаженим після багаторічного перебування у дорозі. Звільнений з роботи, він стикається з серйозними 
фінансовими проблемами. Він не здатний адаптуватися до світу, що змінюється. В результаті він страждає від 
ментального розладу і гине у автокатастрофі. Автор відслідковує руйнування особистості головного героя і крах 
його мрій та ілюзій, помилково асоційованих з Американською мрією. 

Ключові слова: американська мрія, американські цінності, споживання, ілюзії, фінансове благополуччя, середній 
клас. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важли-

вими науковими завданнями. Провідна позиція сту-
дентів-інофонів у процесі навчання української мови як 
іноземної є найважливішою умовою підвищення якості 
мовної підготовки, оскільки це розвиває творчий потен-
ціал учнів вищої школи, сприяє формуванню усвідом-
леного, відповідального ставлення до навчальної діяль-
ності. Активність і системність вважаються основними 
принципами саморегульованої діяльності 

Визначення матеріалу для самостійного виконання за 
всіма видами мовленнєвої практики, звичайно, залежить 
від рівня мовної компетентності студентів. Важливе 
значення тут набувають принципи поетапності та 
наступності подачі матеріалу. 

Домашнє читання, будучи однією з форм індивідуа-
льної роботи студентів-інофонів при вивченні української 
мови, здатне вирішувати одне з основних завдань – 
формування культури самостійної роботи. Домашнє 
читання може зіграти вирішальну роль в утворенні 
потреби «власне читання», що передбачає вироблення 
психофізіологічних механізмів читання як діяльності. 
Сплановані та систематичні заняття стають для інозем-
них студентів важливим джерелом інформації і засобом 
формування лексичного запасу, а також розвитку нави-
чок усного мовлення. Грамотно організовані заняття з 
домашнього читання формують читацькі потреби студентів. 

Отож, мета нашої роботи – довести провідну роль 
домашнього читання при аспектному викладанні УМІ 
для вдосконалення усно-мовленнєвих практик студентів-
інофонів. Із поставленої мети випливають наступні 
завдання: 

1. дослідити домашнє читання як самостійний вид 
мовленнєвої діяльності і як засіб розвитку навичок гово-
ріння українською мовою; 

2. визначити критерії відбору текстів для домашнього 
читання; 

3. з‘ясувати, як навчити студентів працювати з 
текстом. 

Наукова новизна статті полягає у тому, що домашнє 
читання ми розглядаємо не як мету, а як засіб навчання 
УМІ, покликаний урізноманітнити та підвищити ефек-
тивність класичних академічних занять. 

Історіографічний огляд. У своєму дослідженні ви-
користовуємо праці видатних лінгвістів Н. Бичкової [1], 
Н. Селіванової [3], О. Сербенської [4], Г. Рогової [5], 
В. Фадєєва [6], що закцентували увагу на методах ви-
вчення іноземних мов, зокрема, описали читання як за-
сіб вивчення іноземної мови. 

Зокрема, у своїх працях Селіванова Н.А. зазначає, що 
домашнє читання є не метою, а засобом для досягнення 
інших завдань, що випливають одне з іншого, умінь, що 
складають основу іншомовної комунікативної компете-
нції. Такими є розвиток подальшого іншомовного чита-
ння і розвиток іншомовного говоріння. Примітно, що на 
початковому етапі навчання переважають мовні вислов-
лювання на побутову тематику і будуються за певними 
вивченими мовними моделям [3, С.62]. У міру освоєння 
іноземної мови, тематика повинна розширюватися і ста-
вати все більш абстрактною і стосуватися не реальних 
подій, а гіпотетичних. Це спонукає до роздумів і вжи-
вання більш розгорнутих фраз, урізноманітненої лексики.  

Виклад основного матеріалу. В учнів вищої школи 
непочаткового етапу навчання вже сформована база для 
ефективної і продуктивної роботи з текстами для до-
машнього читання. За допомогою поступового накопи-
чення і усвідомлення граматичних явищ вони вже 
склали загальне уявлення про мовну структуру і її 
системність [2, С.110]. Студенти можуть самостійно 
створювати мовні висловлювання, усвідомлено вибира-
ючи граматичні конструкції.  

За характером розуміння прочитаного домашнє 
читання є синтетичним, оскільки мовна форма текстів у 
даному випадку не вимагає від реципієнтів значних 
мисленнєво-вольових зусиль для її розкриття. Основна 
увага читача направлена на вилучення інформації. Разом 
з цим, систематичне і планомірне домашнє читання є 

Мета нашого наукового дослідження – довести провідну роль домашнього читання при викладанні 
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новизна статті полягає в тому, що домашнє читання ми розглядаємо не як мету, а як засіб навчання 

УМІ, покликаний урізноманітнити і підвищити ефективність класичних академічних занять. У роботі 

використано описовий метод, синтезу і узагальнення наукових знань, граматико-перекладний метод 

вивчення іноземних мов.  

Читання оригінальної літератури іноземною мовою знайомить з культурою країни, сприяє розвитку 
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важливим джерелом і засобом збільшення лексичного 
запасу і розвитку навичок усного мовлення. За способом 
організації виділяють групове й індивідуальне домашнє 
читання. 

Групове домашнє читання передбачає, що всі студе-
нти читають один і той самий текст і виконують одна-
кові завдання на основі даного тексту. Індивідуальне 
домашнє читання передбачає, що кожен учень вищої 
школи працює над своїм текстом, запропонованим вик-
ладачем або обраним самостійно. 

При вдосконаленні вмінь у всіх видах комунікативної 
діяльності на матеріалі домашнього читання ставляться 
наступні цілі навчання: 

– розвивати практичні навички та вміння розпізна-
вати мовні структури та їх реалізацію в мовленні; 

– удосконалювати навички вести діалог за запропо-
нованою темою з активним і осмисленим використанням 
вивченого граматичного матеріалу; 

– розвивати і вдосконалювати навички самостійної 
роботи з лексикою і граматикою; 

– закріпити навички усного мовлення в письмовій 
формі [3, С.15]. 

Для досягнення цих цілей навчання при організації 
домашнього читання визначальним є відбір тексту і 
грамотна побудова роботи над ним. Для опрацювання 
можна рекомендувати як науково-популярні, публіцис-
тичні, країнознавчі тексти, так і невеликі за обсягом 
літературні твори вітчизняних авторів, а також перек-
ладні тексти. Описові тексти мало підходять для цього 
виду роботи, краще використовувати тексти з яскравим 
сюжетом і сильним емоційним впливом, оскільки висока 
емоційна активність при сприйнятті матеріалу забез-
печує його ефективне засвоєння. При виборі текстового 
матеріалу також потрібно враховувати індивідуальні 
здібності студентів і їх національно-культурні особли-
вості. Ситуації, викладені в тексті, повинні максимально 
відповідати потребам повсякденного мовного спілку-
вання іноземних студентів на даному етапі навчання. 
Комбінація цих чинників підвищує мотиваційний вагу 
занять з домашнього читання. 

Домашнє читання має бути регулярною і повно-
цінною частиною навчальної діяльності, тому тексти за 
своєю лексичною і граматичною наповненістю повинні 
відповідати основному навчальному матеріалу і погли-
блювати його.  

Текст для домашнього читання – прекрасний аналі-
тичний матеріал для використання видів дієслова, 
дієслівного керування та інших тем. У ході такого 
аналізу учні вищої школи осмислюють семантичні варіа-
нти недоконаного виду (процес, дію, повторюваність дії 
і загальні значення) і результативне значення докона-
ного виду. Такий аналіз функціонування видів не повинен 
бути формальним: він повинен супроводжуватися 
обговоренням, чому і в якій саме функції виступає вид в 
кожному конкретному випадку і наскільки це ситуативно 
обгрунтовано. Такий аналіз підготує студента до мовної 
практики, до вміння осмислено вибирати і правильно 
використовувати потрібний вид. 

У процесі відбору тексту викладач зустрічається з 
численними труднощами. Наприклад, наявність в 
даному тексті невивченого студентами граматичного 
явища. Постає питання: чи потрібно давати виперед-
жальну граматику [2, С.112]? Однозначної відповіді тут 
бути не може, так як рішення цієї проблеми залежить і 

від етапу навчання, і від ступеня підготовленості сту-
дентів. Наприклад, недоречно буде знайомство з діє-
прикметниковими і дієприслівниковими зворотами, 
якщо студенти тільки познайомилися з видами дієслова. 
Якщо торкатися питання про нову лексиці, то вона зав-
жди є в текстах для домашнього читання, але кількість 
незнайомої лексики не повинна ускладнювати сприйняття 
загального змісту тексту. 

Підготовчий етап навчання студентів основним 
прийомам роботи з текстом містить рекомендації 
викладача з оформлення нових лексичних одиниць: 
наприклад, фіксувати нові іменники, прикметники, 
займенники у формі називного відмінка, дієслова у 
формі інфінітива, встановлюючи при цьому форму 
керованого слова (дзвонити кому?, що робити?, лікувати 
кого?); відзначати контекст вживання граматичної 
форми або лексеми. 

Як зразок можна запропонувати наступну послі-
довність дій. Студенти отримують завдання прочитати 
текст вдома. Вони виписують нові іменники, прикмет-
ники у формі називного відмінка, дієслова у формі 
інфінітива. На занятті викладач читає текст «вголос». 
Завдання для учнів вищої школи – прослухати вимову 
нових слів, визначити наголоси в них, зрозуміти загаль-
ний зміст тексту (для тих, хто не читав вдома) і засвоїти 
значення нових лексичних одиниць в даному контексті. 
На дошці викладач пише нові слова і словосполучення. 
Якщо в тексті є граматичні форми, незнання яких 
ускладнює розуміння, то ці форми аналізуються. 

Далі студентам пропонується знайти в тексті конст-
рукції з новими дієсловами, навести видову пару і пос-
тавити питання керування. На дошці записуються опорні 
дієслова в логічній послідовності, які згодом стануть в 
нагоді для переказу тексту. Один зі студентів читає текст 
«вголос». Потім інші – ставлять питання до нього, які 
задають один одному (контроль розуміння інформації). 
Один зі студентів (або по черзі) переказує текст, перет-
ворюючи пряму мову в непряму. Якщо група сильна і 
комунікативна ситуація дозволяє, можна зробити інсце-
нування. У слабкій групі можна прочитати текст за 
ролями. Логічним завершенням роботи буде письмовий 
переказ тексту від імені одного з персонажів з викла-
денням його точки зору на ситуацію. 

Навчання прийомам самостійної роботи починається 
на аудиторних заняттях, коли викладач показує студен-
там, як аналізувати мету й умови роботи, пояснює суть і 
послідовність необхідних дій. Послідовність дій корисно 
формулювати у вигляді пам‘яток. Наприклад, на почат-
ковому або средньому етапах навчання можна запропо-
нувати студентам наступну пам‘ятку: 

1) Пам‘ятайте, що ваша мета – зрозуміти основний 
зміст тексту. 

2) Коли читаєте текст, намагайтеся вникнути у зна-
чення нових слів без словника. 

3) У процесі читання знайдіть для себе відповіді на 
питання: хто? / де? / коли? / чому? 

4) Прочитайте текст ще раз. Відзначте уривки, які 
розкривають основний зміст тексту. 

5) Подумки відновіть послідовність основних подій. 
6) Обміркуйте власне ставлення до прочитаного і 

висловіть його коротко в письмовій або усній формі. 
Робота з пам‘ятками сприяє розвитку самостійності 

студентів через різні види діяльності: від наслідування 
до творчості. 
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Читання – не тільки засіб навчання мови, а й 
самостійний вид мовної діяльності. Тому не можна його 
підпорядковувати усному мовленню, потрібно окремо 
вчити розумінню тексту, не перетворюючи читання в 
банальний переклад. В організації домашнього читання 
насьогодні позначилися дві тенденції: 1) читання з метою 
зрозуміти текст, тобто власне читання; 2) читання як 
підготовка до бесіди за прочитаним. При будь-якому 
підході уроки домашнього читання безцінні, оскільки 
учні вищої школи мають можливість доторкнутися до 
сучасної живої мови, а також познайомитися з куль-
турою країни, мову якої вивчають. Тексти для читання 
не обов‘язково повинні повторювати тематику академі-
чних занять, але вони повинні будуватися на знайомому 
мовному матеріалі, невідомих слів повинно бути не 
більше 2%. Пропоновані для опрацювання матеріали 
мають бути новими для студентів, відповідати їхнім 
інтересам і віку, містити виховну цінність. За цими 
критеріями найбільш підходящими будуть художні 
тексти. Існують різні точки зору з приводу того, якими 
мають бути етапи роботи над текстом. Одні автори 
проти предтекстових вправ, інші ж, навпаки, вважають 
що вони абсолютно необхідні, тому що по-перше, 
нівелюють мовні труднощі тексту, тим самим роблячи 
читання підготовленим, а по-друге, розвивають репро-
дуктивні навички, оскільки збагачують і активізують 
словниковий запас учнів вищої школи.  

Висновки. Отже, в процесі навчання іноземної мови 
читання є одним з джерел мовної і соціокультурної 
інформації. Читання оригінальної літератури іноземною 
мовою знайомить з культурою країни, мова якої вивча-
ється, сприяє розвитку комунікативних умінь та аналіти-
чного мислення. Студент стикається з живою мовою, зба-
гачує свій лексичний запас, удосконалює навички усного 
мовлення. Домашнє читання направлене також на виховання 
культури самостійної роботи при вивченні іноземної мови. 

Інтегративний і комплексний характер домашнього 
читання (за умови правильної постановки завдань, опти-
мальної організації навчальної діяльності з їх реалізації 
та наявності відповідного методичного забезпечення) 
здатний значно підвищити ефективність навчання іно-

земних мов у вищій школі, розширити змістовний 
контекст діалогу культур. Бажано, щоб заняття з домаш-
нього читання носили систематичний і системний харак-
тер, представляли собою градуйоване вчення, де кожна 
нова стадія власне читання здійснюється на новому, 
більш досконалому рівні, всякий раз спираючись на 
раніше засвоєні вміння, розвиваючи їх і формуючи нові. 
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HOME READING IN THE PROCESS OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The purpose of our scientific research is to demonstrate the leading role of home reading in the aspect teaching of 

Ukrainian as a foreign language for the improvement of students-speakers oral-language practices. The set goal covers the 

solving of such problems: to study home reading as an independent form of linguistic activity and as a means of developing the 

speaking skills in the Ukrainian language; determine the criteria for choosing texts for home reading; clarify how to teach 

students to work with text. The scientific novelty of the article is that we consider home reading not as a goal, but as a means 

of teaching Ukrainian as a foreign language, designed to diversify and enhance the efficiency of classical academic activities. 

Independent reading of texts in Ukrainian should become an integral part of the learning process available to foreign students, 

especially at the not-incipient stage. Research methods. The descriptive method, synthesis and generalization of scientific 

knowledge, grammar-translation method of studying foreign languages are used in this work. 

Reading is one of the sources of linguistic and socio-cultural information in the process of teaching a foreign language. 

Reading original literature in a foreign language introduces the culture of the country, promotes the development of 

communicative skills and analytical thinking. Student faces live language, enriches his vocabulary, improves the skills of 

spoken language. Home-reading is also aimed at training a habit of independent work in a foreign language studying. 

Key words: Ukrainian as a foreign language, home-reading, text, infon student. 
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The problem statement and its connection to 

important scientific tasks. The study of sound repetitions in 

poetic language in the aspect of philological research 

significantly expands the idea of the principles of phonetic 

structure of a text and the author‘s poetics in general. It is 

topical to study the formation of research methods of phonetic 

means (alliterations, assonances, onomatopoeia) functioning 

in poetry. An effective analysis of phonics will help to 

thoroughly characterize the individual style of poetic 

language as well as to reveal the semantic actualization and 

stylistic function. 

The purpose of the article is to determine the methodo-

logical approaches in the study of the sound organization in 

the poetic text on the basis of systematization of the stages 

of philological studies development in this aspect. 

Development of research material and substantiation 

of the obtained scientific results. Since ancient times, 

scientists have been trying to grasp the nature and role of 

sound combinations in poems as well as their emotional and 

symbolical implementation and the natural correspondence 

between sound and meaning. Originally, the core methods 

have emerged based on empirical observation of phenomena 

of nature and language. In antiquity, the word became the 

main holder of meaning. Aristotle stressed that the word is 

the sign of what remains in the human soul after its 

interaction with the outside world. According to him, words 

do not denote the meaning of real things that surround us 

and about which we speak, using words, but the idea that 

they leave behind in our souls. 

In the 16th-17th centuries, the theory of philological 

studies was based on a sign system. Leibniz‘s language 

theory combines linguistic signs, thinking, and sensory 

perception. The age of Enlightenment is represented in 

linguistic philosophy and theory of cognition by the French 

philosophy of Condillac, the German philosophy of Hegel, 

Humboldt, Herder, Kant, Fichte, and Schelling. Their 

philosophy on the development of philology, namely the 

knowledge of language and text, is based on various 

methods: descriptive, historical, and historical-comparative. 

In the first half of the 18th century, a thorough theoretical 

work of Ukrainian scientist and writer M. Dovgalevsky 

«Poetic Garden» (1736) appeared. In his work, Dovgalevsky 

formulated the theoretical foundations of poetic text, among 

which he singled out onomatopoeia and noted that such a 

figure is intrinsic to the language of poetry.  

Structuralism and behaviorism are important phenomena 

in the development of literary and linguistic doctrines in the 

19th century. The historical-comparative method of 

philological research is mainly proposed by F. Bopp, 

O. Vostokov, G. Haeckel, J. Grimm, R. Rusk, A. Schleicher. 

Aesthetic ideas of Kharkiv University professor O. Potebny 

have become a significant contribution to the development 

of literary and theoretical studies in Ukraine and Europe. 

The psycholinguistic theory of Ukrainian scientist has 

determined the genetic affinity of language and poetic text 

and the triune structure of language and poetry. This concept 

addresses the main problems of literary theory in the study 

of poetic text, poetics and aesthetics, and the functioning of 

phonetic means.  

I. Franko‘s work «From the Secrets of Poetic Creativity» 

(1898) is significant in the context of studying the sound 
composition of poetic language in Ukrainian literature. Franko‘s 

theory of receptive poetics is related to understanding the 

construction of the sound composition of a poetic work. 

Reflecting on the «conscious» and «subconscious» in any 

creative process, the literary critic noted that «poetry has 

long been able to use the musical effects produced by the 

language itself,… so-called onomatopoeic words, shouts, 

alliterations, assonances and rhymes» [5, p.96].  
At the end of the 19th century, B. de Courtenay introduced 

the concept of «phoneme», which includes psychological, 

differential, and morphological aspects. He also established 

static and dynamic methods of philological research.  

The influence of Husserl‘s phenomenology is important 

in the development of literary research of poetic language. It 

is a scientific method of literary criticism, based on the 

elucidation of linguistic and semantic sources of verbal 

works and the author‘s psychological preconditions. The 

formal theory of studying textual interrelations is actively 

introduced in the philological science of the 20th century. It 

is represented by Pierce‘s theory of «graph», E. Husserl‘s 

formal ontology, and G. Frege‘s conceptual logic.  

The sound organization of poetic text within the formal 

method was studied by literary critics primarily as a stylistic 

In order to consider the formation of research methods of sound organization in poetic text, the article analyzes 

the philological teachings and outlines the stages of formation of scientific views in terms of studying of phonetic 

structure. Using empirical and theoretical methods, the analysis of key interdisciplinary methodological 

approaches was carried out in the study of the sound organization in poetic language. In this article we defined the 

interrelations of methods of different research directions of phonetic means and their functioning. The approaches 

to the study of the sound organization of the text are actualized; they outline the formation of scientific thought in 

this aspect. 

Key words: poetic text, sound repetitions, poetics, phonics, formal method, empirical investigation, structural 

analysis, structural-semiotic methodology, statistical method.  
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device of poetics. Sound repetitions were considered as a 

component of rhythmic structure in the system of phonetic 

phenomena. The application of precise methods in the study 

of the structure of poetic text at the level of the functioning 

of sounds in it formed the basis of scientific substantiation of 

their quantitative indicator. 

The methodology of studying the literary text, proposed 

in the first decades of the 20th century, was the impetus for 

the development of literary criticism as an exact science. 

Subsequent philological doctrines of the 1930s and 1950s 

were marked by the improvement of these techniques and 

methods at the level of structural analysis. For an accurate 

study of the phonics of poetic text, such a need was obvious. 

Representatives of the Prague Linguistic School J. Mukar-

zhovsky, R. Jacobson, J. Levy, B. Gal, and V. Matezius 

worked on this study. Their research was based on the study 

of poetic text as a system of signs – «structural analysis 

proposed by this school provided an assessment of each 

element of the literary text, starting with the phonetic one» 

[25, p.90]. R. Jacobson singled out the poetic text from 

among other literary texts, the study of which, in his opinion, 

is a link between linguistics and literary criticism. The main 

methods used by the Prague School of Linguistics were 

descriptive, distributive, and typological ones. 
In the 1960s–1970s there was an intensive mathematization 

in the study of sound phenomena in a literary text, which 

promoted objective analysis, simplified the search for 

patterns, and objectified the data obtained.  

In the second half of XX century literary criticism 

actively introduces structural methods of studying a poetic 

text. The structure of the text was considered in aspects of 
integrity, transformation and internal self-regulation. The works 

of Polish literary critics E. Stankevych and J. Slavinsky 

outline approaches to the study of a poetic work as an 

organically interconnected, functional system. The universal 

principle of the structural structure of poetic language was 

seen in the dominance of the ordering of elements, in 

particular at the level of consonant words, i.e. sound 

parallelism and their equivalence. J. Slavinsky in the article 

«On the theory of poetic language» (1961) noted that, 

«unlike other texts, a poetic work is a codified text» [3, 

p.266], in which there are signs that are a symbiosis of 

acoustic and semantic perception. 

The structural-semiotic methodology of literary criticism 

began to develop in the 1960s based on the teachings of 

Charles Pierce, A. Greimas, R. Bart, C. Todorov, W. Eco. It 

involves the study of the literary text as a holistic 

phenomenon, using semantic and formal characteristics of its 

various levels, «as the contrast between sign and thing, 

system and text (or code and communication)» [2, p.80].  

Structural-semiotic research with the use of mathematical 

methods was implemented in literary studies by repre-

sentatives of the Tartu Semiotic School.  

In the last decades of the 20th century, philological 

science finally formed a comprehensive approach to the 

study of literary works. Literary studies and linguistics 

merged to study poetic texts. Philology as a science has 

entered a new century with practical and theoretical 

experience, which was formed in discussions over long time. 

Methods of study in various fields have acquired new 

opportunities. The study of phonics as an essential and 

significant integrity in a poetic work has obtained formed 

interdisciplinary methods. Mathematical statistics, probability 

theory, logic, computer modeling and programming have 

provided a qualitatively new approach to learning.  

The complex application of mathematical and statistical 

methods in poetry, which were based on correlation and 

cluster analysis, statistical examination of the material by the 

number of features, in particular by ranking, was proposed 

by V. Baevsky in «Linguistic, mathematical, semiotic and 

computer models in the history and theory of literature» (2001). 

Scientific thought in the fields of poetics and linguistics, 
founded by researchers of previous years, has been implemented 

in linguopoetics. This section of philology draws attention to 

the set of units of the language used by the author in the 

creative process. The phonological level of phonopoetics is 

considered in direct connection with the aesthetics of sound 

symbolism, which significantly deepens the definition of 

functional features in the study of phonetic means.  

The current stage of technical progress contributes to the 

development of experimental research. Methods of calculation 

and measurement have entered various branches of philo-

logical science. The application of statistical method in the 

study of the sound organization in poetic language, the 

results of which are calculated by computer programs, 

provides objectivity and maximum accuracy of the obtained 

data. This approach significantly deepens and substantiates 

certain observations, motivates quantitative and functional 

connections in the study of phonics as an idiostyle. 

Conclusion. Phonics is a multifaceted phenomenon in 

terms of its study. It accumulates data on poetics, linguistics, 

psychology, philosophy, and aesthetics. The research of the 

structure of the sound organization of poetic work is 

expedient in their interrelation. The use of accurate statistical 

and mathematical methods in combination with hermeneutic 

and descriptive approaches significantly increases the 

objectivity and reliability of research on the phonics of the 

poetic text. The formation of methods of phonics analysis is 

an important component in the development of literary 

studies and requires further development. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ЗВУКОВОГО СКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО 

З метою розглянути формування методики дослідження функціонування звукових повторів у поетичному тексті 

в статті проаналізовано філологічні вчення та окреслено етапи становлення наукових поглядів у аспекті вивчення 

структури фоніки. Із застосуванням емпіричного та теоретичного методів здійснено аналіз ключових 

міждисциплінарних методологічних підходів у дослідженні звукової організації поетичної мови. Визначено 

взаємозв’язок методик різних напрямків щодо дослідження засобів фоніки та їх функціонування. Актуалізовано 

підходи щодо вивчення звукової організації тексту, що окреслює становлення наукової думки в цьому аспекті. 

Ключові слова: поетичний текст, звукові повтори, поетика, фоніка, формальний метод, емпіричні дослідження, 

структуральний аналіз, структурально-семіотична методологія, статистичний метод. 
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Постановка проблеми. Механізм вторинних перене-
сень у досліджуваному художньому дискурсі ґрунту-

ється на взаємодії двох критеріїв, а саме: звідки беруть 
найменування і куди його спрямовують. З огляду на це 
аналіз типології вторинних найменувань, що постали 

внаслідок процесів метафоризації, у сучасних лінгвісти-
чних студіях, що досліджують стилістику художнього 
тексту, є надзвичайно актуальним. Залежно від напряму 
перенесення семантики базових лексем метафора втілю-

ється в нових найменуваннях, які розширюють репер-
туар засобів стилізації художнього тексту.  

Мета роботи – дослідити типологічні ознаки метафо-

ричних перенесень в сучасній українській художній прозі. 
Виклад основного матеріалу. Сучасна українська 

проза – яскравий приклад використання метафори, яка є 
одним із засобів творення мовної картини світу пись-

менників-постмодерністів. Залежно від ознаки, покладе-
ної в основу метафоричного перенесення, у художній 
прозі початку ХХІ ст. виокремлено декілька типів цього 

засобу вторинної номінації. До них належать природо-
морфна, до якої належить зооморфна, фітоморфна та 
ландшафтна метафори, антропоморфна метафора. 

В основі природоморфної метафори лежить перене-
сення явищ природи на людину. Тут виокремлюємо 
зооморфну, фітоморфну та ландшафтну метафору.  

Зооморфна метафора. Зооморфна метафора ґрунту-

ється на перенесенні рис представників тваринного світу 
на людину. Метафори, в основі яких лежить зіставлення 
тварини й людини, вживають на позначення реалій світу 

фауни. Вони характеризуються системою асоціацій, 
пов‘язаних із певною твариною. У семантиці зооморф-
них метафор поєднані денотативний та кононативний 

компоненти. Денотативний віддзеркалює зв‘язок між 
знаком і поняттям, конотативний – закріплює у струк-
турі значення семи образності, оцінки, емоцій, інтенсив-
ності вияву певної ознаки. О.В. Лазер-Паньків підкрес-

лює, що зооморфна метафора залежить від ролі, яку 
представники тваринного світу відіграють у житті лю-
дини. Мовознавець наголошує на тому, що досить часто 

характер і змістова спрямованість емотивних асоціацій 
визначаються не властивостями тварини, а стереотип-
ними уявленнями про неї [3, с.392]. Характер подібності, 

в основі якого лежить метафоричне перенесення зоореа-
лій, різноманітне: зовнішня подібність, особливості по-
ведінки тощо, пор.: …тоді до дона підійшов Хорхе – та 
мавпа, що супроводжувала земельного магната в готелі 

(М. Кідрук) – метафора мавпа позначає людину з непри-

вабливою зовнішністю. Ця тигриця з Гаїті? Може, 
зв’язана з вуду чи ще з якоюсь чортівнею? (В. Лис) – 

ідеться про жінку запальної вдачі. Живуть поверхом 
вище. Грубі такі корови (Н. Сняданко) – ідеться про 
дівчат із зайвою вагою. – Йди, сороко, – сказав. Або ж 

рота на замок. І ключик сховай (В. Лис) – ідеться про 
жінку-пліткарку. Журавель кивнув, простягнув механіку 
візитку, мовляв, зідзвонимось (Люко Дашвар). У наведе-
ному прикладі орнітонім журавель уособлює закріпле-

ний у суспільній уяві образ високої людини. – Після 
жнив не оженишся з горбоносою, шию скручу. – За що? – 
За те, що слова не дотримав. Нам таких цвіркунів не 

треба! (Люко Дашвар) – ідеться про несерйозного чоловіка.  
Фітоморфна метафора. У своїх художніх творах 

сучасні автори активно послуговуються фітоморфною 
метафорою, сутність якої полягає в перенесенні ознак, 

процесуальних характеристик рослинного світу на лю-
дину. Во слугує яскравим засобом увиразнення мовот-
ворчості прозаїків початку ХХІ ст. Т.А. Єщенко під-

креслює, що з її допомогою відбувається створення 
неповторності й естетичної вартості авторської картини 
світу [2]. Метафоричні образи з рослинною семанти-кою 

дають змогу передати особливе бачення світу, що 
реалізується в художньому тексті, властиве авторові та 
його персонажеві і характеризує їх.  

Метафоричні перенесення, в основі яких лежать на-

зви рослин, уживають на позначення людини, схожої на 
відповідну рослину або подібну до неї за певними озна-
ками. Пор.: Моя квіточка трималася за мене, а я гово-

рив – здається, дурниці… (Брати Капранови) – ідеться 
про милу, беззахисну дівчину. – Какой девушка… – 
голосно сказав він. – Персік! (І. Карпа). Метафору пер-

сик вжито на позначення молодої, «свіжої» дівчини. В її 
основі лежить перенесення смакових властивостей фру-
кта, який відзначається приємним ароматом та «свіжим» 
смаком, на художнього персонажа. 

Фітоморфна метафора вживається на позначення 
емоційного стану людини. Пор.: Якщо ви людина вихо-
вана [..], то нізащо не зможете тупнути ногою на доб-

рого самаритянина в національному майже одязі, щоби 
він перестав за вами йти й відчепився, реп’ях нещасний 
(І. Карпа). Біологічні характеристики рослини перене-

сено на чоловіка, який, подібно до реп‘яха, «чіпляється» 
до мандрівників.  

Фітометафори також указують на професійні та соці-
альні характеристики персонажів. Пор.: Для всіх – Сергій 

Федорович, крутий перець, для мене – Джай… (Люко 

У статті описано типологічні ознаки метафоричних перенесень у сучасній українській художній прозі. 

Схарактеризовано зооморфну, фітоморфну, ландшафтну, артефактну, міфоморфну метафори. 

Ключові слова: сучасна українська художня проза, вторинна номінація, вторинне перенесення, метафора, 

метафоричне перенесення. 
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Дашвар) – ідеться про матеріально забезпеченого чоловіка.  
Для вияскравлення якоїсь риси характеру персо-

нажа, особливо його зовнішності, автори поіменовують 

своїх персонажів за зовнішньою подібністю до певної 
рослини – квітки чи дерева або за подібністю до його 
функцій чи ознак. Пор.: – Ну що, добре повеселилися 

наші нарциси? – посміхнулася Едіт Береш, коли Сте-
фка увійшла до кімнати (І. Роздобудько). Нарцисами 
авторка називає закоханих у себе колишніх акторів.  

Метафоричне перенесення частини рослини, її плода 

здійснюється на різні частини тіла людини. Пор.: 
…розігнувся та як трісне чужого по маківці! Той звали-
вся й не писнув (Люко Дашвар) – ідеться про голову. 

…дивно було бачити дві юні волошки на кругловидому, 
але з борозенками зморшок обличчі (Б. Мельничук). 
…він зненацька заплакав [..] і все показував нам, ніби 
виправдовуючись, свої руки, [..], розчепірені дерев’яні 

корчі… (О. Забужко) – ідеться про руки. 
Метафоричні номінації вживаються не лише для поз-

начення фізичних особливостей розвитку людини, але й 

її емоційних станів. Пор.: …ти сама не своя, дівко. Не-
вже за Валіком сохнеш… (В. Лис). Автор переносить 
процес «вмирання» рослини на дівчину, яка виснажує 

себе через нерозділене кохання. Процес старіння лю-
дини характеризують метафори зів‘янути, перезріти. 
Пор.: Зів’яла, як пізня квітка на крижаному повітрі. 
Донечко! (Н. Байдаченко); …теж мені, перезрілий ро-

кер! (І. Роздобудько) – ідеться про персонажів, які почи-
нають старіти. 

Ландшафтна метафора. Ландшафтна метафора мо-

делює зображувану художню дійсність за подібністю до 
певної місцевості. У художніх текстах сучасних прозаї-
ків вона представлена типом перенесення жива істота 

→ нежива природа, напр.: гора, рівчак, рельєф, архіпе-
лаг, скеля, вулкан та ін. Метафоричні номінації цієї 
групи ґрунтуються на перенесенні фізичних характерис-
тик, зовнішності, емоційного стану, поведінки, віку лю-

дини на об‘єкти неживої природи, зокрема, рельєф. 
Пор.: Мені справді потрібна ванна, потрібна купіль. 
Цікаво, що вигадала ця чорна гора? (В. Лис) – ідеться 

про огрядну темношкіру жінку. – Де вони, знаю тільки 
я… – Звідки?.. – прохрипіла вона, безпорадно спогляда-
ючи цю гору м’язів, що нависла над нею (І. Роздобудько). 

Метафору гора м’язів вжито на позначення кремезного 
та сильного чоловіка. На неї глянула не за літами змар-
нована жінка [..]. Змучені очі з тьмяним поглядом, гус-
тий засів сивини, рівчаки зморшок… (Б. Мельничук) – 

ідеться про жінку у віці. …я служив тілу в квадраті… 
Збільшував об’єм, показував рельєф… Я – показове 
тіло… (Т. Антипович) – ідеться про чоловіка спортивної 

статури. – Я п’ю шампанське, яким пригостив мене пан 
Юрко, – промовила Уляна, і тільки тоді [..] архіпелаг 
[..] розвернувся… (Ю. Винничук) – ідеться про некра-

сиву жінку. Скеля ось-ось буде взята. Вона мусить під-
датися! Про це я бурмотів сам собі, повертаючись крізь 
усе місто додому… (Б. Мельничук) – ідеться про непри-
ступну жінку.  

З погляду семантичного наповнення, цікавою є мета-
форична номінація вулкан, яку Люко Дашвар вживає на 
позначення розлюченого чоловіка. Пор.: Полкан – вул-

кан. Сіно – до біса. На Петра звіром… (Люко Дашвар). 
Загальновідомо, що найнебезпечнішою силою вулкана є 

його виверження, що супроводжується проривом магми 
(високотемпературного розплаву) на поверхню, яка пі-
сля втрати газів перетворюється на лаву. Це становить 

небезпеку для будь-яких форм життя. Авторка перено-
сить на художнього персонажа процесуальні ознаки 
динаміки вулкана. Так, як вулкан вивергається під тис-

ком газів, так і людина під впливом певних життєвих 
обставин «видобуває» із себе негативні емоції, що ста-
новить небезпеку для людей, які її оточують. 

Артефактна метафора. Артефактна метафора – яск-

равий засіб увиразнення мовотворчості письменників 
початку ХХІ ст., сутність якої ґрунтується на перене-
сенні якостей людини на навколишній світ. Артефактну 

метафору репрезентує група створені людиною пред-

мети → людина.  
Здебільшого відбувається «оживлення» предметів 

побутового вжитку, які вказують на вік, поведінку, фізи-

чні характеристики, внутрішні якості людини тощо. 
Пор.: Розумні дівчата зазвичай невисокі. Хіба вам ко-
лись доводилося бачити розумну жердину? (Ю. Винни-

чук); – Нема чому заздрити, – заперечувала я. – У тебе 
все гармонійно і пропорційно, а от я шпала 
(І. Роздобудько); Ніколи не доводилося спати з тич-

ками? То й не пробуйте (Ю. Винничук). Метафори 
шпала, жердина, тичка вжито на позначення худорля-
вих жінок високого зросту. 

Цікавим є приклад із метафорою вішалка: – Ну й ди-

вися на свою стару вішалку, – крикнула Миколаєва 
мати і поставила печатку… (Л. Пономаренко). У суспі-
льній думці за вішалкою закріпилося уявлення про ху-

дорляву дівчину високого зросту. Л. Пономаренко вжи-
ває цю метафору в іншому значенні й позначає нею 
стару худорляву жінку. 

Метафори цієї підгрупи позначать внутрішні якості 
людини, її інтелект, напр.: плуг, жилетка, флешка, кува-
лда, долото та ін. Пор.: …який із тебе бандюк, Міхал, 
ти ж плуг… (Анатолій Дністровий) – метафорою плуг 

пойменовано фізично сильного нерозумного хлопця. 
Коли він залишився без жилетки для шмарклів, коли 
усвідомив безповоротність Марійчиного рішення – 

миттю перестав слинити (І. Потаніна) – метафору жи-
летка вжито на позначення співчутливої дівчини. 

За семантичним наповненням звертає на себе увагу 

антропоморфна метафорична номінація валянок, пор.: 
…мій Валя, – вона погладила його по голові, а він так і 
не підняв її, – як ти переконалася, не валянок 
(Б. Мельничук). Традиційно під валянком розуміють 

людину з повільною реакцією, дурня. Автор уживає цей 
предмет взуття з іншим значенням, протилежним, і має 
на увазі розумного, упевненого в собі чоловіка. 

Артефактна метафора відображає технічну сферу 
життєдіяльності людини. Так, її уживають на позна-
чення зовнішності, фізичних характеристик, емоційного 

стану, особливостей характеру, поведінки, віку художніх 
персонажів. Пор.: Дурак ти і тормоз. Іди сюди бігом. 
Підсади-но маму! (І. Карпа) – ідеться про хлопця, який 
повільно реагує на зовнішні подразники. Сунув до апар-

таментів – криголам (Люко Дашвар); …ти повинен 
нейтралізувати мою подружку. – Оцю самохідну гар-

мату? (Ю. Винничук); …не раз можна було побачити, 

як Андрон вишиває у центрі попід руку із черговою «ту-
мбочкою», «бетономішалкою»… (Ю. Винничук).  
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Міфоморфна метафора. Міфоморфна метафора слу-

гує яскравим засобом увиразнення мовотворчості сучас-
них прозаїків. Її сутність полягає в перенесенні ознак 
міфічних образів на людину.  

Міфоморфні метафори позначають вік персонажів, 

зовнішність, рід занять, вдачу. Пор.: …ти – бестижа 
баба яга, тьху, костяна нога, думаєш, красива як нага?! 
(Т. Антипович) – ідеться про стару, некрасиву жінку. – 

Прошу, пред’явіть документи! – Вовкулака впер дуло 
карабіна в нагрудну ліву кишеню френча (В. Шкляр) – 
ідеться про жорстокого більшовика, якого В. Шкляр 

порівнює з міфічною істотою – вовкулакою. – Пусти! – 
кричала з останніх сил. – Зараза! Душа ще пручалася, 
але то був сущий диявол (Л. Пономаренко) – ідеться про 
чоловіка злої вдачі. Міфоморфні метафори вживаються 

із позитивним забарвленням. Пор.: – Гляньте, дядьку 
Моріс, русалка, – сказав молодший років двадцяти. – 
Справді, русалка. Фея (В. Лис) – ідеться про вродливу 

дівчину 
Висновки. Українська художня проза початку 

ХХІ ст. – яскравий приклад використання такого засобу 
вторинної номінації, як метафора. Сучасні автори вико-

ристовують метафору для увиразнення свого худож-
нього мовлення. Так, природоморфна метафора характе-
ризує динамічну сферу життєдіяльності людини, її 

індивідуальні властивості. Фітоморфну метафора окрес-
лює особливості біологічного існування рослин, перене-

сені на людину. Ландшафтна метафора ґрунтуються на 

перенесенні фізичних характеристик, зовнішності, емо-
ційного стану, поведінки, віку людини на об‘єкти нежи-
вої природи, зокрема, рельєф. Сучасні прозаїки також 
використовують артефакну метафору, яка ґрунтуються 

на перенесені явищ природи на людину. Колориту їхній 
мовотворчісті надає й міфоморфна метафора. 
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The problem raising. Nowadays English is considered 

to be one of the most popular language means of commu-
nication in the world. The flow of information, going through 

magazines, books, television, Internet is incomparably in its 

volume and contents with any other. English is part of the 

United Nations official languages.  

Communication among the citizens of different South-

East Asian countries is provided predominantly in English. 

China‘s ever-expanding contacts with the outside world 

create opportunities for both the Chinese and the world 

community to describe China and its realities in English. 

They also allow to express own views and opinions on 

various aspects of the Chinese culture. English in China, as 

well as all over the world, is more than just a foreign 

language. 

Recently Chinese has begun to win positions among the 

leading languages of the world. And there are objective 

reasons for this. It is counted to be the most widespread in 

the world by the number of speakers. It is also one of the 

United Nations official languages. Some researchers believe 

that in future knowledge of this language will become 

necessary for business and politics. 

The number of people in different countries, who learn 

Chinese, is constantly growing. Hundreds of thousands of 

students from various countries arrive in China to get higher 

education there. The government of China, which promotes 

its language and culture abroad, contributes to it actively. 

Educational and cultural centres, which are called Confucius 

Institutes, act in many countries (including in Ukraine) and 

foreigners are assisted in Chinese learning there.  

Considering English in a more global sense, Kachru and 

Nelson divided all the English usage variants into three 

concentric ranges [1]. The inner range is the so-called 

«English world». It includes such countries as Great Britain, 

Ireland, former British colonies, which later became the first 

states of the USA, Australia, New Zealand, South Africa, 

Canada, as well as various islands of the Caribbean, Indian 

and Pacific oceans. 

The outer range consists of those countries where 

English has an official or historical significance («special 

significance»). It consists of member countries of the 

Commonwealth of Nations (which largely formed the British 

Empire), including such densely populated countries as 

India, Pakistan; as well as others, such like the Philippines 

being influenced by English-speaking countries. Higher 

education, legislative and judicial authorities, domestic 

trade, etc. can be provided here mainly in English. 

The expanding range are those countries where the 

English language does not play any official role, but 

nevertheless performs important functions, in particular, in 

the conduct of international business. By the XXI century 

the number of non-native speakers of English has 

significantly exceeded the number of the latter. 

At the moment, English has transformed into the 

language of the global Internet, the global economy, 

business, politics, educational systems, etc. Society is 

increasingly subject to the process of globalization, and as a 

result, we are faced with an increasing role of the English 

language as the only means of international communication. 

As is well-known, today English is taught in schools and 

universities in all the countries all over the world. As a 

result, more and more people start speaking English because 

their work is in one way or another related to business 

abroad or with foreigners within the country. Even English 

slang «cockney» is fairly well- known throughout the world 

thanks to its popularization in the media [2]. China and its 

inhabitants are no exception. However, the problem is that, 

for some reason, it is very difficult for them to learn English 

at a high level. We can even find a special type of «peculiar» 

English language, «Chinglish», which does not occur 

anywhere except in China [3]. Yui [4] remarked, «If we do 

not pay enough attention to this problem and do not take 

action to stop the mixing of Chinese and English languages, 

Chinese in a couple of years will cease to be a pure 

language. The Chinese language is replete with terms such 

as DVD, MP3 and CEO. They are common words. 

However, such terms can cause confusion». Huang, who 

is the head of the China International Publishing Group, one 

of the largest publishing houses in China, who has visited a 

university in the United States, fears that the English words 

and phrases included in the Chinese spoken language, could 

pose a threat to its future. 

The interaction among English and Chinese in the modern world is traced in the article. It is determined that 

today English is taught in schools and universities in all the countries all over the world. It witnesses that more and 

more people start speaking English because their work is related to business abroad or with foreigners within the 

country. It is also proved that China and its inhabitants are no exception because China expands its activity and 

influence in all spheres around the world. Classification of phonetic, semantic, phonetic-semantic of borrowings and 

alphabetic inclusions are submitted with the examples. 

Key words: English, Chinese, borrowings, communication, Chinglish, globalization, Internet, mass media. 
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As soon as China embarked on a reform policy and 

openness, he began to absorb the European culture and 

language. Currently in China for the annual show in cinemas 

only 19 foreign films are allowed, while as a large number of 

websites including Youtube, Facebook and Twitter, were 

banned from visiting. Despite this, the number of popular 

Western brands is increasing, English-language television is 

widespread, and a huge number of students are willing to 

study the English language. 

In response to the call to «cleanse» Chinese of English 

He Deyuan, a scholar at the Linguistic Institute of the 

Chinese Academy of Social Sciences, warns, «If we remove 

all borrowed words, less than half of the modern Chinese 

language will remain... Borrowing words from other 

languages is a ubiquitous phenomenon. This is a 

phenomenon accompanying cultural exchange and 

assimilation. China cannot close the door to it. The French 

tried to cleanse the French language from English words 

many times, but their attempts ended in failure» [5]. 

The purpose of the article is to trace the relationships 

among English and Chinese in the modern world. 

The main material presentation. Still, for Chinese 

youth, good knowledge of English becomes an important 

condition on the path to a successful career and entry into 

the global community, just as China itself is expanding its 

activity and influence in all spheres around the world. 

According to a study conducted among readers of a 

Chinese newspaper, 90% of all respondents noted that China 

is indeed gripped by the «fever» of learning English. Half of 

them believe that speaking English is one of the key abilities 

in modern Chinese society. One of the reasons is that China 

opens up to the outside world in over the past decades. 

People wanted to know about what was happening outside of 

China (especially in Europe and America). Second, an even 

more important reason, affects personal interests and 

consists is that now many companies in China require 

knowledge of the English language. In fact, based on this 

research, 70% of people use English at work, 80% confident 

that knowledge of English can provide them with a better job 

or give a boost to career growth [5]. 

There is not a single language in the world in which there 

were no borrowings from other languages. Moreover, in 

some languages, the share of borrowed vocabulary can make 

up a large part from the total number of words. So, for 

example, in English, about 60% of words are either 

borrowed or derived from French.  

It‘s true because the largest group оf borrowings are 

French ones. Most of them came into English during the 

Norman conquest. French influenced not only the vocabulary of 

English but also its spelling, because documents were 

written by French scribes as the local population was mainly 

illiterate, and the ruling class was French. Runic letters, 

remaining in English after the Latin alphabet was borrowed, 

were substituted by Latin letters and combinations of them [6]. 

There are the following semantic groups of French 

borrowings in English: 

a) words relating to government: administer, state, 

empire, government; 

b) words relating to military affairs: army, war, banner, 

soldier, battle; 

c) words relating to jurisprudence: advocate, petition, 

sentence; 

d) words relating to fashion: coat, collar, lace, pleat; 

e) words relating to jewelry: topaz, emerald, pearl; 

f) words relating to food and cooking: lunch, dinner, 

appetite, to roast, to stew. 

Words were borrowed from French into English after 

1650, mainly through French literature, but they were not as 

numerous as many of them are not completely assimilated. 

Borrowing is a process as a result of which a foreign 

language element appears and is fixed in a language 

(formerly whole word or full-valued morpheme). Borrowed 

vocabulary reflects the facts of ethnic contacts, social, 

economic and cultural ties between linguistic communities [7]. 

Borrowing is a process inherent in the Chinese language 

as well, and therefore deserves consideration and research. 

The Chinese language belongs to the languages of the 

isolating type, its structure is built in such a way that the 

penetration of foreign language vocabulary is somewhat 

difficult. This is also due to the peculiarities of the Chinese 

character writing. It is also worth considering the fact that in 

the past, China was closed for a long time. 

Borrowings in Chinese: The Impact of the English 

Language 35 thym state and was isolated from the outside 

world. But those no less and despite the fact that the Chinese 

and English languages are absolutely opposite, in the 

modern Chinese language nevertheless there is a certain 

layer of borrowed vocabulary from the English language.  

Let‘s pay attention to the types of borrowings that 

interest us. These are borrowings from the English language, 

which appear in the Chinese language in various ways. 

These are phonetic, semantic, phonetic-semantic borrowings 

and alphabetic inclusions. 

Phonetic borrowings reproduce external sound the shell 

of foreign words, i.e., in other words, they convey their 

sound. Moreover, the degree of phonetic adaptation can be 

different, namely complete, incomplete or partial. Here are 

the examples of phonetic borrowings from English-

Language words [7]: 

雷达 (léidá) – радар; 阿司匹林 (āsīpǐlín) – аспирин; 海洛因 

(hǎiluòyīn) – heroin; 坦克 (tǎnkè) – танк; 巧克力 (qiǎokèlì) – 

chocolate; 赛璐玢 (sàilùfēn) – cellophane; 苏达 (sūdá) – soda; 

批萨 (pīsà) – pizza; 维他命 (wéitāmìng) – vitamin. 

It should also be noted that the type of phonetic 

borrowings, when hieroglyphs are not only, so to speak, 

phonetic transcription of a foreign word, but also at the same 

time retain its semantic meaning. That is, the semantic 

component as if superimposed on the sound form of the 

word. However, there are relatively few words in the 

Chinese language of this type. For instance: 绷带 (bēngdài) – 

(from Eng. bandage) (绷 bēng «bind» + 带 dài «band»).  

Semantic borrowings, or the so-called «calque», are the 

designation of the meanings of foreign words in Chinese 

hieroglyphs or, simply put, are a translation into Chinese. 

That is, they seem to copy the meaning and convey it by 

means of hieroglyphs, hence the name «calque». What 

distinguishes semantic borrowings from phonetic 

borrowings, so this is that in their sound and graphic form, 

they do not differ from the Chinese traditional vocabulary 
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due to the fact that they are built from Chinese lexical units 

and according to Chinese composition rules. They freely 

come into use and easily function in speech. Examples of 

semantic borrowings [7]:  

马力 mǎlì (马 mǎ «horse» + 力 lì «power») – horsepower;  

重水 zhòngshuǐ (重 zhòng «heavy» + 水 shuǐ «water») – 

heavy water.  

Next, we will consider what phonetic-semantic 

borrowings are. This method of borrowing combines the 

previous two. In phonetic-semantic borrowing, a word 

consists of two parts. One conveys the sound form of a 

borrowed foreign language word, and the second is a 

semantically significant lexical element. 

Here are the examples of phonetic-semantic borrowing 

[7. p.10]: 

威士忌酒 wēishìjìjiǔ (威士忌 wēishìjì – background 

recording + 酒 jiǔ «wine») – whiskey;  

沙丁鱼 shādīngyú (沙丁 shādīng – background recording + 

鱼 yú «fish») – sardine.  

The next way that needs to be considered is alphabetic 

inclusions. This borrowing method mainly uses the letters of 

the Latin alphabet. As a rule, these are words or names from 

English or from Chinese phonetic letters, which is called 

«pinyin». These are often abbreviations and acronyms. 

In China, among the modern young generation, 

abbreviations and sometimes individual words can be often 

found in speech in a foreign language (mainly in English). 

Today it can even be considered «fashionable» ie to use 

English words in speech just for a change of vocabulary or 

for the sake of demonstrating their erudition. Most likely, the 

reason for this is the «Europeanization» of modern Chinese 

youth caused by the penetration of European and American 

cultures through the Internet and mass media. An example of 

this phenomenon is the abbreviations of common everyday 

phrases used to quickly and easily type SMS messages, as 

well as messages in Internet chats and social networks. For 

example, today one can often find the following abbreviated 

versions of English expressions. E.g. 

BB (Bye-Bye); CU (See You); IC (I see); URQ (You are 

cool); RUThere (Are You there?) – (the question is asked 

with the aim to know if you are in chat). 

Among such abbreviated expressions, there are also 

graphic abbreviations that include numbers that replace a 

certain word, but at the same time perform the same sound 

function. E.g. F2F (Face to Face); B2B (business to 

business); L8R (later).  

However, in addition to foreign abbreviations, there are 

also shortenings and abbreviations of Chinese words. E.g.  

GG (哥哥 gēge) – «big brother»; 

JJ (姐姐 jiějie) – «older sister»;  

MM (美 美 měimei) – «pretty», «beautiful». 

In modern Chinese, there is also a variety of loan words 

consisting of letters of the Latin alphabet and Chinese 

characters. E.g. 

IC 卡 (IС kǎ) – «identity card»; 

T 恤 (T xù) – «T-shirt»; 

IT 时代 (IT shídài) – «information technology era»; 

IP电话 (IP diànhuà) – «Internet telephony»  

Moreover, words such as IC 卡 and T 恤 combine two 

ways borrowings, namely alphabetic inclusions and phonetic 

borrowing. On the example of these two words, one can 

easily see the similarity of sound with the English «IC card» 

and «T-shirt», respectively. Then there are hieroglyphs 卡 

(kǎ) and 恤 (xù) are phono recordings of the words «card» 

and «shirt». 

English abbreviations can often be found in official or 

business contexts. E.g. APEC (Asia Pacific Economical 

Cooperation); 

NBA (National Basketball Association);  

IFM (International Monetary Fund); 

WTO (world trade organization); 

CBD (central business district);  

ISO (International Standardization Organization)  

Conclusions. Having completed the review and analysis 

of the position of the English language in the modern world, 

its position in China and a fairly wide range of borrowings 

of English words in Chinese, one can say that all this takes 

place as in everyday conversational language, as well as in 

more specialized industries and areas. 

In general, we observe a significant influence of the 

English language into modern Chinese. With the current 

policy of the PRC aimed at integration into the world 

economy, it is possible expect a given influence of English 

on Chinese will only increase. Accordingly, when teaching 

Chinese, attention should be paid to the influence of the 

English language in modern conditions. 
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д.пед.н., професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання  

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», applle9@gmail.com 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА КИТАЙСЬКОЮ МОВАМИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

У статті простежується взаємозв’язок між англійською та китайською мовами. Доведено, що англійську мову 

вивчають у школах та університетах всього світу завдяки її тісному зв’язку з професійною діяльністю багатьох 

людей за кордоном або у межах рідної країни. Доведено, що Китай та його мешканці також не є винятком тому, що 

Китайська Народна Республіка вдало поширює свій вплив на професійну діяльність в усьому світі. Саме через це в 

китайській мові спостерігається певний шар запозиченої лексики з англійської мови. Також у статті представлено 

класифікацію фонетичних, семантичних, фонетично-семантичних запозичень та літерних вкраплень з прикладами. 

Ключові слова: англійська мова, китайська мова, запозичення, комунікація, чінгліш, глобалізація, інтернет, засоби 

масової інформації. 
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Постановка проблеми. Встановлення німецько-

го окупаційного режиму у Ніжині передбачало впрова-

дження нових порядків та заходів, які вже існували на 

загарбаних територіях України. Влада у місті зосереди-

лась у руках Німецької польової комендатури № 197 

(фельдкомендатури, як зустрічаємо у документах) на 

чолі з комендантом міста штандартенфюрером Віндле-

ром. Захопивши владу, німці почали масове закривання 

шкіл, використовуючи приміщення останніх для війсь-

кових потреб. Утім, відчуваючи потребу у кваліфікова-

них кадрах, деякі учбові заклади почали відновлювати 

свою діяльність.  

У перші дні окупації з ініціативи фельдкомендатури 

почала формуватися Ніжинська міська управа (далі – 

НМУ) – орган міського самоврядування, який, проте, від 

самого початку був досить жорстко підпорядкований 

коменданту. Ніжинська міська управа мала замінити 

радянську адміністрацію та охопити певним контролем 

усі сфери життя міської громади. Тому, поряд із такими 

утилітарними управлінськими структурами як фінансо-

вий, харчовий, промисловий, земельний відділи при 

Управі створюються відділи освіти, соціального забез-

печення, охорони здоров‘я тощо [8, с.65].  

Відділ освіти Ніжинської міської управи займався 

питаннями освітньої сфери. Завдяки працівникам даного 

відділу, за відносно короткий час, вдалося частково від-

новити зруйновану війною діяльність навчальних закла-

дів у місті. Зокрема, запрацювало 6 народних шкіл та 

відновився навчальний процес у таких середніх профе-

сійних навчальних закладів, як Технічна школа та Фель-

дшерсько-акушерська школа.  

Ніжинська технічна школа, в період окупації, окрім 

надання освітніх послуг, згідно розпоряджень команду-

вання німецької армії про тимчасове стягнення податків 

та зборів від 22.Х.1941 р. та 20.01.1942 р., сплачувала 

податки з будівель та земельну ренту, а також викону-

вала військові замовлення (здійснювалось виготовлення 

так звані «будок» для автомобілів, площадок та ін.) [Спр.1, 

арк.94].  

Мета дослідження: висвітлити особливості функціо-

нування Ніжинської технічної школи в період німецької 

окупації.  

Виклад основного матеріалу. Ніжинська технічна 

школа – це навчальний заклад із своєю історією. Засно-

ване було ще у 1896 році як ремісниче училище Колезь-

ким радником Андрієм Федоровичем Кушакевичем. 

Упродовж перших десятиріч ХХ століття даний навча-

льний заклад декілька разів було реформовано. На підс-

таві пропозиції Міністерства народної освіти від 4 липня 

1911 р. училище модернізовано в нижче механіко-сіль-

ськогосподарське училище, а у травні 1917 р. – у середнє 

технічне училище з відділеннями сільськогосподарсь-

кого машинобудування і сільськогосподарської техніки. 

У 1920 р. реформоване в політехнікум, на базі якого в 

1925 році була відкрита агротехшкола, потім індустріа-

льний технікум, а з 1933 році – технікум механізації 

сільського господарства.  

Даний технікум мав два відділення – механічне і аг-

рономічне та готувало техніків-механіків для промисло-

вості, а також агрономів для сільського господарства. 

Утім, на початку 40-х років ХХ ст. перед керівництвом 

закладу постало питання підготовки кадрів у сфері буді-

вництва, що було викликане потребами часу: «В послед-

нее время, учитывая состояние промышлености и сель-

ськом хозяйстве, а также потребность в дорожном, 

промишленом и жилищном строительстве необходимы 

Стаття присвячена діяльності Ніжинської технічної школи в період німецької окупації за 1941–

1942 рр. З’ясовано, що школа виконувала не лише освітні функції, але й виконувала військові замовлення. 

Розкрито умови прийому вступників до учбового закладу, особливості навчального процесу у школі. 

Зокрема, вказано на перелік документів, які необхідно було подати до школи вступникам, а також на 

вікові обмеження. Зазначено, що навчання відбувалося шість днів на тиждень. Навчалися у школі за 

підручниками, які ретельно перевірялися викладачами кожної з дисциплін на його відповідність програмі 

навчання та наявність у ньому, заборонених німецькою владою, про радянських позицій. Особлива увага 

приділена обов’язкам учнів та учителям школи. У ході дослідження було встановлено, що учні грубо 

порушували правила школи, неналежним чином виконували свої обов’язки й вчителі. У результаті 

дослідження було зроблено висновок, що Ніжинська технічна школа була важливим навчальним 

закладом, який забезпечував у місті середню ланку освіти та готував спеціалістів з сільського 

господарства та механіки. 

Ключові слова: ніжинська технічна школа, період окупації, навчальний заклад.  
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соотвествующие кадри специалистов. Підготовка этих 

кадров может бать проведена в Нежинском техническом 

училище так-как оно имеет соотвествующую базу: а) для 

підготовки техников-механиков и техников-строителей 

имеется мастерская; б) для підготовки агрономов базой 

является подсобное хазяйство при училище» [Спр.3, 

арк.17]. Таким чином, дирекція школи планувала відк-

рити ще одне відділення – дорожньо-будівельне. Як ви-

дно із архівних документів для даного відділення був 

розроблений навчальний план, який містив перелік дис-

циплін та кількість годин, що виділялась на вивчення 

кожного предмету. Утім, потрібно вважати, що третє 

відділення так і не було відкрите. Оскільки у листі дире-

ктора школи до відділу освіти НМУ (за липень 1942 р.) 

повідомляється, що навчальний заклад має два відділи: 

механічний та агрономічний [Спр.2, арк.128].  

Очолював ніжинську технічну школу директор – 

Г.В. Штепура, посадовий оклад якого становив 400 крб. 

за 10 місяців. Помічником директора виступав завуч 

Т.П. Крижко – з окладом 300 крб. за 10 місяців. Навча-

льний та виховний процес забезпечувався учителями, 

зарплата праці яких здійснювалась погодинно з розраху-

нком 8 крб., якщо стаж роботи від п‘яти до 10 років, та 

10 крб. – зі стажем більше 10 років.  

Окрім керівного та викладацького складу безпере-

бійну роботу школи забезпечували: секретар, бухгалтер, 

касир-рахівник, завгосп, швейцар, прибиральниці, піч-

ник, кучер двірник, сторож, прибиральниці гуртожитку 

та бібліотекар.  

Термін навчанні у школі становив 3 роки. Навчаль-

ний рік охоплював 10 місяців, передбачав теоретичні та 

практичні заняття і завершувався складанням іспиту. 

Канікули тривали 62 дні та розбивали навчальний про-

цес на 4 чверті: з 01.01. по 15.01 (15 днів), перша неділя 

посту – 7 днів, неділя весною (пасхальні) – 7 днів та 

2 місяці літом. 

Інформацію про початок та закінчення вступної кам-

панії до училища абітурієнти отримували через радіо та 

оголошення. Вступити до даного закладу могли учні, які 

закінчили 7 класів неповної середньої школи. Утім, вра-

ховуючи той факт, що не всі мали можливість отримати 

семирічну освіту, при школі були відкриті підготовчі 

класи з спеціальним ухилом. До першого класу прийма-

лися учні після 4 та 5 класів початкових шкіл, до друго-

го – після 6 класів. Навчання у підготовчих класах 

давало можливість учням здобути загальні знання за 

7 клас та вступити до механічної школи [Спр.1, арк.14].  

Всі бажаючи навчатися у Ніжинській технічній школі 

мали подати відповідні документи: заяву на ім‘я дирек-

тора школи, свідоцтво про народження, довідку (свідоц-

тво) про закінчення середньої школи, медичну довідку, і 

як видно з деяких справ, до вище перерахованих довідок 

деякі учні додавали й автобіографію. Зарахування до 

навчального закладу здійснювалось на конкурсній ос-

нові, враховуючи оцінки в атестаті.  

Число бажаючих навчатися було обмежене. На перші 

курси приймалось по 35 чоловік. Кількість курсів на 

відділеннях була різна. Якщо на агрономічному відді-

лені був 1 перший курсу, то на механічному – 3. На-

вчання було платним та становило 300 крб. в рік. 

Згідно розкладу, заняття проводились 6 днів на тиж-

день, неділя – вихідний. Як правило вдень було по 

6 уроків. Навчання здійснювалось за підручниками, які 

ретельно перевірялися викладачами кожної з дисциплін 

на відповідність його програмі навчання та наявність у 

ньому про радянських позицій. Так, вчитель фізики 

В. Руденко аналізуючи підручник з фізики А.Я. Модес-

това зазначав: «весь курс викладено без усяких претен-

зій на «партійність у науці». Автор ніде не робить випа-

дів проти держав з іншим ніж в СРСР політичним укла-

дом і не афішує «досягнень» та «переваг» СРСР перед 

іншими країнами» [Спр.5, арк.9]. Такий ретельний під-

хід до вивчення змісту підручників пояснюється нічим 

іншим, як забороною з боку німецького командування 

використовувати у навчальному процесі літературу в 

якій би прослідковувалась радянська ідеологія. Тому всі 

книжки, які не пройшли т.зв. «цензуру» вилучалися з 

полиць бібліотеки. Так, в.о. польового коменданта Кені-

нга у своєму розпорядженні щодо закриття бібліотек 

(29 липня 1942 р.) до старости Ніжинського району за-

значав: «Всі книжки політичного змісту, книжки з стат-

тями про совєтський союз і його політичне вчення по-

винні бути негайно вилучені, запаковані в скрині і 

зберігатися в замкненій бібліотеці» [9, с.257].  

Навчальні плани кожного відділення різнилися. Так, 

на механічному відділені технічного училища вивчались 

дисципліни загальноосвітнього циклу (українська мова 

та література, німецька мова та література) та спеціальні 

дисципліни (креслення, технічна механіка, хімія, техно-

логія палива та масла, машинознавство та двигун внут-

рішнього згорання, електротехніка, технологія металів, 

ремонт машин та станків, технологія цукрового та бо-

рошно молочної справи, с/г машини, технічне норму-

вання, фабрично-заводське рахування та калькуляція). 

Завершувалось навчання практикою та іспитами [Спр.3, 

арк.28].  

Начальна практика учнів даного відділення прохо-

дила в майстерні при школі. Майстерня була забезпе-

чене достатньою кількістю необхідного обладнання як 

для проведення ремонтних, так і навчальних робіт. 

Щодо інструментів, то їх вистачало лише для робітників 

майстерні, тому пропонувалося необхідний реманент 

докупити або ж виготовити власноруч [Спр.3, арк.25].  

Згідно навчального плану агрономічного відділу Ні-

жинської технічної школи учні мали вивчати дисципліни 

загальноосвітнього циклу – українська мова та літера-

тура, німецька мова та література, історія; загально-тех-

нічного (базового) циклу: математика, фізика, елементи 

геодезії та креслення, хімія, ботаніка з фізіологією рос-

лин та основами мікробіології та етології, ґрунтознавс-

тво та спеціального циклу – загальне рослинництво та 

польові культури, садівництво та городництво, насінни-

цтво та селекція, захист рослин, переробка с/г продукції; 

с/г машини; трактори та автомобілі; основи тваринниц-

тва; основи пасічництва; організація с/г виробництва з 

елементами нормування та калькуляція; навчальна прак-

тика та екзамени [Спр.3, арк.37].  

Навчальна практика учнів даного відділення прово-

дилась на фермі при училищі, яка мала: корів – 8 голів, 

коней – 4 голів, свиней – 12 голів, вуликів з бджолами – 

25шт., з них 10 пошкоджених, повозок на залізному хо-

ду – 3, упряжок – 3 (1 придатна, 2 – потребують ре-
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монту), кінних плугів – 5, культиваторів – 4, борон – 4, 

жмико-терка – 1, соломорізка ручна – 1, коренерізка – 1, 

віялка – 2, лобогрійка – 1, сіялка – 2, клеверотерка – 1, 

сіноко-сарка – 1, привід № 15 – 1 [Спр.3, арк.30].  

У кінці року навчальний процес завершувався скла-
данням іспитів, на основі яких й здійснювалось переве-
дення учнів до наступного класу. До іспитів допускалися 

учні, які гарно навчалися та учні які мали одну або дві 
оцінки «погано» з інших дисциплін. Учні які, мали дві 
оцінки «погано» і під час весняних перевідних іспитів 
отримували ще одну оцінку «погано», або мали три і 

більше оцінок «погано» – залишалися на другий рік. Учні 
які мали п‘ять і більше оцінок «погано», без поважних 
причин, відраховувались з навчального закладу. Іспити 

проводились в усній та письмовій формі. Під час іспиту 
учні тягнули білет який мав 1–2 основних питання та 2–
3 додаткових. Якщо учень не міг дати відповідь на питання 

у білеті, йому дозволялося витягнути інший, утім оцінка за 
відповідь при цьому знижувалась. Перевірка знань 
кожного учня тривала 15 хв. [Спр.5, арк.13].  

Іспит проводився екзаменаційною комісією, до 

складу якої входили власне сам викладач дисципліни, з 
якої проводилась перевірка знань, він був головою комі-
сії, та асистент – викладач спорідненої дисципліни. Оці-

нювання знань проводилась за такою шкалою: «погано», 
«посередньо», «добре» та «відмінно». При виставлені 
іспитових оцінок перевагу мав голова іспитової комісії. 

Спірні питання – вирішував директор [Спр.5, арк.14].  
Навчальний процес у школі передбачав не лише 

право учнів на отримання освітніх послуг, але обов‘язки, 
яких вони мали дотримуватися під час навчання у дано-

му закладі. Обов‘язки учнів були викладені в 14 пунктах 
та передбачали: 1) не запізнюватись, вчасно приходити 
на заняття; 2) у разі необхідності піти з уроків, учень 

повинен отримати на це дозвіл з боку завуча чи дирек-
тора; 3) при вході до приміщення школи обчищати ноги 
від снігу та бруду; 4) палити лише у спеціально відведе-

них місцях; 5) не плювати та не смітити на підлогу, 
дотримуватись охайності; 6) на уроці додержуватись 
дисципліни; 7) виконувати вказівки та розпорядження 
викладачів та адміністрації школи; 8) не допускати гру-

бого ставлення до викладачів та інших учнів; 9) старший 
учень на курсі призначає чергових, які мають слідкувати 
за чистотою в класі та за наявністю крейди, ганчірки 

тощо; 10) старший учень разом з черговими несе відпо-
відальність за порушення обов‘язків під час перерви; 
11) учні повинні тримати себе дисципліновано та стри-

мано не лише у школі, але й поза її межами; 12) при зу-
стрічі з викладачем учень повинен привітатися; 
13) учень повинен готувати уроки та виконувати за-
вдання на кожен день; 14) обережно поводитьсь з шкі-

льним майном [Спр.4, арк.14]. 
Утім, як видно з протоколів засідання ради школи, 

учні грубо порушували правила, систематично не відві-

дували заняття, запізнювалися, псували майно школи, 
глузували із зауважень вчителів тощо. За найбільш тяжкі 
порушення учні несли різного роду покарання, які пе-
редбачали як винесення суворої догани з занесенням до 

особової справи, так і виключення зі школи. Так, з на-
казу від 21.01.1942 року, дізнаємося, що «за грубе пово-
дження з товаришами та несерйозне ставлення до на-

вчання, невиконання розпоряджень викладача і про-

пуски лекцій, учня 1 кл. А. Каскевича виключити зі шко-
ли» [Спр.2, арк.30].  

Утім, обов‘язки існували не лише для учнів, але й для 

вчителів, якими вони повинні були керуватися під час 
навчального процесу у школі. Обов‘язки вчителів були 
викладені у 16 пунктах та передбачали: 1) з‘являтися на 

уроки без запізнень; 2) на кожен урок мати конспект-
план, уникаючи в ньому політики. Перевіряти даний 
конспект повинен завуч. Директор проводить загальну 
перевірку; 3) лекцію подавати обґрунтовано та по-мож-

ливості максимально використовувати ілюстрації; 
4) вчитель у класі є головним та повинен підтримувати 
дисципліну; 5) учитель не повинен ставитись до прове-

дення уроків суто офіційно, але має бути одночасно й 
вихователем для учнів; 6) виховання учнів проводити на 
кожному кроці, для чого потрібно перебувати серед уч-
нів та вивчати їх не лише у школі, але й поза школою; 

7) надавати звіт директору щодо виконання робочого 
плану; 8) перевірку знань учнів робити систематично, як 
при перевірці домашнього завдання, так і за відповідями 

у класі; 9) оцінювання здійснювати за п‘ятибальною 
шкалою; 10) в кінці семестру виставляти підсумкові оці-
нки. Оцінювання має здійснюватись до 15 жовтня, до 

1 грудня, 1 квітня та 15 травня; 11) протягом семестру 
учня необхідно опитати не менше двох разів; 12) до ко-
жного курсу прикріплюється викладач, який системати-
чно проводить виховну роботу; 13) прикріплений викла-

дач (класний керівник) повинен давати пропозиції щодо 
оцінки поведінки учнів; 14) викладачі на перервах по 
черзі чергують у приміщенні школи; 15) учителі повинні 

брати участь у медкомісіях та шкільній раді, які прово-
дились директором школи; 16) всі заходи щодо успіш-
ності та вихованні учнів учитель повинен погоджувати з 

дирекцією [Спр.4, арк.15]. 
Утім, не лише учні порушували свої обов‘язки, але й 

збоку вчителів спостерігалося не виконання належним 
чином своїх обов‘язків, про що яскраво свідчить зміст 

Наказу № 59 від 07.10.1942 р. по Ніжинській технічній 
школі. У якому йшлось про відсутність роботи циклової 
комісії, на якій мали б розглядатися плани і програми 

навчальних дисциплін; невиконання з боку вчителів ви-
ховної роботи, консультацій з дисциплін; не ведення 
чергувань під час перерв; не фіксування з боку завуча 

відвідування лекцій учителів; не проведення системати-
чного оцінювання домашнього завдання учнів та не про-
ведення робіт у фізичному кабінеті [Спр.2, арк.95].  

Учні технічного училища забезпечувались гуртожит-

ком. Таких гуртожитків було декілька. Так, гуртожиток 
№ 3, що знаходився по вулиці Козачій був розрахований 
на 30 учнів, гуртожиток № 10 по вул. Комунальній – 

40 учнів, гуртожиток № 39 по вул. Об‘їзжій – 35 учнів, 
гуртожиток № 7. – ул. Гербеля – 25 учнів. Утім, даних 
гуртожитків не вистачало, про що свідчить лист дирек-

тора школи до відділу місцевого господарства м. Ніжина 
в якому зазначалось, що «Технічній школі потрібні слі-
дуючи будівельні гуртожитки для учнів: 1) Дім № 43 з 
господарчими будівлями по Обїзджій вул.; 2) Дім 

№ 14 господарчими будівлями по Графській вул.» 
[Спр.2, арк.39] (Рис.1). Проживання у гуртожитку було 
платним та становило 15 крб. на місяць. Дана плата, не 

була квартплатою, а бралась за користування опаленням 
та прибирання в гуртожитку [Спр.2, арк.53]. 
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Рис.1. ВДАЧОН. – Ф.Р.4389. Оп. 1. Спр.2. – арк. 39. 

 

Висновки. Незважаючи на військові події та окупа-

ційний режим в Україні, попри заборони та обмеження у 

навчальному процесі, деякі учбові заклади продовжу-

вали здійснювати свою діяльність. Серед таких закладів 

чільне місце посіла Ніжинська технічна школа, яка за-

безпечувала у місті середню ланку освіти та готувала 

спеціалістів з сільського господарства та механіки. 

Школа давала як теоретичні знання так і практичні на-

вики учням. Керуючись особливостями часу, вчителі та 

дирекція школи мали ретельно підходити до підбору 

навчальної літератури та змісту лекцій. Окрім навчаль-

ного процесу, школа змушена була здійснювати війсь-

кові замовлення та сплачувати земельну ренту та пода-

ток з будівель на користь окупантів.  
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EDUCATIONAL ACTIVITIES OF NIZHYN TECHNICAL SCHOOL DURING 

THE GERMAN OCCUPATION (1941–1942) 

The article is devoted to the activities of the Nizhyn Technical School during the German occupation of 1941–1942. It was 

found that the school performed not only educational functions, but also fulfilled military orders. The conditions of admission 

of entrants to the educational institution, features of the educational process at school are revealed. In particular, the list of 

documents that had to be submitted to the school for entrants, as well as age restrictions. It is noted that the training took 

place six days a week. They studied at the school according to textbooks, which were carefully checked by the teachers of each 

of the disciplines for its compliance with the curriculum and the presence in it, prohibited by the German authorities, of Soviet 

positions. Special attention is paid to the responsibilities of students and teachers of the school. The study found that students 

grossly violated school rules, improperly performing their duties and teachers. As a result of the research, it was concluded 

that the Nizhyn Technical School was an important educational institution that provided secondary education in the city and 

trained specialists in agriculture and mechanics. 
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Постановка проблеми. Із здобуттям незалеж- 

                ності Україна отримала можливість реалізувати 

право на присутність у європейському культурному про-

сторі завдяки своїм оригінальним і неповторним культу-

рним цінностям. Значною мірою це досягається засо-

бами туризму, оскільки він є своєрідною візитною 

карткою нашої держави, що знайомить з особливостями 

і розвитком її національної культури, історією, традиці-

ями та духовним потенціалом. Видається вкрай необхід-

ним вести грамотну інформаційну політику, спрямовану 

на створення позитивного іміджу країни [1, с.122]. 

Поступово в нашій країні простежуються суттєві 

зміни в релігійному житті, відбувається переосмислення 

у ставленні суспільства до релігійних інституцій, спо-

стерігається становлення діалогу щодо міжконфесійних 

та державно-конфесійних відносин. Формування в 

Україні громадянського суспільства та правової держави 

потребує послідовної, цілеспрямованої політики у про-

цесі міжрегіональних відносин у соціумі. Вони мають 

ґрунтуватися на конституційних положеннях і держав-

них правових актах, які захищають свободу совісті, 

релігійні свободи та права національних меншин, ство-

рюють сприятливі умови для забезпечення спокійного 

співіснування всіх релігійних конфесій в Україні [2, с.67]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

релігійного туризму відображено в працях істориків, 

географів, мистецтвознавців, і викладені зокрема в нав-

чальних посібниках і статтях, авторами яких є П.Л. Яро-

цький [3], О.О. Бейдик [4]. Однак, матеріал, присвяче-

ний конкретним проблемам розвитку релігійного туриз-

му має надто загальний характер. Наприклад, статті Пан-

ченка С.А. [2], Т. Божук [6], обмежуються висвітленням 

факторів, що сприяли становленню релігійного туризму.  

Мета даної статті. Метою даного дослідження є іс-

торико-культурне осмислення феномену релігійного 

туризму вченими української туризмологічної школи.  

Виклад основного матеріалу. Актуалізація потреби 

історико-культурного осмислення релігійного туризму 

обумовлена рядом причин: планетарний характер розви-

тку подорожей, необхідність наукового обґрунтування 

релiгiйного туризму, узгодження рiзних пiдходiв до 

вирiшення загальних завдань туристичної галузi загалом 

і релігійного туризму зокрема. Накoпичений фактичний 

матерiал туристськoї дiяльності пoтребує розгoрнутої 

оцiнки, упoрядкування, узагальнення. Таку роль покли-

кана вiдіграти теoрiя туризму (туризмoлогiя), сутність 

якої полягає в обґрунтуваннi основних теоретичних 

полoжень i концептуальних мoделей видiв туризму.  

Ствoрення туризмoлогічної науки – багатoвекторний 

процес. Він рoзгортається на двoх оснoвних рiвнях, як 

«зверху» – постанoвка прoблем, фoрмулювання ідей та 

гiпотез, визначення концептiв, розрoблення теoретичних 

мoделей, так i «знизу» – наукoве oсмислення практики 

(праксеологiя туризму), узагальнений аналiз її складо-

вих – економiки, маркетингу, рекреалогії тощо [1, с.12]. 

З огляду на складнiсть об‘єкта дослiдження, наявностi 

наукових шкiл, що дослiджують релігійний туризм, спе-

цифіку авторських позицій, цiлком природно, що мож-

ливi рiзні версiї туризмологiї [7, с.17]. 

Україна постає перед іноземним туристом країною 

самобутньої культури, iсторії, традицiй. Українська ду-

ховно-культурна спадщина, закарбована в пам‘ятках 

сакральної культури, демонструє, у що вірили, чим 

жили, у чому вбачали розраду, спасіння і свій шлях до 

Бога багато поколінь українських євреїв, вірмен, німців, 

угорців, греків, а також, кримських татар, кримчаків. 

У статті досліджується історико-культурний феномен релігійного туризму в сучасній 

туризмології. Спираючись на аналіз існуючих досліджень проблеми релігійного туризму, який 

здійснювався переважно у контексті історико-релігієзнавчих та туризмологічних напрацювань, у 

роботі представлений культурологічний підхід до розкриття сутності означеної проблеми, який 

спирається на такі засадничі принципи як міждисциплінарність, регіоніка, персоналізм, діалогізм як 

аспект широкої проблеми спілкування, постійне удосконалення понятійно-категоріального апарату. 

Методологія дослідження полягає у застосуванні культурологічного, феноменологічного та 

релігієзнавчого методів у виявленні сутності паломницького туризму в системі сучасного 

гуманітарного знання. Наукова новизна роботи полягає в розширенні понять релігійний туризм, 

паломництво, релігійно-філософське краєзнавство та їхнього впливу на формування сучасної 

туристичної галузі. Сучасний релігійний туризм як соціокультурний феномен приваблює унікальними 

умовами для ознайомлення з різними релігіями та культурами; налагодженням діалогу, дружніх 

зв’язків з представниками інших культур та переконань з різних регіонів та країн, що дозволяє 

порівнювати соціокультурний досвід; позитивними емоціями, які дозволяють людям відчути себе в 

нових життєвих умовах. 

Ключові слова: культурологічний аналіз, культуротворчий потенціал, релігійний туризм, 

паломництво, конфесія, функція, досвід, моральнісно-правовий чинник. 
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Основа їх духовності, здавна зафіксована в костелах, 

мечетях, синагогах, церквах і монастирях України, по-

требує сьогодні нового прочитання. Звичайно, що 

розділена з минулого між різними політичними і куль-

турними впливами сучасна Україна, постаючи розмаїтим 

культурним осередком, передбачає встановлення нових 

комунікативних засобів для посилення інтеграційних 

процесів. Одним із таких дієвих чинників може стати 

релігійний туризм. 

Релігійний туризм, як науковий напрям, потребує 

теоретичного підґрунтя, розробки методичної бази. 

Практично вже назріли потреби видання картографічної 

та сувенірної продукції, буклетів, спеціалізованої літера-

тури про сакральні об‘єкти для туристів. Тому фор-

мування методологічних основ релігійного туризму в 

контексті розвитку туризмології є актуальними [8, с.188]. 

Слiд зазначити, що подoрожування, мандри, 

відвiдування були невiд‘ємною складoвою культурнoго 

життя античного свiту. Першi узагальнення подoрожей 

знахoдимо у представникiв рiзних фiлософських шкiл 

античностi – Фалеса, Солона, Пiфагора, Платона, Про-

кла та iнших [1, с.18]. Подорожi античних мудрецiв i 

мислителiв були oдним iз способiв пiзнання навколиш-

нього свiту. Особливістю подорoжей був високий духoвно-

культурний, полiфункціональний характер. Давньогрецькi 

фiлософи подорoжували заради самоосвiти та навчання 

iнших, з метою знайомства мислителями iнших країн i 

долучення до їх мудростi, ознайoмлення з iншою куль-

турoю і презентацiї здобуткiв своєї культури іншим 

народам [1, с.21].  

Своєрідне ставлення до подoрожей сфoрмувалося в 

епоху Середньовiччя. Релiгійна атмoсфера, феодальнi 

устoї викликали вiдповідні настрoї у середньовiчної лю-

дини, яка в усьoму пoкладалась на вoлю небес. 

Домiнування сiльськогосподарської дiяльності обмежу-

валo потяг до подoрожування. Набуває розвитку такий 

вид мандрiвок, як палoмництво до святих мiсць.  

Згідно з історичними джерелами, релігійний туризм 

фактично з‘явився у ХІХ ст., коли, крім об‘єктів істо-

рико-культурної спадщини, туристи почали активно 

відвідувати і культові споруди різних релігій, при цьому 

людина, що відвідувала храм чи спостерігала релігійне 

свято, не обов‘язково мала належати до конфесії, якій 

належав сам храм. Зрозуміло, що туристи, які практику-

вали відвідання релігійних центрів, повинні були дотри-

муватись відповідних норм поведінки, щоб не ображати 

почуттів віруючих відвідувачів певного храму. Тобто 

поведінка, одяг туриста за встановленими нормами май-

же не відрізнялися від вигляду паломника [8, с.190-191]. 

У другій половині XX століття безліч культових спо-

руд було перепрофільовано під музеї, концертні зали та 

інше, отже вони виступали не як об‘єкти поклоніння, а 

як об‘єкти туризму. Нині зміст і призначення багатьох 

культових об‘єктів набуває свого первинного сенсу, вони 

стають об‘єктами поклоніння і об‘єктами пізнання [9, с.231]. 

В сучасній туризмології під релігійним туризмом 

слід розуміти види діяльності, пов‘язані з наданням пос-

луг і задоволенням потреб туристів, що прямують до 

святих місць і до релігійних центрів, які знаходяться за 

межами їх генетичного формування і розвитку у тій чи 

іншій країні.  

Релігійний туризм поділяється на два основні різно-

види: паломницький туризм і релігійний туризм екскур-

сійно-пізнавальної спрямованості. 

Паломницький туризм відбиває прагнення віруючих 

вклонитися святим для них місцям і здійснити з цією 

метою певну сукупність поїздок. Серед причин палом-

ництва можна виділити намагання реалізувати важливі 

для віруючих завдання; бажання зцілитися від душевних 

і фізичних недуг; помолитися за рідних і близьких; від-

найти благодать; виконати богоугодну роботу; відмо-

лити прощення гріхів; висловити подяку за отримані 

блага; проявити відданість вірі; прагнення до подвижни-

цтва в ім‘я віри та ін. [3, с.92].  

В Україні функціонує демократичне законодавство, 

яке забезпечує вільну діяльність релігійних організацій, і 

покликане убезпечити українське суспільство від міжко-

нфесійних конфліктів. Поліконфесійність і поліетніч-

ність України збалансовується низкою законодавчих 

актів, які відповідають стандартам міжнародного зако-

нодавства. До того ж, релігійні традиції українського 

народу та сакральні ресурси сприяють формуванню по-

питу на паломницькі тури та формуванню ринку релі-

гійного туризму [3, с.94]. 

В умовах конституційно закріпленої рівності релігій 

перед законом важливо не залишити поза увагою ду-

ховні надбання всіх церков, конфесій, що існують в 

Україні. Важливе місце в культурі України належить 

церковним пам‘яткам національних меншин. Чимало 

культових споруд є архітектурними пам‘ятками загаль-

нонаціонального значення, які не можуть не бути врахо-

вані при розробці туристично-екскурсійних маршрутів. 

Це пов‘язано не лише з необхідністю задоволення ду-

ховних потреб віруючих, а й забезпечує ознайомлення 

широких верств населення з розмаїттям духовного 

життя в Україні, історією релігійного життя в Україні і 

одночасно сприяє підвищенню культури міжконфесій-

них та міжнаціональних відносин [10, с.94]. 

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. почалося відновлення ни-

зки християнських святинь в Україні. Релігійні споруди, 

перетворені за радянських часів на склади, клуби або 

просто закриті поступово поверталися віруючим. 

Подією величезної ваги стало відновлення Успенського 

собору Києво-Печерської лаври, реконструкція якого 

завершилася у 2000 році. З відродженням Церкви посту-

пово відроджувалися і традиції християнського палом-

ництва. Першорядними об‘єктами для паломницьких 

туристично-екскурсійних маршрутів ставали насамперед 

численні монастирі, що протягом історії були важли-

вими осередками духовності на теренах України [2, с.67].  

Туризмологія виділяє різні види паломництва, які 

поширені на території України. За кількістю учасників і 

ознакою сімейної приналежності розрізняють індивідуа-

льні, сімейні і групові паломництва. За тривалістю па-

ломництва тривалі і короткі. За православним каноном, 

паломництвом вважалася поїздка тривалістю більше 

10 днів. Залежно від того, в якій країні знаходяться 

об‘єкти, відвідувані паломниками, існують поїздки 

внутрішні і зарубіжні. 

Паломники зазвичай висувають набагато менше ви-

мог до рівня і якості обслуговування, харчування, роз-

міщення, ніж пересічний турист. Вони зупиняються на 
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ніч в келіях монастирів, на території ашрамів, в намето-

вих містечках (під час хаджу, наприклад), можуть ночу-

вати в храмах на підлозі або просто на вулиці. Вибір їжі 

зазвичай невеликий, і вона скромніша, ніж у туристів [2, 

с.66]. У християнських країнах під час постів їжа пісна, 

в Індії – вегетаріанська. Паломництва пов‘язані з відві-

дуванням певних місць, що визнані святими. Це можуть 

бути монастирі, храми, природні об‘єкти – гори, річки, 

озера, гаї, печери. На сучасному етапі розвитку необхід-

но фіксувати кілька різновидів паломництва: індиві-

дуальні, 10 сімейні, групові (за кількістю учасників та 

сімейної приналежності); за тривалістю (російський пра-

вославний канон паломництва призначав подорож про-

тягом 10 календарних днів); по сезонності (цілорічні 

паломництва, а також приурочені до релігійних свят); за 

об‘єктами відвідування, передусім, конфесійних куль-

тових місць (церкви, монастирі, храми), а також при-

родні культові місця (печери, гори, озера); за місцем 

розташування об‘єкта паломництва (внутрішні – у межах 

державних кордонів) та зарубіжні паломницькі тури; за 

ознакою обов‘язковості (добровільні і обов‘язкові палом-

ницькі тури), оскільки в ісламі хадж є обов‘язковим для 

кожного правовірного мусульманина [10, с.93]. 

Паломницький туризм має величезний потенціал для 

пропагування міжконфесійних та міжкультурних ко-

мунікацій, а також збереження культурного різноманіття 

країни. Глобалізація, економічна лібералізація, нова 

етнічна приналежність та релігійна політика, розвиток 

науки і культури та наявність художніх цінностей пози-

тивно впливають на формування багатьох релігійних 

об‘єктів в сучасному світі. 

Останнім часом в Україні зростає кількість туристи-

чних фірм по організації релігійних і паломницьких ту-

рів, а також деяких паломницьких служб, організованих 

при монастирях, церквах, а також інших релігійних ор-

ганізаціях. Тільки за останні роки значно збільшилася 

кількість туристів, що здійснюють паломництво до релі-

гійних святинь України, а також прямуючих за кордон з 

релігійно-пізнавальною метою. Основні маршрути таких 

поїздок пролягають до Ізраїлю, Італії, Греції, Кіпру, 

Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії, Індії, Китаю та 

Тибету [10, с.35]. 

На теренах України перетинається не лише право-

славний Схід і католицький Захід, а й Схід і Захід у 

етно-цивілізаційному вимірі. Починаючи з середини 

XVI століття, з часів Реформації, Україна стає притул-

ком для багатьох протестантських течій – лютеранства, 

кальвінізму, социніанства, згодом – баптизму, адвен-

тизму, пятидесятництва, свідків Єгови та ін., а сьогодні – 

різних харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше на 

українській землі з‘явилися іудаїзм та іслам. Отже, нині 

маємо різнобарвну конфесійну карту України. Тут пус-

кають коріння, знаходять прихильників і послідовників 

християнські та нехристиянські релігійні течії, відгалу-

ження, групи, іноді досить екзотичні, далекі від націо-

нальної традиції та культури. 

У правовій державі, демократичному суспільстві га-

рантується вільний світоглядний, віросповідний вибір, 

якщо він не виходить за межі загальнолюдської етики, 

не перешкоджає утвердженню сутнісних основ людсь-

кого існування, інтелектуальному, моральному розвитку 

особи, цивілізованому співжиттю громадян. Тому, наці-

ональні культури, конфесійні відмінності, світоглядний 

плюралізм не повинні бути в Україні підґрунтям для ре-

лігійного екстремізму і етнорелігійної ворожнечі [2, с.66]. 

Регіонами активного релігійного туризму в Україні 

можуть бути: 

1. Крим (тут зосереджені памятки християнства і до-

християнських релігій, іудаїзму, ісламу); 

2. Умань, Бердичів, Меджибіж, Тараща, інші міста, 

повязані з історією хасидизму, захороненням цадиків, 

глав хасидистських громад. Ці місця відвідують щорічно 

десятки тисяч прочан-хасидів з США, Ізраїлю. Хаси-

дизм-духовний феномен українського єврейства, що 

виник у ХVІІІ столітті, як опозиція до догматично-обря-

дового формалізму і рабинської ортодоксії. Сьогодні ця 

секта іудаїзму грає позитивну роль в активізації україн-

сько-ізраїльських контактів; 

3. Галичина, Буковина, Закарпаття – межа латинської 

і візантійської культури, перехрестя західного і східного 

християнства; регіон, в якому збереглися «святі місця» 

католицизму, православ‘я, іудаїзму, протестантизму, 

вірменської церкви, ознайомлення з якими матиме важ-

ливе значення; 

4. Низка міст обласного і районного підпорядкування 

(Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина, Волинь) 

відтворюють національну і сакральну культуру княжої 

доби і середньовіччя, ренесансу і бароко, співжиття ка-

толицького і православного світу; ознайомленням з ба-

гатою героїчною, сакральною і культурною минувши-

ною українського народу може стати кільцевий турист-

ський маршрут Острог – Пересопниця – Берестечко – 

Володимир-Волинський, а також замки Галичини – Зо-

лочів, Бережани тощо. 

5. Новим туристським прочитанням славнозвісного 

твору Олеся Гончара «Собор» може стати туристський 

маршрут у степову Україну до памяток, пов‘язаних із 

Запорозькою Січчю; 

6. Туристське відтворення шляху «від варяг у греки» 

поверне історичну память до витоків Київського правос-

лав‘я, знакових постатей української історії та доленос-

них подій, повязаних із запровадженням християнства, – 

князів Аскольда і Діра, першої княгині – християнки 

Ольги і рівноапостольного Володимира Великого. Тури-

стичні маршрути Києвом, Черніговом та іншими міс-

тами центральної України в перспективі розвитку між-

народного (та й внутрішнього, загальноукраїнського) 

туризму можуть і повинні стати, завдяки зосередженням 

у них історико-культурних і сакральних памяток, своєрід-

ним туристським засвоєнням багатої української куль-

тури і духовності.  

Висновки. Таким чином, можемо підсумувати, що 

cучасний релігійний туризм як соціокультурний фено-

мен приваблює унiкальними умoвами для ознайoмлення 

з рiзними релiгіями та культурами; налагoдженням 

дiалогу, дружнiх зв‘язкiв з представниками iнших куль-

тур та перекoнань з рiзних регiонів та країн, що дозвoляє 

порiвнювати соцiокультурний досвiд; позитивними 

емоцiями, які дозвoляють людям вiдчути себе в нoвих 

життєвих умoвах. Релiгійний туризм фoрмує толерант-

нiсть та бiльш адекватне розумiння життя. Специфiчним 

фактoром соцiально-культурнoго планування релігiй-
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ного туризму є його iнтеграція в державну культурну 

полiтику, спрямoвану на зменшення соцiальної напру-

женостi в країнi та пiдтримку культурної спадщини. 
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THE RESEARCH HISTORICAL AND CULTURAL THE PHENOMENON 

OF RELIGIOUS TOURISM IN MODERN TOURISMOLOGY 

The article research the historical and cultural fenomen of the religious tourism in modern tourismology. Based on the 

analysis of the existing research of the problem of religious tourism, which were carried out mainly in the context of historical-

religious and tourism studies, the thesis presents a cultural analysis of the definition of the essence of the problem of religious 

tourism, which is based on the following fundamental principles: interdisciplinarity, regionality, personalism, dialogism as an 

aspect of a broad problem of communication, the continuous improvement of the conceptualcategorical apparatus. The 

methodology of the research applies cultural, phenomenological, and religious studies methods in revealing the essence of 

pilgrimage tourism in the system of modern humanitarian knowledge. Scientific novelty of the work expands the concepts of 

spiritual tourism, pilgrimage, religious, and philosophical ethnography and their influence on the formation of the modern 

tourism industry. Contemporary religious tourism as a sociocultural phenomenon attracts unique conditions for familiarizing 

with different religions and cultures; establishing a dialogue, friendly relations with representatives of other customs and 

beliefs from different regions and countries which allows comparing socio-cultural experience; positive emotions that would 

enable people to feel in new living conditions. 

Key words: cultural analysis, cultural potential, religious tourism, pilgrimage, confession, function, experience, moral and 

legal factor. 
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Постановка проблемы. Сегодня связь, сущест-

вующая между уровнем развития и характером произво-

дительных сил общества с одной стороны, и производ-
ственными отношениями в нем с другой, постулированная 

еще классиками марксизма, в том или ином виде при-

знается практически всеми. Однако до сих пор никому 

не удалось достаточно убедительно показать, в чем же 

состоит соответствие между ними, в чем заключается их 

связь и как она устанавливается. Попытки каким-то об-

разом согласовать эти два общественных явления между 

собой пока что не приводили к удовлетворительному 

результату. А таких попыток было немало, в том числе и 

прежде всего представляющих зависимость производ-

ственных отношений от производительных сил как 

имеющую непосредственный характер (см., напр. [1-6] 

и др.). Но реальные исторические события такую точку 

зрения не подтверждают.  

Действительно, например, уже распад Римской им-

перии, обычно объясняемый именно несоответствием 

устаревших производственных отношений развившимся 

производительным силам, никак не вписывается в дан-

ную парадигму, что «вмороженность общества в жест-

кую и устаревшую структуру производственных отно-

шений прекратила рост производительных сил» [7]. 

Римская империя ведь пала под ударами варваров, у ко-

торых производственные отношения были более арха-

ичны, а производительные силы менее развиты. Каким 

же образом общество на более низком уровне развития 

оказалось жизнеспособнее, чем гораздо сильнее развитое?  

Или, скажем, возьмем становление феодализма в За-

падной Европе. Вроде бы по всем канонам как строй 

более прогрессивный, сменивший почти на той же тер-

ритории рабовладельческий, должен был стимулировать 

и более быстрое развитие производительных сил. Од-

нако, во-первых, эта смена «запоздала» на несколько веков, 

так что тут трудно говорить о собственно «смене», а во-

вторых, еще не один век потребовался, чтобы в отно-

шении производительных сил не то что опередить, а 

хотя бы достичь уровня Римской империи. А когда это 

более или менее произошло, начинает развиваться вроде 

как еще более прогрессивный строй – капитализм, опять 

надолго ввергнувший население в нищету.  

И таких исторических примеров существует множе-

ство. А кроме того, серьезный «исторический анализ 

показывает, что новая общественная формация никогда 

не возникала в странах наибольшего развития предше-

ствующей формации» [8]. Так что вполне можно утвер-

ждать, что в истории прямой связи между производи-

тельными силами и производственными отношениями 

усмотреть не удается. А не удается именно потому, что 

ее попросту не существует. В реальности эта связь опо-

средуется еще одним общественным явлением – разде-

лением труда. 

Цель работы – рассмотреть, каким образом разделе-

ние труда связывает производственные отношения об-

щества с его производительными силами. 

Изложение основного материала. Само по себе 

разделение труда – явление давно и хорошо известное. 

Еще в античные времена Платон, основываясь на реаль-

ных общественных отношениях того времени, в своем 

«идеальном государстве» предполагал жесткое закреп-

ление различных видов труда за конкретными людьми, 

считая, что это повысит его качество и производитель-

ность, а главное, обеспечит общественный порядок. Та-

кая точка зрения не поддавалась сомнению и во времена 

средневековья, когда ее разделял, скажем, Фома Аквин-

ский. И только в период Просвещения отношение к дан-

ному явлению несколько меняется (можно указать на его 

критику Ж.-Ж. Руссо как превращающего людей в «од-

носторонних индивидов»).  

А с точки зрения эффективности производства разде-

ление труда начинают рассматривать только представи-

тели классической политэкономии. Они (а прежде всего 

А. Смит, которому принадлежит и сам термин «разделе-

ние труда») в этом явлении видели источник прогрес-

сивного развития производительных сил общества. В 

дальнейшем аналогичную точку зрения развивали клас-

сики марксизма. А после К. Маркса наиболее известным 

исследователем проблем разделения труда можно счи-

тать Э. Дюркгейма, которого данное явление интересо-

Указанная связь признается практически всеми, но не существует четкого понимания характера этой 

связи, поскольку она осуществляется не непосредственно, а через такое общественное явление как 

разделение труда. Его изменение с развитием производительных сил приводит к изменению 

производственных отношений. Последним видом «вертикального» (социального) разделения труда со 

становлением капитализма является международное – на господствующий Запад и остальной мир. 

Сейчас вследствие вывоза капитала происходит выравнивание их потенциалов, что ведет к кризису 

данного вида разделения труда, а соответственно и капитализма как общественно-экономической 

формации. 

Ключевые слова: Производительные силы, производственные отношения, разделение труда, вывоз 

капитала, кризис международного разделения труда. 
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вало не столько в экономическом, сколько в социально-

объединительном аспекте. Конечно, к разделению труда 

обращались и позже, но особо новых идей относительно 

данного общественного явления не появлялось. И со-

вершенно напрасно, поскольку, играя важнейшую роль 

во взаимоотношениях общества с окружающей средой, 

оно представляет собой один из существенных факторов 

социальной эволюции. Что же касается самого разделе-

ния труда, которое фактически и определяет форму про-

изводственных отношений, то оно-то как раз самым 

непосредственным образом зависит ох характера и 

уровня развития производительных сил.  

Действительно, чтобы осуществлять производство, 

которое по своей сути представляет процесс взаимодей-

ствия общества как сложной биологической системы с 

окружающей средой с целю выживания и развития, 

необходимы по меньшей мере представление об общем 

характере этой среды и конкретных свойствах тех име-

ющихся в ней объектов, к которым прилагаются обще-

ственные усилия (предметов труда), с одной стороны, и 

наличие средств воздействия на них (орудий производ-

ства) с целю получения необходимых обществу пред-

метов потребления – с другой. Совокупность указанных 

факторов и составляют производительные силы обще-

ства, которые спонтанно развиваются по мере развития 

общества. 

В совокупном общественном сознании постепенно 

накапливаются знания об окружающей среде, сведения о 

новых средствах производства и постепенно усложняю-

щихся технологических процессах. Но приводят в дей-

ствие эти факторы все же отдельные индивиды в со-

ответствии со своими умственными и физическими 

возможностями. И на первых этапах общественного 

развития (первобытный строй) этих возможностей любо-

го отдельного индивида вполне хватало для реализации 

необходимого обществу производственного процесса. 

Соответственно этому, как отмечал Х. Ортега-и-Гассет 

«простота и скудность первобытной техники приводят к 

тому, что связанные с ней действия могут выполняться 

всеми членами общины, т. е. все разводят огонь, масте-

рят луки, стрелы и т. д.» [10]. Поскольку накопление 

знаний и умений поначалу шло в весьма медленном 

темпе, то такое состояние сохранялось на протяжении 

почти двух десятков тысячелетий существования чело-

веческого общества. Но к концу этого периода разнооб-
разие конструкций средств труда и усложнение технологии 

их использования постепенно привело к необходимости 

бόльшей затраты времени и усилий на освоение их всех 

каждым членом общества, чем последнее могло себе 

позволить. Выходом из данного положения стала спе-

циализация отдельных исполнителей с разделением ме-

жду ними требующихся обществу технологических опе-

раций. Это и положило начало общественному разделе-

нию труда. 

Однако к такому «горизонтальному» (технологиче-

скому) разделению труда в дальнейшем прибавилось 

еще одно  – «вертикальное», со временем приобретшее 

социальный характер. Рост производительности труда и 

увеличение численности социальных образований вы-

звали к жизни еще один важный фактор – развитие ко-

операции труда ряда исполнителей, что потребовало 

координации их взаимодействия. Выполнение этой за-

дачи возлагалось на отдельных членов трудового кол-

лектива, которые, в отличие от остальных, уже не воз-

действовали непосредственно на предмет труда, а 

осуществляли это через последних. Соответственно они 

также оказывались и в особых отношениях со сред-

ствами производства, распоряжаясь ими при их сов-

местном использовании. 

Эти процессы происходили в течение еще несколь-

ких тысяч лет – на протяжении периода общины, кото-

рый можно было бы назвать переходным периодом 

между доклассовым и классовым обществом. За это 

время несколько ускорившееся развитие производитель-

ных сил благодаря росту производительности труда 

привело к появлению избыточного продукта, который в 

дальнейшем мог превратиться в прибавочный, что со-

здало основу для возникновения классового общества. 

Ибо «пока производительность труда не достигла опре-

деленного уровня, в распоряжении рабочего нет времени 

для безвозмездного труда, а пока у него нет такого вре-

мени, невозможен прибавочный труд, невозможны, сле-

довательно, и капиталисты; но в таких условиях невоз-

можны также рабовладельцы, феодальные бароны, 

одним словом – какой бы то ни было класс крупных 

собственников» [9, С.85]. 

Первой формой классового общества стал рабовла-

дельческий строй. Рабовладельческие государства воз-

никали на основе общин путем порабощения одной из 

них (обычно это были номады) других (земледельче-

ских) [11]. В результате возникало новое социальное 

образование, в котором первые превращались в рабо-

владельцев, организующих производство, а вторые – в 

рабов, непосредственно осуществлявших производ-

ственные операции, что за счет их кооперации и того же 

разделения труда давало существенный экономический 

эффект. В результате, даже для порабощенной части 

населения, социальный статус которого существенно 

понизился, это давало положительные результаты. Так, 

например, считают, что в результате установления вла-

дычества инков над рядом индейских племен имело для 

последних следствием улучшение питания и увеличение 

продолжительности жизни [12]. Но, несмотря на это, 

рабовладельческие империи раньше или позже сталки-

вались с неконтролируемым стремлением господствую-

щего класса к роскоши и равнодушием рабов к результа-

там своего труда. Это подрывало их экономику и, в 

конечном счете, все они рушились  – вовсе не вслед-

ствие перехода способа производства на более высокий 

уровень развития, а становились жертвой окружающих 

«варварских» племен. 

Вторым классовым обществом явился феодализм. Он 

также формировался на основе общин, но уже вслед-

ствие внутренних социальных процессов в них, и не был 

прямым преемником рабовладельческого строя. Тем не 

менее, последний все же оказал на это формирование 

определенное влияние сохранившимися элементами 

знаний и техники, обеспечивающими более высокую 

производительность труда сравнительно с общинами 

первобытными. Однако, если при рабовладельческом 

строе господствующему классу (рабовладельцам) при-

надлежали все средства производства (включая и рабов), 
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то при феодализме бароны владели только основным 

средством производства – землей, да и то не в полной 

мере. А земледельческие орудия принадлежали крестья-

нам, как и часть полученного продукта, что повышало 

заинтересованность производителей в результативности 

труда. При этом в среде угнетенного класса также фор-

мировалось определенное «горизонтальное» разделение 

труда путем выделения сельских ремесленников. «Об-

щина не могла без них обойтись и содержала их круглый 

год и на протяжении поколений, независимо от того, 

сколько услуг и продукции требовалось от ремесленни-

ков» [13]. Позже на этой основе образовался целый от-

дельный социальный слой. С точки зрения гегелевской 

диалектики феодальный строй в процессе развития вы-

ступает как антитезис по отношению к строю рабовла-

дельческому (тезису). 

Синтезом в отношении всего процесса выступил ка-

питализм, принесший новый вид разделения труда, но 

опять «внешнего», то есть разделения труда в междуна-

родном масштабе. Начало этому этапу положил вовсе не 

столько рост производительных сил, сколько Великие 

географические открытия. После 1492 года произошло 

столкновение западноевропейской цивилизации с циви-

лизациями Нового Света, находящимися на гораздо бо-

лее низком социально-экономическом уровне развития, 

что положило началу разделению мира на «ядро» (за-

падноевропейские страны) и «периферию» (все осталь-

ные страны мира), на столетия вперед определившего их 

положение и роль в международном разделении труда. 

Но не в том разделении труда, которое благодаря тор-

говле имело место и ранее, выражавшемся в обмене 

между странами с различной культурой и природными 

условиями, а разделением «вертикальным» на страны 

господствующие и угнетенные. 

Уже само становления капитализма в Европе осно-

вывалось на этом явлении, поскольку «открытие золо-

тых и серебряных приисков в Америке, искоренение, 

порабощение и погребение заживо туземного населения 

в рудниках, первые шаги по завоеванию и разграблению 

Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле 

охоты на чернокожих  такова была утренняя заря капи-

талистической эры производства. Эти идиллические 

процессы суть главные моменты первоначального 

накопления» [9, 760]. И не только первоначального. Как 

писал крупный французский ученый Ф. Бродель, вслед-

ствие «неравного обмена» «разделение труда в мировом 

масштабе … не было соглашением равных партнеров» 

[14, С.43]. Соответственно «из всего мира извлекала уже 

Европа значительную долю своей сути и своей силы. И 

именно такая добавка поднимала ее над ее же уровнем 

перед лицом тех задач, какие она встречала на пути сво-

его прогресса. Без этой постоянной помощи возможна 

ли была бы с конца XVIII в. ее промышленная револю-

ция – главный ключ судеб Европы?» [14, С.396]. Дру-

гими словами, более высокое развитие производитель-

ных сил в Западной Европе сравнительно с Новым 

Светом предопределило выгодное для западноевропей-

цев международное разделение труда, а оно, в свою оче-

редь, стало движущим фактором в преимущественном 

развитии Западной Европы. 

Однако установившееся международное разделение 

труда, неизменное по существу за весь период господ-

ства капитализма в мире, по форме не оставалось посто-

янным на протяжении последующих столетий. Сначала, 

как мы видели, это было простое ограбление Западом 

порабощенных стран. Затем последовало превращение 

этих стран в сырьевые придатки (в том числе и путем 

ликвидации в них промышленности посредством недоб-

росовестной конкуренции). Важную роль на протяжении 

веков играла работорговля. И, наконец, на нынешнем 

этапе на первый план выдвинулся вывоз капитала. Все 

это происходило параллельно и в соответствии с разви-

тием науки и техники – того главного, что непосред-

ственно обеспечивало развитие производительных сил 

на Западе, происходящего в значительной мере именно 

за счет эксплуатации так называемых «развивающихся 

стран». И, соответственно, обеспечивало их господст-

вующее положение в мире. В этом разделении мира – 

сама суть капитализма как общественно-экономической 

формации в целом, когда, по справедливому утвержде-

нию Р. Люксембург, существование отсталых стран есть 

необходимое условие бытия капитализма как способа 

производства; с их исчезновением неминуемо исчезнет и 

капитализм [15]. К сожалению, в дальнейшем эта мысль 

в марксизме развития не получила.  

Но как раз упомянутый выше последний этап отли-

чался одной весьма существенной особенностью. Если 

ранее «развитые» страны метрополии только обирали 

«недоразвитые» колонии, то здесь они перешли к непо-

средственной эксплуатации их рабочей силы. А для по-

лучения нужного эффекта «развитым странам» при-

шлось и кое-что давать «недоразвитым». Конечно, 

процесс двигался вследствие обычного стремления за-

падных капиталистов к прибыли за счет эксплуатации 

дешевой «туземной» рабочей силы, т. е. в полном соот-

ветствии с законами капитализма. Однако кроме дости-

жения заданной цели, он приводил также и к иным 

последствиям. Для становления в «развивающихся 

странах» промышленности объективно необходимы 

были соответствующие средства производства. Поэтому 

осуществлялось строительство там современных пред-

приятий, передача технологий, подготовка квалифици-

рованной рабочей силы. Туда направляется необходимое 

оборудование и обслуживающие его специалисты – при 

одновременном закрытием в своих странах аналогичных 

предприятий, менее прибыльных вследствие гораздо 

более дорогой рабочей силы. Соответственно в развитых 

странах происходит деиндустриализация, утрачиваются 

инженерные кадры, дисквалифицируются рабочие и т. д.  

Вот что пишет по этому поводу бывший вице-прези-

дент банка Lehman Brothers, с которого начался кризис 

2008 г., Лоуренс Макдональд: «―Стальной пояс‖ (Steel 

Belt) США, состоящий из штатов, в которых были со-

средоточены крупнейшие сталелитейные и автомобиль-

ные заводы (Иллинойс, Пенсильвания, Индиана, Огайо) 

теперь называется ―Ржавый пояс‖ (Rust Belt), где силь-

нее всего в стране растет безработица, преступность, 

смертность». В США «начиная с 2000 года, каждое ше-

стое рабочее место исчезло из промышленного произ-

водства». Да и вообще «количество работающих амери-

канцев сократилось с 2000 года на 28 млн. человек. В 

декабре 2016 года количество неработающих американ-
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цев превысило 95 млн. человек» (это при том, что чис-

ленность населения США только с 2007 года выросла на 

29,4 млн. человек) [17].  

В это же время осуществляется индустриализация 

«развивающихся стран», то есть в мире объективно про-

исходит весьма специфическое перераспределение про-

изводительных сил (с их объективным ростом в целом), 

оказывающее весьма существенное влияние на между-

народное разделение труда. Первое и наиболее важное 

следствие указанных процессов заключается в том, что 

впервые за пятьсот лет развития капитализма началось 

постепенное выравнивание научного и производствен-

ного потенциала «развитых» и «развивающихся» стран. 

Причем последние в этом процессе принимают все более 

интенсивное участие. Более того, Китай уже обогнал 

наиболее развитую капиталистическую страну Соеди-

ненные Штаты Америки – не только по ВВП, но и по 

количеству патентов. Следом идет Индия, а за ней еще 

целый ряд «развивающихся» стран. А в самих как «раз-

витых», так и «развивающихся» странах вследствие 

этого происходят важные социальные изменения, зави-

сящие от прогресса производительных сил, и в свою 

очередь оказывающие на него все усиливающееся воз-

действие.  

При этом перенесение промышленного производства 

из западных стран в страны периферии соответственно 

сказывается на социальных условиях и в тех, и в других. 

Конечно, те же США все еще остаются самой богатой 

страной мира. Но распределение богатства в ней суще-

ственно изменилось. В тех же США «с 1973 года доходы 

1% самых богатых американцев выросли на 73%, до-

ходы всех остальных – снизились на 5%». Началось и 

соотносительное изменение доходов различных соци-

альных групп в «развитых» и «развивающихся странах»: 

«Доходы среднего класса американцев и европейцев с 

1988 по 2008 год выросли на 1–5%, при этом доходы 

среднего класса в Азии выросли на 60–70%, доходы 5% 

богатейших людей США и Европы выросли на 40–45%. 

Глобализация лишила рабочих мест средний класс на 

Западе, обогатила владельцев компаний и повысила бла-

госостояние населения беднейших стран Азии» [17]. А 

растущее имущественное неравенство внутри западных 

стран неизбежно ведет к росту напряженности и сниже-

нию стабильности в «цивилизованных» странах.  

Но это же касается и мировых процессов. Выгодо-

приобретатели от нынешнего глобального разделения 

труда (т. е. Запад вообще, и США в частности), не бу-

дучи в состоянии остановить развитие производитель-

ных сил, вызывающих указанные мировые процессы, 

тем не менее вовсе не желают дальнейшего развития 

событий в указанном направлении и используют любые 

методы, чтобы предотвратить неминуемые их послед-

ствия. До сих пор многовековая стабильность (хотя все-

гда относительная!) такого положения опиралась прежде 

всего именно на экономические следствия разделения 

труда, являющиеся главной причиной его существова-

ния. Однако по мере указанных выше изменений, каса-

ющихся данной главной причины, упор переносится на 

другие факторы организационного и силового характера, 

прежде всего финансовые и военные. Но они – только 

следствие господствующей позиции Запада во всемир-

ном разделении труда, и исчезнут вместе с ее карди-

нальным изменением (хотя могут еще явиться основой 

многих весьма опасных процессов в мире).  

Выводы. Таким образом, развитие производитель-

ных сил не приводит автоматически к соответствующим 

изменениям связанных с ними производственных отно-

шений. Во всех до сих пор существовавших обще-

ственно-экономических формациях развитие производи-

тельных сил приводило к существенным изменениям 

форм разделения труда, которое, в свою очередь, требо-

вало соответствующих изменений в отношениях людей 

в процессе производства, т. е. к изменению производ-

ственных отношений. Что касается «вертикального» 

разделения труда, то его осуществление сначала на 

уровне социальных групп (рабовладельческий строй, 

затем индивидуальном (феодализм), завершилось гло-

бальном разделением на уровне государств при капита-

лизме. Однако выравнивание производительных сил во 

всемирном масштабе наоборот неуклонно ведет как раз 

к неизбежному упразднению мирового разделения 

труда, а соответственно и к столь же неизбежному изме-

нению производственных отношений, т. е. краху капи-

тализма как мировой системы. 
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RELATIONSHIP OF PRODUCTIVE FORCES AND PRODUCTION RELATIONS 

This connection is recognized by almost everyone, but there is no clear understanding of the nature of this connection, 

since it is carried out not directly, but through such a social phenomenon as the division of labor. Its change with the 

development of the productive forces leads to a change in the relations of production. The last type of «vertical» (social) 

division of labor with the emergence of capitalism is the international division-into the dominant West and the rest of the 

world. Now, as a result of the export of capital, their potentials are equalized, which leads to a crisis of this type of division of 

labor, and, accordingly, of capitalism as a socio-economic formation. 

Key words: Productive forces, production relations, division of labor, export of capital, crisis of the international division 

of labor. 
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Постановка проблеми. Зиновій Пеленський – 

відомий український політичний (з 1929 р. – член ЦК 

УНДО) та кооперативний діяч (референт пропаганди 

Ревізійного союзу українських кооператив (РСУК); член 

Головної Ради краєвого господарського товариства 

«Сільський Господар», редактор «Господарсько-коопе-

ративного Часопису» (1927–1930)), посол польського 

сейму (1930–1939), член громадських організацій – 

«Січ» (Відень), «Просвіта», Український Громадський 

Комітет Рятунку України тощо, неодноразово брав 

участь у роботі конгресів національних меншин. Його 

громадсько-політична діяльність спрямовувалася на за-

хист соціально-економічних та національно-культурних 

інтересів українців Галичини в умовах польського влад-

ного режиму міжвоєнного періоду ХХ ст. 

Мета статті – розглянути особливості діяльності 

Зиновія Пеленського у сфері поширення кооперативної 

ідеології на західноукраїнських землях наприкінці  

1920-х рр. 

Виклад основного матеріалу. Після завершення 

польсько-української війни 1918–1919 рр. З. Пеленський 

залишився у Львові та почав працювати на «кооператив-

ній ниві» – організував кооперативи, почав брати акти-

вну участь у громадсько-політичному житті. У 1927 р. 

остаточно зосереджується на роботі в РСУК (головний 

редактор «Господарсько-кооперативного Часопису», 

референт пропаганди цього товариства). «...Сумно ви-

глядає господарський стан Польщі, ще сумніше наше 

положення, – відзначав він. – І втім тяжкім положенні є 

тільки одно певне, що ми здані виключно на власні сили, 

що лише силою волі цілого народу зможемо передер-

жать ці часи» [1, с.1]. 

Головний редактор «Господарсько-кооперативного 

часопису» змінив формат видання на газетний, збільшив 

обсяг, до статей на господарсько-кооперативну тематику 

додавав статті загальноосвітнього змісту, ілюструючи їх 

малюнками. Членами редакційної колегії працювали: 

М. Корчинський, В. Левицький та Л. Лепкий, ілюстрував 

часопис Е. Козак [2, с.107]. С. Гелей зауважував, що 

члени кооперативів на його сторінках могли знайти різ-

номанітні поради та інструкції, правові та фахові консу-

льтації, звіти загальних зборів центральних кооператив-

них установ, відомості про передовий досвід кращих 

кооперативів, а також статті з кооперативної теорії, істо-

рії кооперативного руху в Україні та за її межами» [2, 

с.107]. 

Саме у цей період З. Пеленський, як головний редак-

тор «Господарсько-кооперативного часопису», здійснив 

чималий внесок у поширення кооперативної ідеології на 

західноукраїнських землях. У його статтях, які присвя-

чувалися стану кооперації виокремлено не тільки її по-

зитиви, але й, що надзвичайно важливо, зосереджено 

увагу на проблемних моментах кооперативного руху, 

надано цінні поради щодо покращення стану кооперації 

в умовах владного режиму Другої Речі Посполитої. 

Роль кооперації у соціально-економічних процесах 

1920-х рр. – центральна тема статті «Зєднуймо нових 

членів!» [3, с.1]. З. Пеленський оптимістично відзначав, 

що «кооперація вказує з року на рік поступ. Споживча 

кооперація обіймає чимраз подальші галузі власної про-

дукції. Сільськогосподарська кооперація є вже дуже 

поважним чинником на всесвітньому ринку. Світова 

торгівля маслом і сиром вже майже цілком зосередже-

ний в кооперації. Розвій кооперації є тісно зв‘язаний з 

розумінням у широких масах великої кооперативної ідеї 

і її остаточної ціли» [3, с.1].  

З. Пеленський не тільки теоретично розмірковував 

над проблемами українського кооперативного руху, але 

й давав практичні поради щодо зміцнення кооперації. 

Він відзначав: «Певно це запримітив кожен, що справді 

не всі є членами кооперативу в селі, але більшість села 

користає з кооперативи. І власне це є неправильність 

нашої корпоративної будови. В нас є багато таких, що 

хотіли б щоб хтось другий за них ставив велику буді-

влю, а він лише придивлявся би що з того вийде. Поши-

рювати ідеї в кооперації на місцях, на селах зобов‘язані 

У статті проаналізовано діяльність відомого українського громадсько-політичного діяча Зиновія 

Пеленського у сфері поширення кооперативної ідеології на західноукраїнських землях, які упродовж 

міжвоєнного періоду ХХ ст. перебували у складі Другої Речі Посполитої. Розглянуто його погляди на стан 

української кооперації, виокремлено проблемні питання, які, на його думку, ускладнювали розвиток 

українського кооперативного руху. Відзначено, що перебуваючи на посаді головного редактора 

«Господарсько-кооперативного Часопису» та референта пропаганди Ревізійного Союзу Українських 
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кооперації і соціально-економічним процесам у Другій Речі Посполитій. 
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в першій мірі Управи, Надзірні Ради кооператив» [3, с.1]. 

У статті «Торговельна карність» [4, с.1] він розпові-

дав селянам та кооператорам, чому у кооперації інколи 

товар коштує дорожче ніж у приватних підприємців та 

чому цей товар все-таки необхідно купувати. Він пере-

конував, що споживча кооперація у своєму розвитку 

повинна «доходити до власної продукції» і у цій сфері 

можна також побачити певний поступ [4, с.1]. 

У статті «Перед загальними зборами кооператив» [5, 

с.1], З. Пеленський представив власне бачення розвитку 

української кооперації. Напередодні річних загальних 

зборів кооператив, він розкритикував їх членів за бай-

дужість до власної організації. На сторінках «Господар-

сько-кооперативного часопису З. Пеленський писав: 

«Вже відбуваються по селах річні загальні збори наших 

кооператив. Велика кількість членів недооцінюють зна-

чення річних загальних зборів кооперативу і відноситься 

до них байдуже. Управа кооперативи повинна доложити 

старань і заохотити всіх членів щоб прийшли на збори і 

довідалися як розвивається їх кооператива, як господа-

рять спільним майном. На зборах обовязана Управа дати 

членом докладне з відновленням про свою працю і то не 

лише через відчитання цифр з балансу, але треба вказати 

у своїм звідновленню, який поступ зроблено від мину-

лого року» [5, с.1].  

Український кооператор наголосив на двох важливих 

складових кооперативної праці у селі. По-перше, це не-

обхідність створення при кооперативах бібліотек. «При 

кожній кооперативі повинна бути для членів бібліотека, 

в котрій були б цікаві книжки про кооперацію, сільське 

господарство, щоб члени з них довідалися як господа-

рюють у себе всі народ і як вони працювали та дійшли 

до добробуту. Щороку треба призначити в кожній коо-

перативі певну суму на закупівлю книжок до оператив-

ної бібліотеки», – констатував він [5, с.1].  

По-друге, З. Пеленський відзначав важливу роль жі-

нок у кооперативній праці. «Управа повинна заохотити 

жіноцтво до як найбільшої участі у зборах, щоб ті котрі 

проводять домашнє господарство могли дати добру 

пораду для дальшої праці кооперативи. Рівночасно треба 

запропонувати щоб вибрано до Управи і Надзірної ради 

жінок, щоб вони… допомагали кооперативі і таким чи-

ном стали помічними» [5, с.1].  

У статті «На загальні збори!» [6, с.1] З. Пеленський 

детально охарактеризував роль членів кооператив у за-

гальному розвитку кооперативного руху. Політик вкотре 

відзначав, що на загальні збори кооператив зобов‘язані 

прийти всі члени, і повинні бути підготовленими і 

«знати що мають на зборах робити» [6, с.1]. Він конста-

тував, що «кооперативи є спільною власністю всіх чле-

нів. Кожен член, що сплатив свій внесок, має рівне 

право вирішувати усі справи кооператив. Приступаючи 

в члени кооперативу, кожен розуміє, що робиться в тій 

ціле, щоб спільно з другом громадянами стреміти до 

поліпшення свого господарського положення» [6, с.1]. 

«Що зобов‘язаний зробити член-громадянин, прис-

тупаючи до кооперативи?» [6, с.1], – запитував у селян 

З. Пеленський і сам же давав відповідь: передусім – 

«сплатити уділ, який має бути підставою здорового роз-

витку кооперативи». Однак сам оплачений уділ ще не є 

висаджуючим для дійсного осягнення обов‘язків члена. 

Кооператива вимагає ще співпраці кожного члена відпо-

відно до виду кооперативи. Споживча кооператива ви-

магає щоби член побирав в ній потрібні йому товари. До 

кооперативи котра займається збутом сільськогосподар-

ських продуктів, зобов‘язаний член віддавати всі свої 

продукти. В кооперативу, котра переробляє продукти 

своїх членів, належить віддати їх до переробки – молоко 

на переробку в масло чи сир. Отже, дійсним членом ко-

оперативу є цей хто платив уділ і сповнює все що вима-

гає кооператива для її розвою, а тим самим для добра 

членів громади» [6, с.1]. 

Успішність розвитку кооперативного руху З. Плен-

ський пов‘язував із рівнем співпраці з місцевими орга-

нами влади. З цих причин важливого значення він нада-

вав виборам до громадських ради, які мали відбутися у 

Східній Галичині восени 1927 р. Громадсько-політичний 

діяч писав: «Вже недовгий час ділить нас від хвилини, 

коли в Східній Галичині стануть наші громадяни до ви-

борчих урн, щоб віддати свої голоси за членів рад гро-

мадських, котрі будуть завідувати й управляти грома-

дами довгі літа» [7, с.1].  

З. Пеленський нагадував, що «більшістю наших схід-

ногалицьких громад управляли наказні комісари, котрі 

дали доказ як легко можна знищити громадське майно. 

Ми всі видили власними очима страхіття такої господа-

рки й кожний свідомий громадянин, а передусім коопе-

ратор, що розуміє вагу доброго господарювання загаль-

ним добром, громадським добром. Тому не дивно, що по 

наших селах, містах та містечках йдуть жваві приготу-

вання до цих таких важливих виборів» [7, с.1]. Він про-

водив аналогії роботи громадських рад і кооперації. 

«Кооперація, – писав він, – добровільне об‘єднання гро-

мадян, навчила нас, яке значення має добра управа спі-

льного добра, тому свідомі кооператори докладають всіх 

зусиль, щоб і управа майна цілої громади була в руках, 

які дають певну запоруку, що зуміють і захочуть тим 

спільним добром так орудувати, щоби ця господарка 

вийшла в користь цілої громади. Кооперація працює для 

піднесення добробуту своїх членів, доставляє своїм чле-

нам потрібні їм товари, організовує нашого селянина-

продуцента для корисного збуту його продуктів, ширить 

через своїх членів-хліборобів різничу культуру, щоби в 

цей спосіб піднести видатність хліборобського верстату – 

землі» [7, с.1]. Кооператор відзначав, що «кооперація 

стремить до створення власних фабрик, щоби своєму 

членові віддати дійсно добрий товар та працю – нашому 

робітникові. Дати потрібний кредит хліборобові, допо-

могти корисним кредитом робітникові – це завдання 

кредитної кооперації» [7, с.1]. 

Звідси – головний висновок З. Пеленського: «Успіш-

ність кооперативної праці залежить у великій мірі від 

громадської господарки». Візьмемо перший кращий 

приклад – кілька наших сіл мають просторі пасовиська, 

толоки, в селі є кооперативна молочарня. За словами 

українського кооператора, громадяни могли б мати гар-

ний дохід від молочного господарства, але, на жаль, 

громадська управа і не думає як зробити так, «щоб з па-

совиська була користь для громади» [7, с.1].  

З. Пеленський пов‘язував успішний розвиток коопе-

рації із «карністю, яку всі члени уважають» [8, с.1]. Ві-

домий громадсько-політичний діяч із сумом констату-
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вав, що «деяким кооперативним організаціям здається, 

що вони досягнуть найбільших успіхів, коли підуть оди-

нцем. Скажемо відверто, що деяким сільським коопера-

тивам здається, що ліпше минати свою повітову 

централю, а деяким повітовим здається, що вони ліпше 

прислужаться кооперативні організації, своїм членам, 

коли підуть поза краєву організацію. Однак це лише їм 

здається, бо їх навіть деякі успіхи є лише в дійсності 

хвилевими успіхами, котрі направду користі організова-

ному споживачеві не принесуть» [8, с.1]. 

З. Пеленський вкотре був змушений відзначати, що 

«кооперація – це демократична організація і кожний має 

рівний голос, має право й обов‘язок звертати увагу коли 

є якісь недомагання, а не відразу йти на власну руку». 

На його думку, над питанням караності треба нам добре 

за становитесь, коли хочемо щоб наша організація могла 

зайняти таке становище яке її належиться у нас під огля-

дом господарським і національним» [8, с.1].  

Для З. Пеленського кооперація – це не тільки торгі-

вля, а насамперед «звернення народу в його основах на 

шляху до дійсного визволення» [9, с.2]. Він писав: «За 

нами праця та перед нами і багато-багато більше, ми це 

знаємо. Знаємо наші дотеперішні недомагання, похибки 

і це не страшить – помилок не робить лише той, що ні-

чого не робить. Найважливішою справою є пізнати по-

хибку, хотіти і вміти її виправити» [9, с.2]. Український 

кооператор відзначав, що «не крамник – виключно тор-

говля наше завдання, а творення продукції власними 

силами, для нас, для наших потреб» [9, с.2]. Також коо-

ператор переконував, що «кооператива не може в своїй 

праці стояти на одному місці, вона повинна йти разом з 

життям і забирати в свої руки чимраз нові ділянки гос-

подарського життя села чи міста. Тому то треба на зага-

льних зборах задуматися, що могла би у слідуючому 

році кооператива зробити. Треба дуже досконала заста-

новитися щоб не взятися за таке діло, на яке кооператива 

поки що немає відповідних сил, матеріального уфонду-

вання чи фахових людей» [10, с.1]. 

Висновки. Наприкінці 1920-х рр. З. Пеленський про-

явив себе на «кооперативній ниві» не тільки власне як 

організатор кооператив, але й як один із ідеологів коо-

перативного руху завдяки роботі у «Господарсько-

кооперативному часописі». У цей період на сторінках 

видання побачили світ десятки його статтей, які присвя-

чувалися проблемі кооперативного руху на західноук-

раїнських землях, політиці польської влади щодо украї-

нського селянства, світовим кооперативним тенденціям. 
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Постановка проблеми. Дослідження зазначеної 

теми набуває сьогодні особливої актуальності, адже в 

цьому році виповнюється 75-роковина початку жахли-

вих і трагічних подій в новітній історії українського на-

роду – голод 1946–1947 рр., який за висловлюванням 

І.Г. Шульги, сховався «в історичному літописі за 1933 м, 

1941–1945 роками. Але в пам‘яті народній вони ще й 

нині озиваються болем» [1, с.179]. Найбільшої шкоди 

голод завдав сільському населенню центральних, пів-

денних і східних областей України, яке при мізерному 

рівні оплати праці, не отримуючи продовольчих карток і 

не маючи запасів хліба були практично поставлені на 

грань вимирання. 

Враховуючи, що в окремій статті неможливо охопити 

всі складові багатоаспектної проблеми післявоєнного 

лиха, а також відсутність у вітчизняній історіографії 

єдиної відповіді щодо причин голоду 1946–1947 рр. в 

Україні, передбачено на основі критичного осмислення 

наукових праць і вивчення архівних джерел системати-

зувати та узагальнити основні причини його виникнення 

та поширення, які в історичній літературі, як правило, 

носять фрагментарний характер і слабо пов‘язуються з 

особливостями партійно-державної стратегії союзного 

центру стосовно українського села в умовах голоду. При 

цьому, для об‘єктивного висвітлювання та наукового 

узагальнення цієї проблематики, необхідно зазначені 

питання перевести з політичної в історичну площину, а 

також обґрунтувати як об‘єктивні, так і суб‘єктивні при-

чини виникнення та поширення голоду 1946–1947 рр. 

в Україні. 

Підгрунтям дослідження стали архівні документи і 

матеріали Центрального державного архіву вищих орга-

нів державної влади і управління України (ЦДАВО 

України), Центрального державного архіву громадських 

організацій України (ЦДАГО України), Міністерства 

внутрішніх справ України та Служби безпеки України, а 

також збірка «Голод в Україні 1946–1947: документи і 

матеріали» [2] та наукові праці українських і зарубіжних 

учених: І.Г. Біласа, О.М. Веселової, І.М. Волкова, 

І.О. Воронова, В.М. Даниленка, В.Ф. Зими, В.М. Кири-

ченка, Н.Л. Коваленко, І.П. Кожукала, І.М. Маковійчука, 

П.П. Панченка, А.Л. Перковського, Ю.Г. Пилявця, 

С.І. Пирожкова, С.М. Тимченка, Ю.І. Шаповала, 

В.П. Швидкого, І.Г. Шульги та ін. Зазначене свідчить, 

що голод 1946–1947 рр. в Україні певною мірою вивча-

вся історичною наукою. І тому, не можна погодитись з 

ствердженням В.П. Швидкого, що «її історіографія не 

має свого ґрунтовного теоретично узагальненого дослі-

дження й на кінець 2009 р. обмежується брошурою, мо-

нографією та двома дисертаціями» [3, с.142]. Тобто, на-

уковець спирається лише на ті роботи, які були опублі-

ковані у 2000-х роках, і на підставі цього робить невір-

ний висновок. У той же час, у 90-х роках ХХ ст. 

з‘явилася вже ціла низка публікацій, монографічних і 

дисертаційних досліджень, які висвітлювали комплекс 

основних питань проблеми. Так, у 1992 р. Ю.Г. Пиля-

вець, у 1996 р. В.М. Кириченко та в 1997 р. В.Ф. Зима 

захистили дисертаційні дослідження, присвячені пово-

єнному голоду. Наприклад, В.М. Кириченко захистив 

дисертацію «Українське село і тоталітарна держава в 

умовах голодомору 1946–1947 років [4] та у співавторс-

тві з С.М. Тимченко видав монографію «Голодне пово-

єнне лихоліття» [5] на базі архівних документів (біль-

шість з яких увів у науковий обіг уперше) і наукової 

літератури насамперед вітчизняних дослідників. Водно-

час слід констатувати, що зі збільшенням масштабів 

дослідження проблеми голоду 1946–1947 рр., в Україні 

розширилось і коло вивчаємих питань. І тому, незважа-

ючи на наявність певної кількості наукових праць, дана 

тема потребує подальшого ґрунтовного вивчення та пе

У статті за допомогою методу історіографічного аналізу, методу пізнання та методологічного 

плюралізму, порівняльно-історичного методу та з метою досягнення об’єктивності, достовірності і 

повноти дослідження вперше здійснено узагальнення основних причин виникнення та поширення голоду 

1946–1947 рр. в Україні та систематизовано його об’єктивні, достовірності і суб’єктивні фактори. 

Водночас звернуто увагу на те, що серед причин виникнення «третього радянського голоду» 

визначальною є сталінська політика хлібозаготівель, яка в основі своє була антинародна та 

антигуманна, а також репресивна система вилучення вирощеного зерна та інших сільгоспродуктів 

незалежно від врожайності, що свідчить про штучний та керований характер голоду 1946–1947 рр. в 

Україні. 

Ключові слова: голод 1946–1947 рр., причини голоду, об’єктивні причини, суб’єктивні причини, 

репресивно-каральний механізм. 
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реосмислення причин і наслідків повоєнного лихоліття. 

Метою статті є спроба на основі ґрунтовного аналізу 

архівних документів і наукових праць систематизувати 

та узагальнити об‘єктивні і суб‘єктивні фактори основ-

них причин виникнення та поширення голоду 1946–

1947 рр. в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В історичній науці 

колишнього СРСР повоєнна відбудова народного госпо-

дарства відображувалося як безперервний процес трудо-

вих звершень і успіхів взагалі та як суцільний ентузіазм 

колгоспного селянства зокрема. При цьому, пріоритетне 

значення у державній політиці надавалось розвитку 

промисловості, перш за все важкій, порівняно з сільсь-

ким господарством, куди скеровувалися основні фінан-

сові та трудові ресурси держави, а село перетворюва-

лось, по суті, у донора для розвитку промисловості, яку 

Й.В. Сталін вважав первинною, а аграрний сектор – 

вторинним. 

Однак, ейфорія переможного завершення другої сві-

тової війни та надія переважної більшості людей на нове 

життя, поліпшення економічної та суспільно-політичної 

ситуації в державі була розвіяна реальними життєвими 

обставинами. Вже в 1946–1947 рр. жахливою і трагіч-

ною сторінкою в історії українського народу став голод, 

який вітчизняні історики кваліфікували як «третій ра-

дянський». Голод, за винятком західних областей, охо-

пив центральні, південні та східні області України, а 

також прилеглих до неї областей Росії і Молдови. Зви-

чайно, за масштабами та кількістю жертв голод 1946–

1947 рр. значно поступався страхітливим 1932–1933 рр., 

але він «посідає першість за територією ураження» [6, 

c.136]. 

На підставі проведеного дослідження зазначеної та 

іншої історичної літератури та архівних джерел ми вва-

жаємо, що основними причинами виникнення та поши-

рення голоду 1946–1947 рр. в Україні є як об‘єктивні 

обставини, так і суб‘єктивні чинники, а саме: 

По-перше, втрати, які були завдані Україні за роки 

німецької окупації, де було тільки знищено і спалено 

відповідно 28 тис. і 250 сіл. Особливо великих втрат 

зазнало сільське господарство, яке було найбільш ваго-

мим серед усіх галузей економіки держави. За офіцій-

ними даними Надзвичайної Державної Комісії із встано-

влення і розслідування злодіянь німецько-фашистських 

загарбників, окупанти «зруйнували та пограбували в 

Україні 27910 колгоспів, 872 радгоспа, 1300 МТС» [11, 

с.430], а також вилучили 3442 тис. голів великої рогатої 

худоби, 3750 тис. свиней, 4781 тис. овець і кіз, 2692 тис. 

коней, 4415 тис. тонн зерна та борошна, 1310 тис. тонн 

картоплі [7, с.19]. Величезних збитків зазнали і особисті 

підсобні господарства селян. Наприклад, після визво-

лення території республіки громадське поголів‘я худоби 

складало всього 6,4% від рівня 1941 р., у т. ч. корів – 

2,6% і свиней – 1,9%. [8, с.17], і це у той час, коли вони 

були чи не єдиним джерелом виживання сільської сім‘ї. 

Поряд з цим, варто враховувати і той факт, що значна 

частина сільськогосподарського майна, у т. ч. худоби, 

була евакуйована на схід СРСР ще влітку 1941 р. Проте 

більшість великої рогатої худоби та коней загинуло в 

дорозі чи була віддана на потреби Червоної Армії. Крім 

того, запеклі бої, масові пересування військ через тери-

торію України спочатку на Схід, а потім на Захід руйну-

вали родючі грунти. У той же час велика кількість посі-

вних площ виявилась замінованою, захаращеною, що 

зрештою, зробило неможливим їх використання. 

Отже, війна призвела до руйнації не лише матеріа-

льно-технічної бази аграрного виробництва, а й земле-

робства, тваринництва, птахівництва, особистих госпо-

дарств тощо. Тобто, за результатами наслідків другої 

світової війни і до того надзвичайно слабкий потенціал 

українського села був зруйнований вщент. 

Проте, найбільш трагічними були втрати населення 

України, яке в наслідок проведення масових насильни-

цьких «трудових мобілізацій» до Німеччини та застосу-

вання окупантами надзвичайних заходів (розстрілів) 

зменшилось відповідно на 2503 тис. [9, с.97] і 4500 тис. 

чоловік [10, с.28-29]. У результаті цього на початок 

1945 р. населення республіки у порівнянні з відповідним 

періодом 1941 р. зменшилось більш як на 7,4 млн чоло-

вік, або на 27,2%, при цьому 73,6% вибулого населення 

складали особи чоловічої статі [11, с.190]. Особливо 

помітним було скорочення працездатного насамперед 

чоловічої частини населення, що не тільки ускладню-

вало відтворення населення, але і створювало напруже-

ність у забезпеченні сільського господарства трудовими 

ресурсами. 

Таким чином, станом на 1946 р. в Україні практично 

нанівець було зведено матеріально-технічну базу колго-

спів і радгоспів, а статево-вікова структура сільського 

населення характеризувалось критичними показниками, 

що значно погіршало матеріальне становище трудівни-

ків села порівняно з довоєнним періодом. Як вірно за-

значив Ю.І. Шаповал, «по війні селянство, як і раніше, 

залишалося найбільш ущемленою верствою суспільс-

тва» [12, с.338]. 

По-друге, негативний вплив сильної посухи 1946 р. 

на врожайність, що охопила майже всі зернові райони 

півдня та сходу України. Як свідчить інформація Голови 

Ради Міністрів УРСР М.С. Хрущова Голові Ради Мініс-

трів СРСР Й.В. Сталіну: «посуха, що мала місце в 

Україні в цьому році (1946 р. – авт.), знизила врожай-

ність хлібів наполовину проти первісних оцінок». А ось 

як описує цей період колгоспник з села Мар‘янівка Ори-

нінського району Каменець-Подільської області 

Гучок І.П. у перлюстрованому листі до свого брата, який 

проживав у Канаді в м. Ванкувері: «Дорогий брате! 

Жити дуже тяжко нам, чекаємо на голодну смерть. 

Цього року неврожай, все згоріло, посуха страшенна. 

Немає ні овочів, ні картоплі і недород хліба. Чекаєм на 

голодівку таку, як була в 1933 р. …» [2, с.54,95]. 

У ряді областей України посуха виявилась і в насту-

пному, 1947 р. Усе це призвело до того, що в колгоспах і 

радгоспах лише в 1946 р. загинуло майже 350 тис. га 

посівів зернових культур, а валовий збір зерна зменши-

вся проти первісних видових оцінок на 310 млн. пудів [2, 

с.8, 95], а проти 1940 р. – у 3,5 рази. З 326397 наявних в 

Україні влітку 1946 р. колгоспів, 5500 не зібрали навіть 

тієї кількості зерна, яке вони засіяли. У той же час брак 

кормів призвів до значного скорочення поголів‘я великої 

рогатої худоби, свиней та коней [13, с.328], що суттєво 

погіршало стан продовольчого забезпечення населення. 

Водночас, наслідки посухи посилювалися діями 
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центральних союзних органів, які, не рахуючись з таким 

становищем і можливостями, здійснювали жорсткий 

тиск на місцеві органи влади, колгоспи та радгоспи, ви-

магаючи будь-якою ціною виконати обов‘язкові плани 

поставок сільськогоспродукції. Так, 27 вересня 1946 р. 

була прийнята Постанова Ради Міністрів Союзу РСР і 

Центрального Комітету ВКП(б) «Про економію у витра-

чанні хліба», в якій, зокрема, констатувалось, що посуха 

1946 р. на півдні та несприятливі погодні умови Сибіру, 

Казахстану і північних районів країни не дали можливо-

сті заготовити необхідну кількість хліба. І тому, з метою 

безперебійного забезпечення населення хлібом до но-

вого врожаю, у першу чергу були скорочені норми тим, 

хто проживав на селі, дорослим та іншим утриманцям за 

картками. Відповідну цілком таємну постанову прийн-

яла 30 вересня 1946 р. і Рада Міністрів УРСР і ЦК 

КП(б)У, в якій зазначалось, що в Україні необхідно ско-

ротити витрати борошна і крупи з пайкового постачання 

населення на 26,3 тис. тонн або на 21,3% до рівня верес-

невого плану, зменшити на 57,7% фонд борошна, який 

виділяється для постачання населенню, що проживає в 

сільській місцевості, а також скоротити контингент, 

який забезпечується в сільській місцевості на 2 млн. 

892,1 тис. чоловік, у т. ч. за рахунок утриманців, робіт-

ників і службовців радгоспів, подсібних господарств і 

МТС [2, с.72-73]. 

Таким чином, у перший повоєнний рік рутина недос-

конала колгоспно-радгоспна система не змогла проти-

стояти стихійному лихові, яким була посуха. Але, як 

зазначила О.М. Веселова, в голоді, що охопив Україну 

(адже можна було перерозподілити сільгоспродукцію і 

його уникнути), винною була не природа, а політика, яку 

в той період проводила верхівка тоталітарної держави на 

чолі з Й.В. Сталіним [14, с.327]. Тобто, посуха 1946 р. не 

була головною причиною голоду, а виступала лише його 

приводом. 

По-третє, проведення жорсткої податкової політики 

держави стосовно селянства. У 1945 р. у країні були від-

новлені довоєнні ставки податку, які починаючи з 

1946 р. постійно збільшувались, з одночасним зменшен-

ням податкових пільг. Так, окрім сільськогосподарсь-

кого прибуткового податку, кожен селянський двір по-

винен був виплачувати податки на худобу, птицю, 

фруктові дерева, кущі, посіви зернових, овочевих і баш-

танних культур, пасіки, на холостяків і малосімейних, 

різноманітні державні мита та разові збори, щорічні 

державні позики відбудови та розвитку народного гос-

подарства тощо. Водночас одноосібним господарствам, 

які не мали худоби та птицю, доводилось ще витрачати 

кошти на купівлю м‘яса та молока для виконання держа-

вних поставок. Наприклад, у 1946 р. кожен селянський 

двір мав здати державі 40 кг м‘яса, 200 літрів молока (і 

це в той час, коли 43% колгоспників не мали корів), 

90 яєць і 5–10 карбованців за фруктове дерево, а з бере-

зня місяця ці поставки збільшилися до 260 літрів молока 

з кожної корови колгоспника та 300 літрів – з одноосіб-

ника [15, с.46]. 

Усе це призводило до того, що селяни фізично не 

справлялися з колосальною кількістю покладених на них 

податків. Як приклад можна навести скаргу колгоспниці 

Т.Г. Ткачук з с. Тупальці Житомирської області Голові 

Верховної Ради УРСР М.С. Гречусі від 2 грудня 1947 р., 

в якій вона зазначила, що її сім‘ю з 12 чоловік, у т. ч. 

9 дітей, «обложили податком – молоко, м‘ясо, яєчка. Все 

зразу ми не могли виплатити, а потроху виплачували. 

М‘ясо 40 кг віддали 6 жовтня 1947 р. … яєчка всі вине-

сла. … Молоко здано повністю, податок заплачений по-

вністю… трохи з запізненням. Я купувала молоко, яєчка 

і здавала державі. Я весь час із своїми дітками працюю в 

колгоспі, виробила … 727 трудоднів на 1 листопада 

1947 р. І коли я заболіла, лежала в городі в лікарні, мене 

суд 1-го участка (суддя т. Власенко) судив, но заочно за 

несплату своєчасно податку і присудив 6 тис. руб. 

штрафу, і до мене прийшли забрали послідню корову… і 

продали на ярмарку за 3 тис. руб. … Дорогий наш 

т. Гречуха, просимо Вас всі, як рідного нашого батька, 

розберіться з нашою заявою та допоможіть нам, щоб 

вернули нам корову. Ми [ за ] всі борги з державою роз-

рахувалися» [2, с.306]. 

Таким чином, реалізація державної політики обкла-

дання непосильними податками сільських жителів не 

сприяла економічному підйому аграрного виробництва, 

не забезпечувала оптимального співвідношення особис-

того і громадського господарства, а також не стимулю-

вала його раціонального ведення.  

По-четверте, здійснення централізованої командно-

примусової репресивної партійно-державної політики 

хлібозаготівель, яка в основі своєї була антинародна і 

антигуманна та вимагала беззастережного виконання 

надмірно високих планів хлібопоставок. Крім того, на-

сильницька система вилучення вирощеного зерна неза-

лежно від врожайності, фактично проводилась методами 

політики часів «воєнного комунізму». Так, незважаючи 

на засушливий неврожайний 1946 р. Україні був встано-

влений надмірно високий план хлібозаготівель, що ста-

новив 340 млн. пудів зерна, який згодом був збільшений 

до 362 млн. 750 тис. пудів [16, арк.63]. Проте, якими б не 

були здирницькі методи, у 1946–1947 рр. плани хлібопо-

ставок все-таки не виконувались. У той же час, центра-

льне та місцеве керівництво уперто не визнавали і не 

розглядали справжніх причин такого становища, а на-

впаки – звинувачувало селян у саботажі та приховуванні 

врожаю. 

Незважаючи на те, що ситуація в Україні щомісяця 

погіршувалась, тиск центру щодо прискорення хлібоза-

готівель постійно посилювався. У результаті чого, у 

переважній більшості регіонів республіки боротьба за 

виконання плану хлібозаготівель була доведена до аб-

сурду, що виявилось у здачі зерна відповідної області 

більше, аніж вона виростила [17, арк.20-22]. При цьому, 

Україна була єдиною з республік колишнього Союзу 

РСР, в якій була застосована методика в основі якої пок-

ладена «видова», тобто планова оцінка врожаю. У той 

же час, Росії і Молдови, яких також торкнулась трагедія 

посухи 1946 р., ці рішення не стосувались [4, с.68]. 

Водночас з підвищенням уваги до централізованих 

хлібозаготівель колгоспів і радгоспів, у республіці акти-

візувалась робота по вилученню хліба з особистих під-

собних господарств, підприємств та організацій, а також 

по скороченню контингенту, яке гарантовано забезпечу-

валось хлібом. У результаті чого відбулося їх скоро-

чення з 13 млн. до 9,5 млн. осіб [18, с.76]. 
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Таким чином, ми, як і більшість дослідників, зазна-

ченої проблематики, вважаємо, що головною причиною 

виникнення «третього радянського голоду» є сталінська 

політика хлібозаготівель, яка виявилась неспроможною 

щодо регулювання сільськогосподарських процесів, і 

тому не змогла скорегувати пріоритети в аграрній полі-

тиці, а натомість посилила ідеологічний тиск і діяльність 

репресивно-карального механізму. 

По-п‘яте, недосконалість радянської моделі аграр-

ного виробництва, яка у повоєнні роки не була єдиною 

економічною системою та багаточисленні прорахунки і 

помилки, допущені в ході повоєнної відбудови зруйно-

ваного війною народного господарства України. Поряд з 

об‘єктивними обставинами, – відсутність у багатьох 

колгоспах основних сільськогосподарських машин, ви-

ведення з обігу тисяч гектарів посівних площ та ін., що 

призвело до суттєвого скорочення обсягів валового 

збору зернових культур, – існували і суб‘єктивні чин-

ники, зокрема: 

1) незадовільна робота з підготовки кадрів для забез-

печення сільського господарства необхідними спеціаліс-

тами та фактична відсутність кваліфікованих керівників 

низових управлінських ланок. Наприклад, 12 квітня 

1947 р. до Голови Ради Міністрів УРСР Н.С. Хрущова 

надійшов лист від правління колгоспу «Заповіт Леніна» 

Новосанджарського району Полтавської області, в якому 

зазначалось, що «у червні 1946 р. багато колгоспної мо-

лоді самовільно пішло з колгоспів на підприємства та 

інші роботи… із яких багато спеціалістів сільського гос-

подарства…» [19, арк.180]; 

2) відбудова вимагала реалізації принципів матеріа-

льної зацікавленості, ініціативи та підприємництва, ре-

формування системи організації і оплати праці. Однак, і 

в цьому напрямку нічого, окрім ужорсточення контролю 

та посилення репресивно-карального механізму, зроб-

лено не було. По суті безоплатна робота у колгоспах 

призводила до втрати сільськими трудівниками респуб-

ліки стимулів до праці, в результаті їх трудова актив-

ність із року в рік суттєво падала. Наприклад, якщо в 

1940 р. середній виробіток трудоднів на одного працез-

датного колгоспника складав 250 днів, то в 1946 р. лише 

207. Всього ж по Україні число тих, хто не відпрацював 

у громадському секторі встановленого мінімуму, досяг в 

1947 р. 1,47 млн. чоловік, з яких понад 60 тис. колгосп-

ників не відпрацювали жодного трудодня [5, с.23,39]. 

При цьому, до тих колгоспників, які не виробили необ-

хідного мінімуму трудоднів застосовувались різні захо-

ди, в т. ч. їх притягували і до кримінальної відповідаль-

ності. Так, в цілому по республіці в 1947 р. за 

невиробіток мінімуму трудоднів було засуджено 

32,2 тис. чоловік [20, с.16]. 

Окрім того слід враховувати, що в перші повоєнні 

роки із-за погіршення фінансового становища колгоспів, 

багатьом з них не було навіть чим виплачувати на тру-

додні колгоспникам. Окремі господарства сплачували по 

мінімуму, а близько 30% взагалі нічого не видавали, і 

навіть ті колгоспники, які виробили встановлений до-

сить високий мінімум трудоднів, не отримали ніяких 

коштів. Так, школярка Бурдинюк Ф.Н. з с. Боговица 

Камінець-Подільської області 7 квітня 1946 р. у листі до 

брата писала: «ціле літо працювала в колгоспі … маю 

250 трудоднів, а на них нічого не дали»; а колгоспниця 

Косенко з с. Берзна Чернігівської області 16 січня 1947 р., 

теж у листі до брата повідомила, – що «заробила в кол-

госпі 1000 трудоднів … майже нічого не дали». Навіть в 

офіційних документах партійних і державних органів 

влади відзначалось, що в 476 колгоспах Херсонської 

області видали колгоспникам на трудодень менше ніж 

по 150 г. хліба всіх культур; із 1681 колгоспу Дніп-

ропетровської області видано на трудодень: у 20 колго-

спах – до 50 г., 117 – від 50 до 100 г., 486 – від 100 до 200 г., 

665 – від 200 до 400 г. тощо [2, с.30,83,136,146,173]. 

Таким чином, незадовільний стан сільського госпо-

дарства та існуюча система організації аграрного вироб-

ництва, в основу якого було покладено адміністративні, 

екстенсивні методи роботи ставило сільське населення у 

передкризовий стан і тим самим створювали потенційну 

загрозу голоду. 

По-шосте, неефективна діяльність партійних і держа-

вних органів влади всіх рівнів щодо продовольчої допо-

моги тим регіонам України, населення яких голодувало, 

та проведення зовнішньої політики СРСР щодо експорту 

зерна за кордон. До ЦК КП(б)У і уряду УРСР постійно 

надходили листи від керівників областей, районів з про-

ханням надати продовольчу позику. Проте, оскільки 

факти голоду офіційно не визнавались, то і «повідом-

ляли в Москву лише тоді, коли масове голодування 

населення не було можливості приховати. Без постанови 

Ради Міністрів СРСР або розпорядження Й.В. Сталіна 

допомога не надавалася» [21, с.44]. Водночас центральні 

державні органи влади вимагали беззаперечного вико-

нання нереальних для республіки планів держпоставок 

хліба, що ще більше посилювало голодоморну ситуацію 

в Україні, і як результат розгортався масовий голод, пік 

якого припав на зиму 1946–1947 рр. і весну та літо 

1947 р. За офіційними даними, лише в центральній, схі-

дній та південній Україні голодувало близько 3 млн. 

селян [22, с.111]. 

Натомість, враховуючи, що голодні хлібороби не 

зможуть працювати, можновладці почали усвідомлю-

вати загрозливість ситуації не лише для селян, які хар-

чувались жолудями, макухою та іншими сурогатами [2, 

с.165], а й для існуючій політичній системі та порядкам, 

які в ній панували, а також для себе та своїх керівних 

посад. І тому в грудні 1946 р. колгоспам УРСР було на-

дано продовольчу позику в кількості 40 тис. тонн хліба, 

у т. ч. 50% зерна продовольчих культур, а в 1947 р. – 

93 тис. тонн продовольчого зерна, що дозволило збіль-

шити посівну площу ярових зернових культур у порів-

нянні з 1946 р. на 5,7 млн. гектарів. Але такі дії з боку 

державної влади лише умовно можна назвати «допомо-

гою», оскільки це була позика, яка мала короткостро-

кову дію та підлягала безумовному поверненню із вро-

жаю 1947 р., а також вона надавалась під досить високий 

відсоток: з розрахунку 10 цнт. на кожні 100 цнт. пози-

ки [2, с.195]. 

Уряд СРСР, враховуючи необхідність своєчасного 

проведення комплексу весняних сільськогосподарських 

робіт 1947 р. і підтримки гостропотребуючого працюю-

чого голодуючого населення та наполегливе прохання 

керівництва республіки, яке не мало повноважень щодо 

самостійного прийняття рішень, виділив 140 млн. карбо-
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ванців для організації сільських їдальнь з одноразовим 

гарячим харчуванням та 60 тис. тонн хліба для харчу-

вання 3 млн. 400 тис. селян під час проведення польових 

робіт [23, с.21]. Але, як заявив 10 березня 1947 р. на за-

сіданні XV Пленуму ЦК КП(б)У М.С. Хрущов: «нуж-

денних багато, і ми не можемо всіх їх забезпечити» [2, 

с.203]. Станом на 1 березня 1947 р. у районах Українсь-

кої РСР, які постраждали від посухи, працювало 

4036 сільських їдальнь, в яких годувалося 423,3 тис. 

осіб, а до 1 квітня їх кількість планувалось збільшити до 

1 млн чоловік [2, с.196-197]. Однак така підтримка з 

боку держави була насамперед виявом цинічного став-

лення до реальних проблем селянства. Так, 10 травня 

1947 р. Голова Ради Міністрів УРСР М.С. Хрущов і Се-

кретар ЦК КП(б)У Л.М. Каганович звернулися до Го-

лови Ради Міністрів СРСР Й.В. Сталіна з проханням 

дозволити взяти на пайкове постачання хлібом у сільсь-

кій місцевості додатково 636 тис. чоловік, збільшити 

контингент дитячих будинків і виділити 300 тис. продо-

вольчих пайків для надання допомоги хворим на дис-

трофію [24, арк.214-215]. Але союзний центр відмовив 

задовільнити потреби населення республіки. 

Незважаючи на те, що Україна так і не отримала хоча 

б мінімальної продовольчої допомоги з боку держави, це 

не завадило Радянському Союзові у зростаючих масш-

табах експортувати зерно, за цінами, що були нижчі від 

світових і переважно в кредит, країнам із табору «на-

родної демократії» і тим самим не допустити голоду в 

Болгарії, Угорщині, Польщі, Чехословаччині, яких теж 

охопила посуха. Експортуватлось зерно і до Албанії, 

Румунії, Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Франції та ін-

ших країн [5, с.65-67], що викликало невдоволення міс-

цевого населення. Так, завідувач кафедри Дніпропетров-

ського педагогічного інституту Чанкевич у розмові з 

колегами заявив: «Скорочення і так мізерних норм пос-

тачання, безумовно викликане міжнародним станови-

щем і бажанням добитись впливу СРСР на Польщу, 

Фінляндію та інші держави, яким ми надаємо допомогу. 

Ці держави живуть за рахунок Радянського Союзу» [25, 

арк.53-54]. Подібні висловлювання звучали і в приват-

них розмовах колгоспників Херсонського району 

Херсонської області: «Хліба нам би вистачило на декі-

лька років, якби ми його не відправляли за кордон. Але 

видно так треба, щоб ми їли сміття, а за кордоном їли 

наші булки» [26, арк.8]. Тобто виходило так, що уряд 

СРСР за рахунок власного насамперед сільського насе-

лення, становище якого було жахливим, рятував від го-

лоду народи країн Центрально-Східної Європи. 

Таким чином, продовольча допомога селянам, які 

страждали та помирали голодної смертю, була несвоєча-

сною та недостатньою. Дуже часто всі звернення до пар-

тійних і державних органів влади і навіть безпосередньо 

до «вождя народів» – Й.В. Сталіна, закінчувались, на-

приклад, такою відповіддю: «Становище колгоспників 

колгоспу ім. В. Куйбишева (Василівського району Запо-

різької області – авт.) не гірше, аніж в інших райо-

нах» [4, с.85]. 

 Висновки. Отже, голод 1946–1947 рр. в Україні став 

результатом як об‘єктивних обставин (втрати, які були 

завдані Україні за роки німецької окупації; негативний 

вплив сильної посухи 1946 р. на врожайність, що охо-

пила майже всі зернові райони півдня та сходу України), 

так і суб‘єктивних чинників (проведення жорсткої пода-

ткової політики держави стосовно селянства; здійснення 

централізованої командно-примусової політики хлібоза-

готівель; недосконалість радянської моделі аграрного 

виробництва та багаточисленні прорахунки і помилки, 

допущені в ході повоєнної відбудови зруйнованого вій-

ною народного господарства України; неефективна дія-

льність партійних ідержавних органів влади всіх рівнів 

щодо продовольчої допомоги тим регіонам України, 

населення яких голодувало та проведення зовнішньої 

політики СРСР щодо експорту зерна за кордон). 

Але серед зазначених причин виникнення «третього 

радянського голоду» визначальною є сталінська полі-

тика хлібозаготівель, яка в основі своє була антинародна 

та антигуманна, а також репресивна система вилучення 

вирощеного зерна та інших сільгоспродуктів незалежно 

від врожайності. Тобто, в умовах голоду державна влада 

виявилася неспроможною регулювати сільськогосподар-

ські процеси і тому не змогла скорегувати пріоритети в 

аграрній політиці, а навпаки посилила діяльність репре-

сивно-карального механізму проти населення під час 

реалізації економічних завдань, що свідчить про штуч-

ний та керований характер голоду 1946–1947 рр. в Україні. 
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The problem statement. After M. Khrushchov‘s reforms 

abolition in the mid-1960s the Central Committee of the 

CPSU adopted a resolution ―On improvement of industry 

management, planning and strengthening economic 

stimulation of industrial production‖, which laid the 

regulatory framework for new reforms. This new economic 

reform was extended to the whole industry thanks to the 

efforts of O. Kosygin. However, the activities of the 

interdepartmental commission attached to the USSR State 

Plan, which carried out the reform, were almost paralyzed as 

a result of the attitude of the heads of many ministries and 

departments. Wishing to avoid ceding their rights, the 

ministries ignored the regulation on a state-owned 

manufacturing enterprise and gradually returned to the rigid 

directive planning. Workflow productivity, product costs, 

and later on, other factors became directive again. The 

economy of a command type is doomed to remain costly, 

extensive, irrational. The soviet industry went on developing 

mainly due to attracting additional quantities of raw 

materials and labour force, creation of new capacities. At the 

same time in the Mykolaiv region the following industrial 

giants were built: the South Turbine Plant ―Zorya‖, the 

Mykolaiv Alumina Plant (1980), the Yuzhnoukrainsk 

Nuclear Power Station (1982), the Dnipro-Bug Commercial 

Sea Port, the transformer factory, the condenser factory, the 

plant of hoisting and handling equipment, the plant of 

silicate goods, the Mykolaiv integrated house-building 

factory, the plant of watering machines ―Frigate‖ in 

Pervomaisk. In 1980 1050 industrial enterprises were in 

operation in the Mykolaiv region. The engineering and 

metalworking industrial sector share in total production 

amounted to 47,5%, with shipbuilding as its main direction. 

The shipbuilding plant ―Ocean‖ flourished. Expanding 

capacities, extension of manufacturing areas and the project 

of the plant construction itself, aimed at the flow line 

position method of shipbuilding, allowed the plant ―Ocean‖ 

to produce a large range of refrigerator vessels of the 

―Tavria‖ type until the early 1960s. Preparation of their 

building along with overcoming technical difficulties became 

a quantum leap. Involving active young people the oceaners 

were the first in the industry who introduced photo-optical 

marking of body parts, gas cutting with template-drawings 

using the first home-made gas-cutting machines; vessels 

were switched to the launching arrangement with the help of 

the hydrolift, and were tested by means of relief arrangement 

right beside the plant wall without any sea gate. In the mid-

1960s the ―Ocean‖ moved to a new level of capacities. 

The purpose of the article. To study the history of the 

Ukrainian Soviet shipbuilding of the second half of the 

1960s – the first half of the 1980s in the light of the analysis 

of the performance of one of that time newest shipbuilding 

enterprises in the south of Ukraine – the Mykolaiv 

shipbuilding plant ―Ocean‖. 

Presenting the material under study. Putting to use 

radically new technologies at the Mykolaiv shipbuilding 

plant ―Ocean‖ guaranteed high growth rates of production. 

Thus, in 1960–1967 gross production output increased 

annually by more than 12%. At that time the plant personnel 

achieved the biggest capital productivity ratio. The block 

method of construction as well as building of the two high-

altitude spans for assembling ship‘s semi-structures in closed 

premises allowed to improve conditions of assembly and 

welding and erecting works, to use to good advant a number 

of advanced technological processes in hull production. For 

development and implementation of new mechanical means 

and plans of scientific organization of labour more than 30 

oceaners were awarded with medals of the National 

Economy Achievement Exhibition of the USSR, and the 

plant itself – with eight diplomas of the NEAE and two 

honorary diplomas of the Presidium of the All-Union 

Chamber of Commerce. For perfect work and performance 

of socialist duties the staff members of the enterprise were 

handed a letter of commendation of the Shipbuilding 

Ministry and the Central Committee of the Trade Union. 

Over 100 plant workers received government awards. 

Vessels of the ―Tavria‖ type, ordered by the Fisheries 

Ministry, corresponded to the best world‘s achievements of 

the 1960s and were partly built for the foreign market (GDR, 

Ghana, Greece) [1, p.155]. 

Large-scale construction definitely improved the plant‘s 

economy, but, on the other hand, such specialization 

deprived the staff members of mobility in case of changes of 

the production program. The tendency of narrow orientation 

and reckon on another large series of trawlers of a new type 

brought the plant a lot of surprises. Due to the functional 

blunders of design engineers and bureaucratic approach 

while accepting the main ship the plant found itself in an 

extremely difficult situation. Having no other orders, the 

shipbuilders were deprived of their thrifty maneuver, and 

only the pushing solution of the fastest redesign together 

with the search of officially accepted orders in other 

enterprises saved the situation. Over a short period of time 

thanks to the efforts of the whole staff they managed to 

organize manufacture of new products (lumber carriers) and 

The article deals with the history of the Ukrainian Soviet shipbuilding of the second half of the 1960s – the first half 

of the 1980s in the light of the analysis of the performance of one of that time newest shipbuilding enterprises in the 

south of Ukraine – the Mykolaiv shipbuilding plant “Ocean”.  

Key words: shipbuilding, the Mykolaiv region, the plant “Ocean”, modernization, industry. 
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simultaneously to settle a problem of modernization and 

further output of a series of trawlers. Improved trawlers of 

the ―Altai‖ type worked effectively on fisheries and on the 

basis of the results of the competition in Murmansk 

Administration of the Fishing Fleet got top places [2, p.12]. 

1967 became a remarkable year, because the Council of 

Ministers of the USSR gave sanction to a complex project 

task for the expansion and reconstruction of the plant 

resulting in the possibility to make such new production 

facilities as a unit of workshops for manufacturing and 

assembly of large sections, a dry dock which made it 

possible to build large-capacity vessels. The staff of the plant 

―Ocean‖ took as a personal task the decision about the 

building of a series of the largest in the country ships for 

bulk dry cargoes tonner 63 000 over the IX five-year plan. 

After a thorough analysis of the situation it was decided to 

start building of the main ship, while developing and 

enhancing the rates of the plant technical retooling. Thus, the 

building of the ship and the reconstruction of the enterprise 

were closely connected since the very beginning. Moreover, 

technical retooling of the enterprise was complied with the 

task of building the main ship and accomplished within the 

time period determined by the necessity of performing 

multistage construction. Plant workers together with the staff 

members of building and assembly organizations succeeded 

in making a unique experiment – the simultaneous building 

of a ship and a dock. As soon as the first stage of the dock 

came into commission and the shipbuilders prepared 

everything necessary for keel laying, the joint building staff 

began to work, and its task was to coordinate actions of the 

two departments experts. This strategy success was 

confirmed on December 30, 1972 by the ore-carrier ―Zoya 

Kosmodemyanska‖ departure from the dock. Over the next 

two years the ships of this series ―Alexander Matrosov‖, 

―Parfenty Grechany‖, ―Unani Avetisyan‖, ―Izgutti Aitikov‖, 

―Ion Soltis‖ were built [2, p.13]. 

In 1967 the plant ―Ocean‖ handed the trawler tonner 

2 600 of the project 1283 over, and since 1969 it started 

building a series of trawlers tonner 6 470 of the project 1376 

of the ―Altai‖ type. The project development of this trawler 

was fulfilled by the Central Design Bureau 

―Chornomorsudnoproekt‖, the ship‘s intrahold mechani-

zation – by the design bureau ―Progress‖. The series of these 

vessels, produced till 1975, amounted to 31 units [3, p.116]. 

In 1974 according to the project of the CDB 

―Chornomorsudnoproekt‖ the large self-contained full-

freezer trawler ―Horizon‖ tonner 7 972 was built at the 

shipbuilding plant ―Ocean‖. The industrial equipment and 

other mechanisms like ―Pulkovo meridian‖ were installed on 

it. Along with supertrawlers of the Black Sea Shipbuilding 

Plant, ―Horizon‖ was successfully presented at the 

international exhibition ―Inrybprom-75‖. Until 1984 the 

―Ocean‖ handed 18 supertrawlers of this type over to the 

fisherfolk of the country. 

In the 1970s the ―Ocean‖ set up production of new types 

of ships, among them there was the scientific research ship 

―Emerald‖ tonner 5 170, which was built according to the 

project of the Kherson Design Bureau that was so named 

CDB ―Emerald‖ after successful building of this ship, 

intended for testing the ship equipment, materials and 

protective means against corrosion. The history of building 

of scientific research ships at the shipbuilding plant ―Ocean‖ 

began from this ship.  

Henceforward the plant continued implementation of 

new highly effective transport ships on Mykolaiv design 

engineers‘ inventions. They include ore-carriers tonner 

62 500 of the ―Zoya Kosmodemyanska‖ type and oil-and-ore 

carriers tonner 132 640 of the ―Boris Butoma‖ type, whose 

designs were made by the CDB ―Chornomorsudnoproekt‖. 

8 ships of the first type (two of them for export) were handed 

over before the end of the 1970s, 4 ships of the second type – 

in the period from 1977 to 1982. The combined scheme of 

cargo shipping (scarce bulk-load) demanded a new type of 

hatchway cover, engineered by the design bureau ―Progress‖. 

This design was previously tested on experimental samples in 

coastal environment. 

The next stage of development of the plant ―Ocean‖ in 

the 1970s became the building of supertrawlers of the 

―Horizon‖ type (1974) tonner about 8 000, which had great 

sea endurance, were capable to fish out at great depth and 

process products independently. Preparation for their 

building required a whole set of actions – creation of 

encircling routes, installation of several gantry cranes, offset 

devices and additional launch ways. A completely new 

approach to reconstruction and modernization along with 

introduction of advanced technology let the staff of the plant 

―Ocean‖ be fully become one of the most innovative 

enterprises in the industry, be receptive to the requirements 

of the time. 

In 1978 for the first time in practice of the homeland 

shipbuilding the plant built the main oil bulk carrier ―Boris 
Butoma‖ tonner 130 000, twice as fast as the ore-carrier ―Zoya 

Kosmodemyanska‖ [4, p.50]. It was provided by introduction 

of new production capacities, implementation of advanced 

technological processes, rise of the general level of the 

enterprise. Evidence of continuous close and successful 

cooperation of the plant ―Ocean‖ with fisherfolk and 

scientists became a series of winged fishing trawlers of the 

―Antarctica‖ type, which were unrivaled throughout the world. 

In 1981 the shipbuilders of the plant ―Ocean‖ built the 

scientific research ship ―Academician Olexiy Krylov‖ tonner 

9 780, equipped with the launching and lifting gear, 

designed by the Kherson CDB ―Emerald‖ [5, p.283]. These 

devices, made by the design bureau ―Progress‖, provided the 

effective use of untethered and tethered submersibles. In 

1985 and 1988 the ocean built two more scientific research 

ships of a new series (the main ship ―Academician Mykola 

Andreev‖ tonner 8 930). A number of facilities for them 

were again designed by the design bureau ―Progress‖, which 

made a great number of designs for various ships, built at 

many shipbuilding plants. Indeed, just in 1970–1973 the 

scientific research ships ―Odyssey‖ and ―Ichthyander‖ were 

built at the Kherson Shipbuilding Plant according to the 

designs of the CDB ―Emerald‖. The launching and lifting 

gear for untethered submersibles ―The North-2‖ and  

―Tinro-2‖, used on these ships, were also designed by the 

design bureau ―Progress‖. These ships became forefathers of 

the ships with an onboard hangar for untethered 

submersibles and made a great difference in practicing of 

submersibles as well as their application technology. 

In 1982 the ―Ocean‖ began building ore-carriers of a new 

improved series tonner 66 000 (the main ship ―Khariton 
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Greku‖) according to the design of the CDB 

―Chornomorsudnoproekt‖ [6, p.134]. Since 1989 25 ships of 

this series were handed over, 11 of them for export. In 1979–

1981 the plant produced hull structures for the two semi-

submersible floating drillings, which were shipped to the 

shipyard in Astrakhan [7, p.84]. 

Conclusions. After the abolition of administrative-and-

household reforms of the Khrushchov‘s era the dependence 

of Ukraine on the Union centre and federal ministries‘ 

pressure was revived. A new reform was initiated, it aimed 

at expansion of the sphere of self-supporting relations at 

enterprises and development of the effective system of 

higher-performance incentives. Flow of output of the 

Mykolaiv region industries increased by a factor of 1.6, 

productive efficiency increased by a factor of 1.4. 

Engineering workers set up production of 170 new kinds of 

machines. 88 industrial enterprises and big workshops were 

put into commission. Consequently at the beginning of the 

1970s 1050 enterprises were in operation in the Mykolaiv 

region, the heavy industry share in total production 

amounted to 60%. At this time rate of progress of the plant 

―Ocean‖ was on the rise. Having started its industrial activity 

from building dumb barges tonner about 560 in 1952 

(93 units were built by 1960), in 1957 the plant began to 

build sea dry cargo ships of the project 572 tonner 1 915, the 

main ship ―Irgiz‖ (in total 4 units). The 1960s–1980s became 

a bonanza period of the plant ―Ocean‖, which constantly 

accepted state orders and fulfilled them at the appointed 

terms [8, p.76]. However, the administrative command-

control system of management with its rigid centralization 

and tutorage couldn‘t help casting a damp upon the 

industries, including shipbuilding, in the Mykolaiv region. 

The problems at the plant ―Ocean‖ became a cluster of 

problems of the whole industry. At the enterprises capital 

productivity ratio began to come down, product cost raised, 

its quality dropped. The systemic crisis escalated. The 

industry integrally with all the industries entered a 

widespread deep crisis, whereof it would never get out. 
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Постановка проблеми. Крім підпілля і партизан, 

які активно і цілеспрямовано виступали проти окупан-

тів, на окупованій території жили мільйони людей, для 

яких окупація була періодом їх звичного життя з усіма 

турботами кожного дня. Ми не ставили собі за завдання 

надавати політичну та ідеологічну оцінку щодо життя 

цих людей. Для цього потрібно, як найменше, мати уяв-

лення про багатогранність їх життя в тих умовах, тому 

що радянські кліше вже не працюють, нові, на жаль, ще 

не напрацьовані.  

Одним з аспектів життя людей на окупованій терито-

рії, швидше за все, була проблема продовольчого забез-

печення, саме цій темі і присвячена дана стаття. Питання 

продовольчого забезпечення, а саме так необхідно інте-

рпретувати, адже будь-який аспект забезпечення життє-

діяльності міста без волі окупаційної влади не міг відбу-

тись, дозволяє поставити цілу низку проблемних питань. 

Перш за все, як здійснювалось постачання, ступінь уча-

сті в цьому місцевих і окупаційних структур, чому німе-

цька влада дозволила проводити в тій чи іншій формі 

реалізацію забезпечення. Крім того, наше дослідження 

може доповнити загальну картину життя жителів міста, 

надати уяву щодо чисельності населення міста, його 

динаміки та соціальної структури, особливостей життя в 

умовах окупації. У нашому дослідженні ми визначимо 

лише моменти, які можуть бути використані для дослі-

джень у майбутньому. 

Торгівля є сферою діяльності, без якої людське сус-

пільство не може існувати ні за яких обставин, навіть у 

найбільш критичних. Тому і здатність цієї сфери адапту-

ватися до обставин, мабуть, найвища, таке ж твердження 

можна спрямувати і по відношенню до людей, зайнятих 

цією діяльністю. Можливо, з цієї причини в суспільстві 

все ще існує широке коло думок щодо морально-етич-

ної, ідеологічної та політичної оцінки такої спроможно-

сті, а це не може не стосуватися також людей, які були 

причасні до тих подій.  

На жаль, переважна більшість документів висвітлює 

роботу «Продхарча» тільки в старій частині міста. До-

кументи, що висвітлюють таку діяльність у новій час-

тині міста, представлені поодинокими примірниками, і 

ми будемо залучати їх у процесі розгляду питань. 

Мета роботи. Метою нашого дослідження є: ви-

вчення усієї діяльності підприємства «Продчарч» в умо-

вах окупації, як ці умови відобразились на його роботі в 

цілому; наскільки ефективно підприємство змогло вико-

нати роботу по забезпеченню продовольством мешкан-

ців міста; визначитись з рівнем можливої самостійності 

в своїй діяльності; визначитись з повнотою охоплення 

мешканців міста харчовим забезпеченням.  

Виклад основного матеріалу. Робота запорізького 

міськхарчторгу тривала до останнього дня існування 

радянської влади в місті, останній документ – «Розцінки 

відрядної оплати праці» – датується 26 вересня 

1941 року, тобто коли радянська влада фактично вже не 

функціонувала [1, арк.1]. А через три доби після початку 

окупації, а саме 07.10.1941 року, підприємство під но-

вою назвою «Продхарч», фігурує в документі як самос-

тійне, та вже і зі своїм новим директором [2, арк.2]. По-

казовим прикладом поведінки працівника цієї сфери 

діяльності в ситуації, яка кардинально змінилась, може 

бути нижче наведений документ. Завідувач магазину 

№ 29 просить вже нову владу виплатити йому зарплату 

за робочі дні в кінці вересня і на початку жовтня, пояс-

нивши, що магазин не був розграбований, працював, і 

він регулярно здавав виручені гроші [3, арк.23]. Може 

скластися враження, що він навіть не помітив, що відбу-

лася зміна політичної влади, що він байдужий до цього, 

його цікавила тільки платня. Ми вважаємо таку поведі-

нку більш характерною для значної більшості мешканців 

як міста, так і населення регіону в цілому. 

Масова евакуація великих промислових підприємств 

і евакуація разом з ними значної частини їх робітників 

призвели до обезлюднення цілих кварталів міста, особ-

ливо в його новій частині, що призвело до закриття ве-

ликої кількості магазинів. До війни міськхарчторг мав 

45 магазинів, на час створення нового підприємства, їх 

кількість склала 25 [4, арк.11]. Однак, відразу почався і 

процес відкриття нових магазинів. Нові магазини 

відкривалися вже за територіальним принципом і, що 

дуже важливо, враховувалися інтереси населення [5, 

арк.41,42,186]. Багато працівників із закритих магазинів 

Торгівельна діяльність в період ворожої окупації завжди розглядалась через призму компрадорства чи 

навіть зради. Моральна оцінка подібної діяльності практично не змінилась на протязі століть, збереглась 

вона і сьогодні. Але є і інший бік у цієї проблеми: звичайне життя цивільного населення, для яких період 

окупації – це всього лише відрізок часу їх життя. В подібних умовах продовольче забезпечення стає 

головним питанням їх існування. Актуальним завжди залишалось питання – хто займався цим 

забезпеченням, чому саме він, кого забезпечували продуктами, норми продовольчого забезпечення. 

Дослідження цих аспектів в житті жителів міста Запоріжжя і присвячується дана стаття. 

Ключові слова: окупація, торгівля, мешканці міста, продовольчі товари. 
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перейшли на роботу до нових. Процес відкриття нових 

магазинів тривав всю зиму і весну 1942 року, до початку 

літа торгова мережа мала вже 31 магазин і буфет [6, 

арк.68]. У лютому 1942 року в місті був відкритий 

магазин, який обслуговував мешканців міста тільки 

німецької національності.  

Врахування інтересів населення стало очевидним 

явищем. Наприклад, незважаючи на єдиний графік ро-

боти всіх магазинів, на прохання працівників одного із 

заводів, графік роботи магазину № 17 був зміщений на 

годину назад [7, арк.123]. 

Широкої практики набула сезонна торгівля в літній 

період, коли для торгової діяльності використовували 

тимчасові споруди. З травня 1942 року по місту були 

розміщені 4 будки і 17 кіосків для продажу газованої 

води, для продажу овочів було встановлено більше 

30 лотків [8, арк.161]. В подальшому зростання торгової 

системи продовжувалось. До кінця літа 1943 року кіль-

кість магазинів зросла до 33 [9, арк.24]. Стосовно нової 

частини міста є дані про функціонування 26 магази-

нів [10, арк.26]. 

Під час окупації значно змінилися функції магазинів, 

крім традиційної торгівлі певними групами товарів вони 

стали здійснювати роздачу продуктів за талонами насе-

ленню, яке було для цього прикріплене до конкретного 

магазину. Магазини стали постачати продукти харчу-

вання для годування хворих в лікарнях, при чому перед-

бачалось спеціальне забезпечення для групи хворих з 

дієтичним харчуванням [11, арк.28]. Здійснювалось за-

безпечення всіх працюючих на території міста військо-

вополонених, закріплених за трудовими таборами, кар-

церу, табору при Дніпрогесі [12, арк.3-6; арк.95-97]. 

Через магазини відбувалось забезпечення продук-

тами людей, які відбували у відрядження. Згідно доку-

ментів, ці відрядження здійснювала міська управа. 

Людей відправляли на сільськогосподарські роботи, 

заготовку сіна, дров, овочів. Набір продуктів був для всіх 

стандартний, він складався з хліба, пшона та масла, іноді 

була сіль. Цікаво, що для поліцейських, також відряд-

жених на аналогічні роботи, норми не змінювались [13, 

арк.100; арк.34-53]. 

Торгова мережа магазинів в Запоріжжі функціону-

вала до останніх днів окупації, практично до початку 

боїв за визволення міста. Про це свідчить наявність на-

кладних на видачу масла і хліба в магазинах № 8, 9, 10 

за 1–9 вересня, а також на розвезення по магазинах газо-

ваної води (ці накладні датуються 30.09.1943 року) [14, 

арк.19,21,25,34; арк.2]. 

Питання про те, які товари (особливо що стосується 

продуктів харчування) були в магазинах окупованого 

Запоріжжя дуже складне, перш за все з моральної точки 

зору. Суспільне сприйняття все ще балансує на рівні 

радянських інтерпретацій щодо часів Другої світової 

війни. Виявлені нами документи досить красномовні, і в 

той же час, досить двоякі одночасно. Так, є список про-

дуктів харчування, а також їх відпускні ціни (вказані в 

дужках), які знаходились у вільній роздрібній торгівлі 

всіх магазинів міста 25 квітня 1942 року: молоко (1 руб. 

30 коп), печінка (12 руб. 00 коп.), серце (4 руб. 50 коп.), 

буженина (13 руб. 00 коп.), буженина без кісток (16 руб. 

00 коп.), м‘ясо рублене (15 руб. 50 коп.), м‘ясо до супу 

(10 руб. 50 коп.), телятина (13 руб. 00 коп.), свинина 

(16 руб. 00 коп.), сало (14 руб. 00 коп.), ковбаса (16 руб. 

00 коп.), яйця 10 штук (5 руб. 00 коп.), курчата (15 руб. 

00 коп.). Через магазин здійснювалися і оптові продажі 

цивільним організаціям і військовим частинам. Це було 

жито, пшениця, борошно, олія. Націнки на ці вироби 

сягали 50% [15, арк.8-15]. Ось ще одна група продуктів 

харчування, які відпускались за гроші, ціна вказана ста-

ном на 24.12.1942 року: соління (1 руб. 70 коп.), морква 

квашена (1 руб. 70 коп.), солона капуста (2 руб. 25 коп.), 

помідори (2 руб. 10 коп.), перець солодкий (1 руб. 

70 коп.), баклажани (1 руб. 90 коп.), морс (4 руб. 

80 коп.), квашений буряк (2 руб. 00 коп.). Щоб мати уяв-

лення про купівельні можливості мешканців Запоріжжя, 

ми можемо навести рівень заробітної плати робітників 

«Продхарч». Так, зарплата завідуючого магазином була 

300–410 руб., заступника завідуючого магазином – 240–

320 руб., продавця – 200 руб., різника хліба – 185 руб., 

прибиральниці – 150 руб., сторожа – 180 руб. [16, арк.79; 

арк.73]. Ми не ставили перед собою завдання робити 

порівняльний аналіз купівельної спроможності та рівня 

заробітної плати, у той же час, на приведених прикладах 

можемо робити деякі висновки. Є короткий виклад асор-

тименту товарів, які були у продажу в магазині № 5 в 

лютому 1943 року: борошно, ячмінь, сірники, кориця, 

цукор, картопля, хліб, пшоно, крохмаль, ячмінь, кукуру-

дзяне борошно, рослинне масло, сухофрукти, амоній, 

махорка, сіль, сир, овочі, яйця, повидло [17, арк.26,29, 

34-53,33]. Через цей магазин йшло постачання хліба для 

евакуйованих, які тимчасово перебували у Заїзжджому 

дворі. Взимку 1943 р. потік біженців був особливо ба-

гато чисельним. Наприклад, з 26.01. по 07.02.1943 року 

було відправлено 500 кг. хліба [18, арк.29]. 

Щодо рослинного масла норма не була постійною і з 

часом змінювалася. Майже весь 1942 рік місячна норма 

видачі була по 200 г на людину [19, арк.104; арк.2-6]. З 

осені 1942 року для видачі рослинного масла все насе-

лення міста було поділено на шість груп, де мінімальна 

норма починалася з 70 г. Аналіз талонів показав, що 

основна маса одержувачів була з талонами в діапазоні 

70, 140 і 210 г. Хлібна норма для працюючого населення 

починалась з 400 г, більшість населення отримувала 

хлібні норми в 400 г, 650 г і 900 г. Що стосується солі, то 

норма була достатньою. Влітку 1943 року видача була 

1 кг в руки, крім того, була одноразова видача по 2 кг на 

людину для засолення овочів [20, арк.5-7,10,11].  

В одному з документів ми знайшли вказівку, що 

група тих, хто працює, ділилася на тих, хто працює 

«важко» і тих, хто виконує «зазвичай роботу». Норми 

надання продуктів дуже різнились, особливо, щодо хліба 

та м‘яса [21, арк.79].  

У 1942 році була лише одна згадка про видачу тва-

ринного масла, і навіть тоді це стосувалось тільки німе-

цького населення, і усього було по 100 грам на людину. 

Нам здалося, що це була разова видача. В звіті за сер-

пень 1943 року вказувалося про кількість харчів, які 

були продані за місяць, там було вказано і про 16 т тва-

ринного масла. В документі мова йшла про те, що тва-

ринне масло було для всього населення міста. По новій 
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частині міста згадується 7 т масла [22, арк.4]. Більшої 

інформації про видачу тваринного масла знайти не вдалось.  

Що стосується побутових товарів, то ми не маємо 

жодних даних про те, що ними торгували магазини, од-

нак можемо лише констатувати, що торгівля побуто-

вими товарами за готівку була [23, арк.18,24-26,29,46]. 

Їдальні міста Запоріжжя були об‘єднані в трест, який 

був незалежним підприємством, але продукцію вони 

отримували від «Продхарч», тому ми розглянемо тільки 

один аспект, який пов‘язаний з нашим питанням. Згідно 

з десятиденними звітами про кількісне відвідування їда-

лень, наші розрахунки дали можливість зробити висно-

вок, що щоденні відвідування міських їдалень були в 

межах 25–27 тисяч осіб і це без урахування тих, хто 

отримував компенсацію за обіди у вигляді сухих раціо-

нів. Ця цифра в цілому така ж, як і категорія людей, які 

значаться в звітах як «Робочі». Ці факти дозволяють 

зробити висновок, що всі працівники, крім продуктів 

харчування, які вони отримували в магазинах, мали без-

коштовний гарячий обід в їдальні міста також по тало-

нам, які видавала міська управа.  

Аналіз кадрової політики керівництва приводить до 

цікавих спостережень, які дозволяють говорити про пев-

ний стиль управлінської роботи.  

З 10.11.1941 року відбулося масове закриття майже 

половини магазинів колишнього міськхарчоторга, але 

скорочення штатів не було значним. Кількість працівни-

ків торгової мережі скоротилася з 191 до 182, фонд 

оплати праці також скоротився не дуже. А показник кі-

лькості працівників центрального офісу значно скороти-

вся, робітників центральної контори стало всього 

14 осіб, така кількість тривала весь термін окупації.  

На початку своєї роботи керівництво визначило, що 

для нормального функціонування підприємству потрібні 

робітники в кількості 460 осіб, і практично відразу ж 

почали реорганізовувати старі виробництва і нарощу-

вати нові [24, арк.28,32,54-57]. Територіальний принцип 

обслуговування населення зробив необхідним відкриття 

нових магазинів, саме туди переводились робітники із 

закритих. Керівництво намагалося не звільняти людину, 

а перевести на іншу роботу [25, арк.41,42,138,186].  

Існуючі штатні робітники не забезпечували необхід-

ного зростання виробництв. У нас є думка, що керівниц-

тво підприємства не могло самостійно вирішити питання 

розширення штату. Керівництво вирішувало цю про-

блему за рахунок залучення тимчасових та сезонних 

робітників [26, арк.69,79]. Така практика була постій-

ною: робітники залучались до будь-яких робіт, і так 

продовжувалось із закінченням літа. Так, в листопаді 

1942 р. з 833 зайнятих на «Продхарчі» робітників, 

325 продовжували бути тимчасовими [27, арк.21,22].  

Ріст виробничих потужностей ми можемо констату-

вати тільки опосередковано, а саме, через зростання кі-

лькості зайнятих в них робітників. На кінець 1942 року 

такі робітники складали 453 людини, а на кінець зими 

1943 року, їх чисельність вже була 564 людини [28, 

арк.25; арк.44]. Необхідно відзначити ще одну рису в 

кадровій політиці управління – це переважна кількість 

робітників – чоловіків. Так, 1 листопада 1942 року серед 

330 жінок 201 були тимчасові, серед 503 чоловіків тим-

часовими були 124 [29, арк.21.22].  

Щодо чисельності магазинів ми бачимо стабілізацію, 

торгова мережа в цілому продовжувала розвиватися, 

розвиток йшов по шляху невеликих об‘єктів – це бу-

фети, кіоски, овочеві лотки, пересувні будки.  

Що стосується нової частини міста, то ми знайшли 

лише одну згадку про штатних співробітників, а саме 

відділу збору, переробки та зберігання овочів. На поча-

ток літа 1943 року відділ нараховував 126 робітників,  

ще згадувалась овочева база, де працювало 68 робіт- 

ників [30, арк.155-158].  

Ми не знайшли більше даних за 1943 рік, але, врахо-

вуючи загальну тенденцію, можна припустити, що кіль-

кість співробітників неухильно зростала. 

В роботі керівництва було намагання як можна мак-

симально зберегти робочу силу, і це, на нашу думку, 

більше стосувалось виробничих працівників. Подібні 

намагання могли реалізовуватись по – різному. На наш 

погляд, приклади, які ми наводимо, можуть вказувати на 

це. Всі робітники мали право на відпуску протягом ше-

сти днів, адміністрація ж йшла на зустріч проханням 

співробітників і давала їм короткі відпустки чи відгули. 

Як правило, більшість людей намагалась поїхати в села 

за харчами. В багатьох заявах було написано просто – 

«Дуже треба» [31, арк.3,5,7]. Подібна практика стала 

настільки багато чисельною, що керівництву поступила 

вказівка про заборону подібної діяльності [32, арк.175]. 

Наступний приклад може бути неоднозначним, але 

виходячи з того, що мова йде про часи окупації, то такі 

приклади можуть мати позитивну оцінку щодо діяльно-

сті керівництва «Продхарч». Низка документів розпові-

дає про те, що з різних причин в СД затримувалась пе-

редача документів по виявлених нестачах, розтратах, 

зловживаннях, чи вони взагалі не направлялись [33, 

арк.25,87,126,160; арк.2; арк.22]. 

Незважаючи на вказівки німецької влади щодо еко-

номії продовольства, мінімізуючи видачу сухих раціо-

нів, адміністрація продовжувала компенсувати обіди 

сухими раціонами сотням своїх робітників [34, арк.3; 

арк.16]. Йдучи на зустріч проханням співробітників од-

ного зі своїх закладів, керівництво дозволило змінити 

обідню перерву, яка була встановлена раніше для всіх, 

щоб всі співробітники могли харчуватися в їдальні [35, 

арк.156].  

Матеріальну винагороду для співробітників, тобто 

бонус за добре зроблену роботу, можна розглядати як 

бажання керівництва підтримати своїх співробітників. 

Як до реалій окупації, подібна практика не була такою 

частою. Так, по результату будівельного сезону 

1942 року, всі будівельники отримали нагороду харчами 

(цукор, борошно, масло) і товарами (сірники). Часто 

керівництво йшло на збільшення продовольчого забез-

печення працівників під час їх найінтенсивнішої роботи. 

Відразу 275 співробітників в середині літа 1943 року 

отримали грошову премію з формулюванням «За сум-

лінну працю». З травня 1943 року були зроблені «нові 

надбавки» до заробітної плати деяких категорій праців-

ників. Ми вважаємо, що вживання слова «новий» може 

свідчити про те, що такі надбавки вже були раніше [36, 

арк.14,18,19; арк.101-105; арк.60]. Ми вважаємо, що 
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семи, а потім і восьмигодинний трудовий день, також 

можна зарахувати керівництву в позитив, так як ми не 

знайшли жодного документа про понаднормову роботу 

чи чогось додаткового [37, арк.64,94]. Значно зрозумі-

ліше, як для того часу, було списати всі негаразди на 

ворожу окупацію. 

Наступна кількість прикладів може бути однозначно 

кваліфікована як допомога своїм співробітникам. Усім 

бажаючим керівництво надавало землю для огородньої 

діяльності. Всі, хто бажав, могли замовити трактор для 

оранки землі, їм надавали по 30 кг картоплі для посіву 

[38, арк.3,4,11,12]. Не малою була і інша допомога. Всі, 

хто їздив на роботу трамваєм, отримували квитки на 

проїзд до роботи і назад безкоштовно [39, арк.3; арк.6].  

Наступний приклад також можна віднести до стилю 

роботи. Сім робітників, які працювали на перевалочній 

базі села Розумовка, були тимчасовими. Керівництво 

оформило їх через Управління праці, що дало можли-

вість зарахувати їх до штату. Знаходження у штаті нада-

вало можливість цим робітникам отримувати ще й обід в 

їдальні. Знаходження їх в селі надавало можливість 

отримувати компенсацію в вигляді сухого пайка. Вихо-

дячи з того, що до літа 1943 року компенсацію сухим 

пайком отримували 296 осіб, то такі дії керівництва були 

далеко не одиничні [40, арк.27,51].  

Наступна група прикладів вимагає особливої уваги. 

Так, керівництво вказує на те, що деякі відповідальні 

робітники не поважно відносяться до матеріальних цін-

ностей. Завідуючий магазином № 2 був звільнений з 

роботи за дуже погану організаційну роботу по обслуго-

вуванню населення. Перевірка магазина № 9 виявила 

крадіжку хліба і масла, по факту чого був складений акт. 

У відповідь на скаргу відвідувачів про бруд і грубість 

продавця в магазині № 14 була організована перевірка 

[41, арк.183; арк.10; арк.3; арк.7]. Приклади такого став-

лення не були ізольовані і, напевно, могли бути легко 

приховані або списані на тяжкі умови окупації, але ми 

вважаємо, що такі приклади також можуть вказувати на 

інший підхід, а саме на те, що керівництво «Продхарча» 

змогло підтримувати почуття професіоналізму в цих 

складних обставинах. Показовим, можливо, навіть мо-

жна вважати не звичайним, може бути наступний факт. 

Згідно з наказом директора, бухгалтерія «Продхарча» 

зробила розрахунки, які дозволили знизити собівартість 

хліборобного виробництва, а отже його ціну [42, арк.104].  

Аналіз звітів магазинів дає можливість побачити 

нову по своїй суті соціальну структуру, зовсім штучну, 

але в той же час, саме вона склалась та існувала в умовах 

окупації. За не зовсім повними даними, які нам вдалося 

знайти, видача продуктів населенню міста здійснюва-

лась по 20-ти групах, це ті, хто отримував харчі по тало-

нах, які видавала міська управа Запоріжжя. Також звіти 

дають можливість зробити розрахунки населення міста 

Запоріжжя, його динаміку. Так, нам вдалося зробити 

найбільш повний розрахунок станом тільки на першу 

декаду серпня 1943 року. Загальна кількість населення 

тільки по старій частині міста складала 61459 осіб. Не 

вдалось відшукати дані по німецькому магазину і мага-

зину при військовій частині, де працювали місцеві меш-

канці. Дуже велику мобільність ми бачимо у цій період. 

За десять діб у місто прибуло 540 осіб і вибуло 78. По 

новій частині міста кількість тих, хто був прикріплений 

до магазинів, складала 35877 осіб [43, арк.25; арк.106; 

арк.43-76,78]. Немає ніякої можливості якось виявити 

усіх, хто отримував харчі з інших джерел, а також тих, 

хто знаходився на службі у німецьких установах та вій-

ськових частинах. У цілому ці дані дають реальну кар-

тину, щодо чисельності населення, щодо повноти охоп-

лення населення по забезпеченню харчами.  

Відразу після утворення підприємства «Продчарч», 

17.11.1941 року, йому було передано не тільки всі торгі-

вельні установи, але й усі господарські об‘єкти. Внаслі-

док такого об‘єднання домінуючим напрямком стала 

промислово-заготівельна діяльність. Крім торгівельної 

мережі, у підприємства сформувалось ще 10 промис-

лових напрямків [44, арк.6; арк.67-68].  

Ми вважаємо, що саме у виробничій сфері підпри-

ємства змогли проявитися елементи самостійності та 

ініціативи, саме у тих межах, які були дозволені окупа-

ційною адміністрацією. 

Для того, щоб забезпечити себе сировиною для пере-

робки і продуктовим товаром для продажу, вкрай стала 

потрібна розбудова заготівельної мережі. Спочатку всі 

робітники, які займалися заготівельною діяльністю, зна-

ходились в різних підрозділах, однак вже по весні 1943 р. 

всі робітники були зібрані у відділ заготівлі зерна або у 

відділ збору овочів і овочевих культур. Нові напрямки 

змін знайшли відображення в будівельній діяльності 

влітку 1942 року. Із 120 об‘єктів, де робили капітальний 

ремонт, 2\3 стосувались виробничого сектору, серед 

об‘єктів капітального будівництва було 30 перевалок для 

овочів, 30 перевалочних пунктів у різних районах обла-

сті [45, арк.7].  

Незважаючи на те, що логістика і переробка швидко 

розвивалися в 1942 році, плани не були виконані. Так, 

згідно планів, необхідно було заготовити 28495 т і пере-

робити 1560 т, однак всього продукції було заготовлено 

3118 т, з яких в їдальні було поставлено 910 т, перероб-

лено 330 т, все інше – 1859 т було направлено на продаж 

через магазини [46, арк.7; арк.80]. 

Розбудова та розвиток заготівельної діяльності вже 

навесні 1943 року дали свої результати, коли в травні 

показники заготовки ранніх овочів були на рівні тогорі-

чного показника. На кінець літа торішні показники були 

перекриті в 5 разів. Загальна кількість заготовлених ово-

чів становила 15270 т, з яких 2\3 було направлено в їда-

льні, а 1\3 в торгівельну мережу для продажу населенню. 

Показників по переробці немає, тому, що закладка та 

переробка починається пізніше. Щоб мати уявлення про 

обсяги заготовок зернових, які проводила компанія, ми 

маємо інформацію про дві баржі, одна з села Кам‘янка 

перевозила 380 т ячменю, а інша з села Благовіщенка – 

перевозила 708 т кукурудзи [47, арк.69; арк.3]. Що сто-

сується цієї діяльності у новій частині міста, то там до 

весни 1943 року були створені необхідні потужності для 

переробки сільськогосподарської продукції, мова йде 

про 8 перевалок, 2 бази зберігання і одну стаціонарну 

овочеву базу, на яких працювало близько 200 осіб [48, 

арк.155-158,162].  

Можливо, такі дії можна розглядати як прояв місце-
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вої ініціативи, адже вона мала дуже незначне застосування. 

Вже з першого квітня 1942 року на відрядну оплату 

праці було переведено головне виробництво «Продхарч», 

а саме, випікання хліба. Восени того ж року, на відрядну 

оплату були переведені працівники мельниці та весь 

відділ річкового транспорту [49, арк.5,38,41].  

Оцінити виробничі можливості «Продхарча» в пов-

ному обсязі неможливо, з усіх напрямках ми маємо 

тільки показники по деяких позиціях. У вересні 1942 ро-

ку добове виробництво газованої води було 1,5 тонни, 

спирту – 10 л, хліба – 22 т. В 1943 році місячне вироб-

ицтво за квітень було таке: квас фруктовий – 300 т, бра-

га – 300 т, газована вода – 144 т, пиво – 300 т, алкоголь – 

3 т [50, арк.74; арк.50]. Навіть у цьому порівнянні ми 

бачимо явне збільшення виробничих потужностей. Як і 

робота магазинів, заготовка продукції відбувалася 

до останнього дня окупації. Так, в середині вересня 

1943 року з території Софіївського району (з боку фро-

нту, що наближався) в місто було завезено 10 т закупле-

них у населення баштанних культур [51, арк.46]. 

Великі земляні пустки в межах міста стимулювали 

керівництво організувати посіви зернових. Навесні 

1942 року було зорано та посіяно ячменя 38 га, овса – 

25 га, кукурудзи – 6 га, магара – 8 га, а також було взято 

у оренду поле під сіно – 100 га. Певної інформації за 

1943 рік у нас немає, є тільки одне згадування про куку-

рудзяне поле в 20 га. Також є інформація про те, що ке-

рівництво залучало техніку для покосу та обмолоту 

хліба свого посіву, що може вказувати на посів пшениці 

та жита [52, арк.66; арк.68; арк.42]. Крім того, організа-

ція заготовляла сіно в плавнику, а також дрова. Численні 

відрядження працівників на сільськогосподарські ро-

боти, швидше за все, були пов‘язані з роботою на полях 

в підсобних господарствах, які перебували під управлін-

ням міської ради. 

Необхідність мати надійні ланцюжки поставок зму-

сила керівництво розвивати свої транспортні засоби. В 

існуючих умовах мова могла бути тільки про розвиток 

кінської тяги. На початок 1943 року транспортний відділ 

мав не менш 5 конюшень, 67 робочих коней, велику кі-

лькість гужового транспорту (повозки, гарби, брички, 

барабани, хлібні будки), а також до 80 робітників. Чіткої 

інформації про наявність вантажних авто у кампанії ми 

не знайшли, однак ми маємо багато інформації про якісь 

авто, які ремонтують на заводах міста, а потім використо-

вують у роботі. З цього ми можемо зробити висновок, що 

вони все-таки були і використовувались для роботи [53, 

арк.13,14; арк.4; арк.46; арк.25]. 

Слід мати на увазі, що керівництво для забезпечення 

своєї торгівельної діяльності могло залучати транспор-

тні засоби департаменту транспорту міської управи, 

який мав на літо 1943 року 7 конюшень, 178 коней, 

75 бричок, 7 автомобілів [54, акр.91]. 

Керівництво у своїй роботі широко використовувало 

водні шляхи регіону. Відділ водного транспорту мав у 

своєму складі 67 робітників, транспортними засобами 

були, як невеликі лодки, так і дуже великі баржі [55, 

арк.117].  

Висновки. Наше дослідження дозволяє зробити ряд 

висновків. По-перше, німецьке командування повністю 

перемістило роботу з продовольчого забезпечення і роз-

поділу населення великого міста на українську міську 

управу, частиною якої було підприємство «Продхарч». 

Ми вважаємо, що це завдання було реалізоване. У своїй 

діяльності керівництво компанії зумовило поєднання 

довоєнних наробіток з елементами ринкових відносин, 

привнесених окупантами. По-друге, методи і форми 

продовольчого забезпечення міста розробляло керівниц-

тво компанії самостійно, ступінь участі німецької влади 

був мінімальним. По-третє, на прикладі роботи підпри-

ємства «Продхарч», на нашу думку, ми бачимо ступінь 

самостійності, яку німецька цивільна окупаційна адміні-

страція надавала українським управлінським структу-

рам. Ми вважаємо, що таку практику в економічній по-

літиці щодо окупованої території можна розглядати як 

регіональну особливість періоду німецької окупації на 

територіях Радянського Союзу. По-четверте, українські 

управлінські структури, незважаючи на статус «допомі-

жних», настільки добре пройшли інкорпорацію в німе-

цькі окупаційні структури управління, що, по суті, стали 

її невід‘ємною частиною. Ми вважаємо, що такий статус 

цих структур сприяв тому, що українські допоміжні 

структури змогли самостійно, частково, навіть успішно 

здійснювати великий обсяг управлінської діяльності в 

економічній сфері нашого регіону. По-п‘яте, роботу під-

приємств, підпорядкованих українським управам, можна 

вважати достатньо успішною, якщо брати до уваги 

умови, в яких вони працювали. «Продхарч» зумів забез-

печити практично усі прошарки мешканців міста.  
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The statement of a problem. The history of any nation 

is a very serious and important issue; this history must be 

based on sound scientific analysis, the facts must be properly 

and objectively investigated, and the white spots must be as 

far away as possible. Eastern wisdom says, ―History... is like 

the lights behind a ship – but it leaves marks. May God give 

me the strength to change what I can, the self-sacrifice to 

accept what I cannot change, and the wisdom to distinguish 

one from the other‖ (4, p.3). By thorough examination of the 

traces of history as the reality of life, we will be able to 

clarify what should be changed, what is acceptable, what are 

the different points, and we will be able to optimize the path 

to be taken. However, as it is noted by the prominent 

philosopher G. Hegel, the essence of the work is not its 

purpose, but its realization. 

Purpose of the article. Armenian terrorism considered 

the development potential of various nations in the South 

Caucasus, especially Azerbaijanis, shaped multidimensional 

terroristic system and chose a terrible way of struggle and 

methods. This article aims to provide readers with facts of 

mentioned system‘s mutiny in the post-Soviet space, more 

agressive tones of its encroachment and vandalism acts in 

current geostrategic situation. It was attempted to analyse the 

recent processes occured in the Karabakh region of 

Azerbaijan and necessary points of operation ‗Iron Fist‘, in 

order to show the real sphere of influence of this terrible 

disaster. 

Statement of the research material. Familiarity with 

the presentation of historical facts and events shows that this 

issue has become quite relevant over the past two centuries. 

In this regard, there is a need to review some of the highlights. 

On February 14, 2012, by the Decree of the President of 

the Russian Federation No. 183, 2012 the year of Russian 

history was declared (3). The decree aims to increase public 

attention to the Russian role in both the history of Russia and 

the world historical process and to prevent attempts to falsify 

historical facts and events, aiming to harm the national 

interests of this country. The researches show that in the 

history of a country with a great tradition of statehood, such 

as Russia, there are white spots of different nature for 

various reasons. But they exist. They can be conventionally 

divided into three periods. 

Let‘s go back to the end of the 19th century to look at the 

first period. In 1882, Tsar Alexander III instructed Interior 

Minister Tolstoy to take decisive measures against Armenian 

nationalism. By the decree of the government in the late 80s, 

almost all Armenians were removed from senior government 

positions. In 1885, 160 Armenian parish schools were 

closed. In March 1889, the decree was issued to exclude the 

teaching of the history and geography of Armenia from the 

secondary school curriculum. These strict measures were an 

adequate response to the treacherous intentions of the 

Dashnaks to destroy the foundations of the Russian state 

structure. 

In 1902, Russian Tsar Nicholas II issued the decree 

confiscating the property of the Armenian church and 

closing Armenian schools, banning the activities of the 

Armenian church, and calling on the Russian Orthodox 

Church to condemn the Armenian church. The facts show 

that it was not gratuitous that Nicholas II took such radical 

measures, in contrast to the policy of his grandfather 

Nicholas I. 

The point is that on the eve of the first Russian 

revolution, caches of weapons, ammunition and illegal 

printing press were discovered in many Armenian churches 

throughout the Caucasus. The tsarist dictatorship realized 

that the seemingly natural panic in the Caucasus was 

controlled from abroad, and the main measures were taken 

by Armenian organizations, mainly through Dashnaktsutyun. 

B. Velichko, a corresponding member of the Imperial 

Academy of Sciences, N. Kaptelev, a doctor of church 

history, A. Annunsky, a famous Caucasian scholar, 

I. Kanadeyev and others wrote about the crime of Armenian 

terrorists with heartache. But today little attention is paid to 

those authors. White spots still remain on these pages of 

Russian history. 

The article is devoted to the issues of Armenian aggression against Azerbaijanis through terrorism and 

falsification, distortion of Russian policy in the Caucasus, aggravation of the situation in the region. The article 

argues that the recognition of the Nagorno-Karabakh conflict and assistance in its resolution are important both 

historically and in terms of existing relations. 

Key words: conflict, terrorism, history, historical facts, falsification of history, double standards, interstate 

relations. 
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In 1912, the grand trial of the Dashnaktsutyun party took 

place in St. Petersburg, involving 150 defendants and 850 

witnesses. It is not difficult to imagine the extent of the 

bloody terror of Armenian nationalists in Russia in the first 

decade of the twentieth century. 

It is a known fact that the basis of the Armenian 

nationalist movement is terrorism. A series of assassinations 

against government officials were regularly being held. In 

October 1903, the wave of terror reached its peak. Armenian 

terrorists seriously wounded Prince Golitsyn G.S., Russian 

viceroy in the Caucasus. The prince, who was stabbed in the 

head, soon died. The researches shows that in 1897, 

Golitsyn G.S. reported that the Armenians had seized all 

power in Tbilisi and Baku. Therefore, the tsar issued the 

decree to exclude Armenians from participation in the city 

elections completely. The attack on tsarist officials by 

Armenian terrorists from the Dashnaktsutyun party forced 

Nicholas II to ban the activities of Dashnaktsutyun, and for a 

long time, the party was outlawed. 

The second period of white spots in the national history 

of Russia covers Gorbachev‘s period as the first secretary of 

the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 

Union and helped Armenian terrorists to become fully active 

in the Caucasus. The President of the Republic of Azerbaijan 

Ilham Aliyev said in the interview for Russian Interfax news 

agency on October 28, 2020: ―If we look at the history of the 

Caucasus in last 200 years, we see how many wars have 

been caused by the Armenians, how they have created 

provocations against other countries‖ (2).  

In 1988, the Dashnaktsutyun office moved from Athens 

to Yerevan, and the event was featured on major Soviet 

television programs. Thus, the party, banned for acts of 

systematic vandalism against the Russian state structure, 

returned to the forefront of the policy pursued by the Russian 

Empire on the eve of the collapse of the USSR. At the same 

time, Gorbachev promised the leaders of the Dashnaktsutyun 

party that Nagorno-Karabakh could be handed over to 

Armenia. As the chauvinist party that forms the main system 

in Armenia, Dashnaktsutyun has always taken an 

uncompromising position in the negotiations on the 

Nagorno-Karabakh conflict. There are still blank spaces that 

require serious explanation. A centuries-old history of 

cunning and falsification lies behind them. At a time when a 

new world order is being formed, it is important to study and 

eliminate them. 

It is known that the leaders of the USSR made serious 

mistakes and violated the law in attempts to solve the 

Nagorno-Karabakh conflict. At that time, the decision of the 

Supreme Soviet of the Armenian SSR to annex Nagorno-

Karabakh to Armenia contradicted the USSR Constitution, 

and this problem could be resolved immediately. However, 

Gorbachev not only did not prevent this illegal action of the 

Armenians but also supported their separatist, aggressive 

policy. As a result, this mistake, injustice, Christian 

solidarity cracked the head of the Soviet state itself and was 

one of the main reasons for the breakup of the USSR. 

The third period of white spots covers the post-

independence period. Contrary to the expectations, the 

Russian state, which declared itself the successor of the 

USSR, did not draw enough conclusions from the mistakes 

of the Soviet Union in this matter and continues this wrong 

policy to a large extent. Instead of fulfilling its obligations as 

a member of the OSCE Minsk Group in this conflict, Russia, 

as stated by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, has 

been assisting the occupying Armenian state by all means 

for 28 years along with other member states. 

Taking advantage of impunity and lack of necessary 

pressure, on September 27, 2020, the Armenian armed 

forces shelled our cities and villages from a number of 

directions to occupy the new territories of our country. Thus, 

the Second Karabakh War, which was a patriotic war for 

Azerbaijan, began. Partial mobilization has been declared in 

the country, the curfew has been set in a number of cities 

and regions according to the rules of war. Our brave army 

launched a counterattack and liberated 5 cities, 3 settlements 

and about 300 villages in a short period. In the 44-day war, 

the Azerbaijani army destroyed Armenia on the battlefield, 

ending the occupation that lasted for almost 30 years. 

Armenia raised the white flag and surrendered. 

The forces that cannot accept our success (even members 

of the OSCE Minsk Group) put pressure on the country and 

call for the end of the war and demand a ceasefire. In the 

context of military operations, the ceasefire calls, first of all, 

serve to give the Armenian occupiers time to mobilize their 

forces and get new weapons. Despite all this, even if our 

country agrees to a ceasefire and adheres to the relevant 

rules, the Armenian occupiers do not comply with the 

declared humanitarian ceasefire and launch rocket artillery 

strikes on Ganja, Barda, Mingachevir and other cities far 

from the war zone. In particular, the strikes on the 

settlements in Ganja with the banned missiles at midnight 

are a new page of Armenian terror, savagery and inhumane 

actions. Hundreds of homes were destroyed as a result of 

these war crimes. A large number of civilians and children 

were killed and injured. 

One of the important directions in the elimination of the 

white spots in the national history of Russia during 

independence is related to the Nagorno-Karabakh conflict. It 

is no secret that Russia did not take an objective approach to 

a number of events that took place in the late 80s, for 

example (Sumgait, the nature of the conflict, etc.), and in 

most cases defended the Armenians. After the conflict 

turned into an active military confrontation, President Putin 

said in his speech at the Valdai Discussion Club that Russia 

would not intervene because the war was taking place in the 

territory of Azerbaijan. According to Putin, the geopolitical 

situation in the Caucasus makes it important to prioritize the 

national interests of the state in foreign policy. Thus, the 

settlement of the Nagorno-Karabakh conflict within the 

framework of Azerbaijan territorial integrity is fully in line 

with the elimination of threatening separatist tendencies 

within Russia, the interests of sovereignty and preservation 

of stability. 

Armenia, on the other hand, must carefully analyze its 

path, renounce vandalism, leave terrorist organizations, and 

take into account the changing realities. It should be noted 

that terrorism is a politically motivated inhumane activity 

that combines socio-psychological (intimidation, threats) and 

physical (violent) components. It manifests itself in various 

forms, and in some cases, takes advantage of criminals and 

psychopaths. Armenian terrorism has long been transcended 

national boundaries and created new disasters by stepping up 
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its efforts to strengthen itself in the international arena. 

Terrorist groups tend to use a variety of means: the 

kidnapping of certain groups of people, bombings in public 

places, attempts to hijack planes and other vehicles, creation 

of confusion to acquire property and access to funds, 

attempts to rob banks, torture, etc. The activities of such 

groups can turn against the state, can serve to undermine 

stability, and can be organized by the state and manifest as 

terrorism. Usually, the goals and requirements of terrorist 

groups are multifaceted and cover a wide range. 

Conclusion. Azerbaijan is successfully waging the war 

against terrorism, savagery and vandalism of Armenia. 

Nonetheless, it is important to take various measures to 

strengthen our independence, it is still not enough to preserve 

it, to become a powerful country and achieve true 

independence. National Leader HaydarAliyev noted, ―Every 

person, especially the younger generation, should realize, with 

all his being, how sacred independence is, and be ready to 

make any sacrifice to protect and strengthen it. For this, he 

must have high morality in the first place. National, spiritual 

values should form the core of his personality‖ (1, p.119). 

To summarize our article, there is a grounded opinion of 

the prominent sociologist R. Darendorf on conflicts: 

―Whoever can overcome conflicts through recognition and 

settlement, he takes control of the rhythm of history. Who 

misses this opportunity, it is perceived as hostile to the 

rhythm‖ (8 p.266). 

In this regard, the views of the President of the Russian 

Federation Vladimir Putin and the President of the Republic 

of Azerbaijan IlhamAliyev on the settlement of the Nagorno-

Karabakh conflict and its transformation into history are 

remarkable. If Armenia sticks to its signature on its 

capitulation statement on November 10, 2020, renounces 

baseless claims against the territories of Azerbaijan and 

neighboring countries, correctly assesses the new geopolitical 

situation in the region, as a result of the 44-day Second 

Karabakh War and wants to take advantage of economic 

projects, then we can really consider the conflict is ended. 
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Постановка проблеми. В ринкових умовах суттє-

вішим є для кожного суб‘єкта діяльності є результатив-

ність та успіх, що ґрунтують доцільність його існування, 

обраний кращий напрям діяльності, вірно сформована 

стратегія, яка приносить очікувані плоди та оправдовує 

вкладені кошти. Тобто, досягнення підприємством влас-

ної мети свідчать про його здатність виживати та утри-

мувати здобуті провідні позиції на ринку. Для цього 

дослідження організаційної структури суб‘єктів підпри-

ємництва ґрунтується складом та взаємозв‘язками її 

елементів і підсистем, а також зв‘язками з зовнішнім 

середовищем. У кожній сфері діяльності, зокрема суб‘є-

ктів підприємництва, система управління зазнає постій-

них змін і перебуває у динамічній рівновазі, що забезпе-

чується її структурою. Під впливом різних факторів стан 

кожної сфери діяльності змінюється. При цьому важливе 

значення мають параметри, завдяки яким формується 
інерційність організаційної структури та встановлюються 

напрями цілеспрямованого розвитку сфери діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вче-

них, які досліджували процеси побудови організаційної 

структури, слід віднести М.О. Бєсєдіна, Н.І. Кабушкіна, 

О.Є. Кузьміна, В.Ф. Шукаловича та ін. Але у більшій 

мірі слід розглядати процеси створення і функціону-

вання організаційної структури, які відбувалися на прак-

тиці багатьох вітчизняних і зарубіжних підприємств. 

Саме за цією підставою потрібно дослідити організа-

ційну структуру управління, оцінки її ефективності та 

процесів її проектування з метою досконалості системи 

управління на підприємстві. 

Метою статті є розкриття особливостей оцінки орга-

нізаційної структури управління на підприємстві, її ефе-

ктивності, а також під час її проектування та удоскона-

лення, що спрямоване на досягнення очікуваних 

результатів. 

Виклад основного матеріалу. Щоб здійснити нале-

жну систему організації управління на підприємстві, 

потрібно [5, c.34-35]: 

1) визначити цілі і завдання організаційної системи 

управління; 

2) вивчити виробничий процес створення технічної 

системи; 

3) розробити структуру системи управління за ієрар-

хією, в залежності від кількості і рівнів управлінських 

органів, зв‘язками комунікації; 

4) визначити і розподілити завдання, права та відпо-

відальності працівників апарату управління; 

5) розробити способи, прийоми і порядок виконання 

управлінських функцій і забезпечити підбір необхідних 

методів управління, а також прив‘язку їх до конкретних 

умов; 

6) розробити форми і порядок документообігу і орга-

нізувати діловодство; 

7) визначити склад і обсяг технічних засобів для 

управлінських робіт; 

8) провести підбір і навчання керівників та управлін-

ського персоналу. 

На рис.1 показана систематика процесу управління 

на підприємстві всередині його управлінської структури 

[4, c.135]. Оскільки процес формування організаційної 

структури підприємства розпочинається із розробки 

його проекту, то виникає необхідність систематизувати 

та методику оцінки організаційної структури управління 

на підприємстві у процесі її проектування [1, с.59-65]. 

У статті досліджено велику практичну значущiсть органiзацiйної структури підприємства на 

сучасному етапі ринкових відносин в економіці країни. Тому що кожне підприємство має такий обсяг 

управлінської роботи, який потребує чітко визначеного корпусу апарату управління. Вертикальний 

розподіл праці, створення рівнів управління за ієрархічною побудовою здійснюється шляхом диференціації 

та координації управлінської роботи. Щоб бути успішною, тобто досягати заздалегідь встановлені цілі на 

підприємстві, керівництво повинно забезпечувати результативність та ефективність операційних 

процесів разом із продуктивністю праці працівників. 

Ключові слова: підприємство, організаційна структура, працівники, апарат управління, ефективність, 

проектування. 
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Рис.1. Схема процесу управління на підприємстві 
 

В загальному вигляді на рис. 2 відображена схема, яка розкриває послідовність розробки проекту організаційної 

структури підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2. Послідовність побудови організаційної структури підприємства на основі його проектування 
 

А саме оцінку організаційної структури управління 

на підприємстві потрібно проводити за витратами і ре-

зультатами проведення заходів по її проектуванню та 

удосконаленню (табл. 1). 

Тут завдання менеджерів полягає в тому, щоб у про-

ектному вигляді вибрати ту організаційну структуру 

управління, яка найкраще відповідає цілям і завданням 

підприємства, з урахуванням впливу на неї внутрішніх і 

зовнішніх факторів. У підсумку слід зазначити, що вся 

робота з проектування організаційної структури управ-

ління зводиться до вироблення напрямків щодо її вдос-

коналення, що відноситься до числа найважливіших 

засобів підвищення ефективності управлінської діяльно-

сті на підприємстві. 

Далі проводиться оцінка ефективності організаційної 

структури управління на підприємстві у процесі її прое-

ктування за такими показниками: 

1) коефіцієнт охоплення повноважень з даної функції 

менеджменту визначається за формулою: 

Проектування 

системи управління 

Завдання і цілі організаційної структури 

Аналіз операційних (виробничих) процесів та визначення складу 

 і структури об‘єкту управління Задіяння системи 

управління на 

підприємстві 

Забезпечення 

функціонування 

системи управління 

Структура системи управління Технологія управління 

Форми і порядок документообігу, інформаційні потоки 

Вибір технічних засобів 

Підбір і навчання керівників та управлінського персоналу 

Принциповий вибір організаційної структури за основними принципами: 

– відповідності організаційної структури проекту системі взаємовідносин учасників проекту; 

– відповідності організаційної структури змісту проекту; 

– відповідності організаційної структури вимогам зовнішнього середовища. 

Детальне проектування організаційної структури за допомогою: 

– побудови ієрархії функцій; 

– побудови моделі процесів; 

– побудови моделі інформаційної системи; 

– побудови ресурсних та вартісних моделей. 

Розробка організаційної та методичної документації у складі: 

– організаційної структури проекту; 

– штатного розпису; 

– положення про структурні підрозділи та посадові інструкції; 

– вимог до персоналу. 

Формування проекту організаційної структури, яке складається з: 

– пошуку та підбору персоналу у відповідності з вимогами до нього та штатним розкладом; 

– розподілу відповідальності та повноважень; 

– навчання персоналу. 
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н

ф
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, (1) 

де Кох – коефіцієнт охоплення повноважень; 

Пф – фактичний обсяг повноважень, які виконує ке-

рівництво на підприємстві згідно функцій управління; 

Пн – обсяг повноважень, необхідних для здійснення 

ефективного управління. 

Таблиця 1 

Оцінка організаційної структури управління на підприємстві 

Найменування робіт щодо проектування організаційних структур 

управління на підприємстві 
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1. Удосконалення оргструктури і форм управління      

– скорочення ланковості і укрупнення організаційної структури      

– зміна складу структурних підрозділів      

– розподіл і кооперування праці      

– інші напрями      

2. Удосконалення технічного та інформаційного забезпечення      

3. Удосконалення методів управління      

4. Зміна функцій управління та ін.      

 

2) коефіцієнт дублювання управлінських робіт у ме-

жах конкретної функції управління визначається за 

формулою: 

з

д
д

Т

Т
К 

, (2) 

де Кд – коефіцієнт дублювання управлінських робіт; 

Тд – трудомісткість управлінських робіт, які дублю-

ються; 

Тз – загальна трудомісткість управлінських робіт у 

мережі даної функції. 

3) коефіцієнт концентрації управлінських робіт сто-

совно виконання управлінцем даної функції менеджме-

нту визначається за формулою: 

з

ф

кн
Т

Т
К 

, (3) 

де Ккн – коефіцієнт концентрації управлінських робіт; 

Тф – обсяг управлінських робіт даної функції, які ви-

конуються у окремому структурному підрозділі на підп-

риємстві. 

Тз – загальна трудомісткість управлінських робіт сто-

совно виконання працівником управління даної функції 

менеджменту. 

4) коефіцієнт централізації функції управління ви-

значається за формулою: 

 вн

д
ц

ТТ

Т
К




, (4) 

де Кц – коефіцієнт централізації функції управління; 

Тд – трудомісткість управлінських робіт, які дублю-

ються; 

Те – обсяг управлінських робіт у мережі даної функції 

менеджменту, які виконуються на нижчих рівнях управ-

ління (цех, дільниця); 

Тн – обсяг управлінських робіт у мережі даної функ-

ції менеджменту, які виконуються на вищому рівнях 

управління (відділи, служби, лабораторії тощо). 

Отже, аналіз коефіцієнтів дозволяє завершити оцінку 

діючої на підприємстві функціональної системи в струк-

турі управління. 

Найкраща структура – це та, яка найкращим чином 

дозволяє підприємству ефективно взаємодіяти з внутрі-

шнім середовищем, продуктивно, цілеспрямовано роз-

поділяти і спрямовувати зусилля своїх працівників на 

задоволення потреб клієнтів і досягнення своїх цілей з 

високою ефективністю. 

H.I. Кабушкін у підручнику «Основи менеджменту» 

при оцінюванні рівня організаційної структури будь-

якого підприємства пропонує застосовувати такі показ-

ники, що означають окремі параметри ефективності фу-

нкціонування організаційної структури у ньому. Тобто, 

оцінювання рівня організаційної структури здійснюється 

із застосуванням ряду коефіцієнтів [3, с.54-60]: 

1) коефіцієнт ланковості (ланкою вважаються від-

діли, бюро, структурні підрозділи, а також окремі спеці-

алісти, які виконують відповідні функції управління, або 

їх частини; до ланок також відносять менеджерів, які 

здійснюють регулювання та координацію діяльності 

декількох структурних підрозділів) визначається за 

формулою: 
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, (5) 

де Кзв – коефіцієнт ланковості; 

Пзв.ф – кількість ланок в існуючій організаційній 

структурі; 

Пзв.о – оптимальна кількість ланок в існуючій органі-

заційній структурі; 

Аналізуючи кількісні дані коефіцієнта ланковості, 

можливо скласти такі висновки: 

– якщо коефіцієнт ланковості близький до 1, то кіль-

кість ланок на підприємстві наближається до оптималь-

ного ступеня; 

– якщо Кзв < 1, то це свідчить про те, що на даному 

підприємстві ланки виконують цілу низку певних функ-

цій, що може негативно впливати на діяльність організа-

ції в цілому. Виходячи з цього, необхідно збільшити 

кількість ланок через поділ великих підрозділів на більш 

дрібні; 

– якщо Кзв > 1, то це свідчить про те, що на підпри-

ємстві організаційна структура занадто розгалужена, 

ланки високоспеціалізовані; у такій ситуації доцільним 

стане об‘єднання певних дрібних ланок у більші, що 

дозволить коефіцієнту ланковості наблизитись до Кзв → 

1). 

2) коефіцієнт территоріальної концентрації визнача-

ється за формулою: 

П

П
К

фпр

кт

.

. 
, (6) 

де Кт.к – коефіцієнт территоріальної концентрації; 

Ппр.ф – кількість організацій даного типу, які функці-

онують на окремій території; 

П – площа території, на якій функціонують всі орга-

нізації; 

3) коефіцієнт ефективності організаційної структури 

управління визначається за формулою: 

у

п
еф

З

Р
К 

, (7) 

де Кеф – коефіцієнт ефективності організаційної 

структури; 

Рп – кінцевий результат (ефект), досягнутий за раху-

нок функціонування організаційної структури управ-

ління; 

Зу – витрати на управління (фонд заробітної плати 

адміністративно-управлінського персоналу, витрати на 

утримання приміщень, на придбання і ремонт техніки, 

прийом, обробку і передавання інформації та ін.). 

Ефективність операційних процесів (виробництва) – 

це комплексне відбиття кінцевих результатів викорис-

тання засобів виробництва й робочої сили (працівників) 

за певний проміжок часу. Критерієм ефективності (про-

дуктивності) слід вважати досягнення мети виробничо-

господарської діяльності організації з найменшими ви-

тратами суспільної праці або часу [36]. 

Процес вимірювання очікуваного чи досягнутого рі-

вня ефективності діяльності підприємства методологі-

чно пов‘язаний, насамперед, з визначенням належного 

критерію і формуванням відповідної системи показни-

ків. Формуючи систему показників ефективності його 

діяльності, потрібно дотримуватись принципів відобра-

ження ефективності використання всіх видів застосову-

ваних ресурсів. Тому ця система повинна включати кі-

лька складових: 

1) узагальнюючі показники ефективності діяльності; 

2) показники ефективності використання виробничих 

(основних та оборотних) фондів; 

3) показники ефективності використання праці; 

4) показники ефективності використання фінансових 

коштів (оборотних коштів та інвестицій) [3]. 

Так, узагальнюючими показниками ефективності пі-

дприємницької діяльності (ефективності використання 

споживаних ресурсів) можуть бути: показник витрат на 

одиницю товарної продукції, що характеризує рівень 

поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

відносний рівень задоволення потреб ринку, який визна-

чається як відношення очікуваного або фактичного об-

сягу реалізації продукції до виявленого попиту спожи-

вачів; частка приросту продукції за рахунок 

інтенсифікації виробництва [6, c. 68-70]. 















Vв
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Чінт 1100

, (8) 

де ΔРз – приріст застосовуваних у виробництві і реа-

лізації продукції, а також ресурсів за певний період; 

ΔVв – приріст обсягу виробництва продукції за той 

самий період. 

4) коефіцієнт централізації управління визначається 

за формулою: 

 МТ

Т
ц

СС
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, (9) 

де Кц – коефіцієнт централізації управління; 

СТ- кількість працівників топ-менеджменту (вищий 

рівен управління); 

СМ – кількість працівників мідл-менеджменту (сере-

дній рівень управління). 

Чим менший коефіцієнт від 1, тим більший ступінь 

децентралізації на підприємстві. 

5) коефіцієнт керованості визначається за формулою: 

к

к
к

Ф

Н
К 

, (10) 

де Кк – коефіцієнт керованості; 

Нк – середня норма керованості для управлінців від-

повідного рівня (для керівників вищої ланки – 6–8 чо-

ловік, в окремих випадках 10–12, для керівників нижчої 

ланки – 20–25 чол.); 

Фк – фактичний рівень керованості на підприємстві. 

Коефіцієнт керованості свідчить про ефективність 

використання управлінського персоналу. Так, при зна-

ченні Кк < 1 на підприємстві відчувається нестача управ-

лінських кадрів, оскільки фактична норма керованості 

значно розширена. Кк > 1 свідчить про надто розгалуже-

ний управлінський апарат. 

6) коефіцієнт зайнятості персоналу в апараті управ-

ління визначається за формулою: 

ПВП

у

з
С

С
К 

, (11) 
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де Кз – коефіцієнт зайнятості персоналу в апараті 

управління; 

Су – чисельність управлінського персоналу; 

СПВП – загальна чисельність працівників, що є на під-

приємстві. 

Цей показник характеризує питому вагу управлінсь-

кого персоналу в загальній чисельності працівників, що 

є на підприємстві. 

7) коефіцієнт дублювання функцій визначається за 

формулою: 

зф

пф

д
С

С
К

.

.


, (12) 

де Кд – коефіцієнт дублювання функцій; 

Сф.п – кількість функцій, закріплених за декількома 

структурними підрозділами підприємства; 

Сф.з – загальна кількість функцій. 

Коефіцієнт відображає рівень дублювання функцій в 

апараті управління підприємством. Чим ближче цей ко-

ефіцієнт до 1, тим складніша ситуація в апараті управ-

ління, оскільки декілька підрозділів виконують одну і ту 

саму функцію, неефективно витрачаючи час і ресурси. 

8) коефіцієнт оперативності управління визначається 

за формулою: 

RD

RdD

К
n
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n
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, (13) 

де Ко – коефіцієнт оперативності управління; 

D – встановлений термін виконання відповідних до-

кументів; 

d – питома вага документів певного виду; 

R – відставання від прийнятого терміну виконання 

документів; 

п – кількість видів документів. 

Коефіцієнт оперативності управління характеризує 

своєчасність оформлення документів та їх опрацювання 

в апараті управління. 

9) коефіцієнт ефективності управління Еу висловлю-

ють, як правило, показником, що є відношенням еконо-

мічності управління Ес до ефективності виробництва Еп. 

Ес обчислюється розподілом витрат на управління Ау на 

сукупну вартість основних і оборотних засобів Д і вира-

жається у витратах на управління на одиницю вартості 

засобів. Еп визначається діленням обсягу умовно чистої 

продукції (Вч.п) на загальну чисельність працівників Су і 

виражається у кількості виробленої продукції на 

1 працівника в люд. – год. так: 
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. (14) 

Також для визначення ефективності більш доцільно 

застосовувати інтегрований показник Ке.ф.у, що визнача-

ється за формулою: 
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, (15) 

де Ке.ф.у – коефіцієнт ефективності управління; 

Qy – витрати на управління, які припадають на 

1 працівника апарату управління, тис.грн; 

Lч.п – питома вага чисельності управлінських праців-

ників у загальній чисельності трудового персоналу, чол.; 

Fу – фондоозброєність (вартість основних і оборот-

них засобів, які припадають на 1 управлінського праців-

ника), тис.грн; 

Еоф – фондовіддача (умовно чиста продукція, яка 

припадає на одиницю основних і оборотних засобів). 

10) інтегрований показник організаційної структури 

визначається за формулою: 
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де Кінт – інтегрований показник організаційної стру-

ктури; 

В
1
у – витрати на управління, що припадають на од-

ного працівника управління; 

Па – питома вага управлінських працівників у загаль-

ній чисельності працюючих; 

Ф
1

о – фондоозброєність (вартість основних і оборот-

них засобів, що припадає на одного працюючого); 

Ф
1

в – фондовіддача (умовно чиста продукція, що 

припадає на одиницю основних та оборотних засобів). 

Висновки. В будь – якому разі структура, що ство-

рюється і функціонує для підвищення ефективності 

управлінських процесів, повинна бути максимально гну-

чкою і не обтяженою зайвими зв‘язками між підрозді-

лами і одиницями на підприємстві. В протилежному 

випадку ця структура втрачає мобільність та відносно 

високу самостійність, що є найважливішими умовами 

діяльності апарату управління під час виконання ними 

своїх повноважень. А пропозиціями для поліпшення 

організаційної структури управління на підприємстві 

для підвищення його ефективності є: 

– переформатування ієрархічної побудови на підпри-

ємстві згідно чіткого регламентування функцій і повно-

важень апарату управління за структурними одиницями 

для оперативного виконання завдань і вирішення проблем; 

– перетворення структури згідно кращої практики, 

яка досягнена у підрозділах та одиницях для збільшення 

обсягів самофінансування і достатнього забезпечення 

ресурсами при веденні підприємством своєї діяльності. 
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THE FEATURES OF IMPROVEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

OF MANAGEMENT WITH AIM A ACHIEVEMENT EFFECTIVENESS OF ENTERPRISES ACTIVITIES 

In the article by research big practical matters of organizational structure the enterprises on the modern stage of market 

connection in the economy of the country. Because every enterprise has such an amount of management work as will needed 

clearly defined body of the administrators. The vertically division of labor, creation levels of management on hierarchical 

build is carried out way differentiation and coordination managers work. To be successful, that is to achieve pre-set aims on 

the enterprise, leaders must provide efficiency and effectiveness of operational process together with labor productivity of 

employees. 
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Постановка проблеми. Актуальність теми дослі-

дження полягає в тому, що саме зараз у бібліотеках від-
буваються зміни, завдяки яким вони стають вагомою 
складовою інформаційного суспільства та дієвим меха-
нізмом його розвитку. Більшість наукових бібліотек в 
Україні перетворилася на сучасні інформаційні центри, 
які використовують інноваційні інструментарії в системі 
надання послуг. Попри свою багатофункціональність, 
бібліотеки постійно знаходяться в пошуку нових інфор-
маційних (бібліотечних) продуктів і послуг. У працях 
багатьох дослідників присутні міркування, що традицій-
на бібліотека частково втратила своє справжнє призна-
чення, і вже не задовольняє вимог сучасного суспільс-
тва, унаслідок чого «віртуальна» бібліотека незабаром 
замінить «традиційну». Традиційне обслуговування в 
бібліотеках збагачується системою електронних продук-
тів і послуг за допомогою розмаїття інновацій, що фор-
мує нову модель бібліотечної діяльності. Бібліотеки 
співпрацюють у сфері інформаційних технологій, у ре-
зультаті чого активно розширюються можливості кори-
стування ресурсами бібліотек, забезпечується повнота 
інформаційного обслуговування персональних та відда-
лених користувачів.  

Інноваційні технології, які відбуваються у площині 
комунікаційного бібліотечного простору, повинні спри-
яти успішному запровадженню дієвих форм роботи нау-
кових бібліотек. Це зумовлює необхідність розглянути 
нові засоби і методи організації системи обслуговування 
за рахунок використання інформаційних продуктів та 
упровадження ефективних технологій у сфері надання 
послуг нового формату.  

Мета роботи – розглянути питання практичної реалі-
зації сучасних послуг в діяльності наукової бібліотеки з 
метою покращення якості обслуговування її користувачів. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні бібліотеки в 
контексті інформаційного суспільства займають активну 
позицію щодо організації та просування інформаційних 
послуг. Увесь світ стрімко рухається до «цифри», тому 
бібліотеки, як активні учасники цього руху, надають 
послуги нового формату: цифровізація модифікує тра-
диційні бібліотечні послуг. Чимало науковців акценту-
ють на специфіці використання цифрових технологій та 
потребі їх використання в роботі бібліотек. Дослідники 
вбачають перспективу розвитку комунікаційного сере-
довища бібліотек саме за допомогою послуг нового фо-
рмату, що дозволить обслуговувати персональних та 

віддалених користувачів на якісно новому рівні. Тому 
бібліотеки, як соціальні інститути, не втрачають актуа-
льності, максимально пристосовуються під потреб тепе-
рішнього часу, запроваджуючи ефективні моделі на-
дання користувачам якісно нових послуг, розширюючи 
тим самим сферу запитів на різні документно-інформа-
ційні джерела. Це дозволить бібліотекам знайти власну 
форму взаємодії з користувачами незалежно від рівня 
управління та географічного розташування установи. 
Такі бібліотеки мають потенційні переваги: інформація 
доступна цілодобово; інформаційні матеріали можуть 
бути представлені в різних форматах (текст, база даних, 
діаграма); інформаційне середовище може бути інтегро-
ване з новими формами спілкування за допомогою нові-
тніх технологій тощо.  

Реальність сучасних бібліотек – це взаємодія людей, 
техніки, організацій та технологій. Результатом є фор-
мування нового типу бібліотеки, яка комплексно поєд-
нує електронні й традиційні друковані джерела інфор-
мації, що інтегровано надаються як безпосереднім, такі і 
віддаленим користувачам. Завдяки сучасній технологіч-
ній основі засобів зв‘язку, телекомунікацій та Інтернету 
створюються інноваційні напрямки роботи книгозбірень. 
Сучасні бібліотеки змінюють свою функціональність – 
це культурно-інформаційно центри, цілісна система, що 
забезпечує збереження, упорядкування, подання інфор-
мації. Бібліотеки стають гібридними, інтерактивними і 
відкритими, неминуче зазнаючи змін в режимах обслу-
говування, принципах надання послуг. Популярний тер-
мін «гібридна бібліотека «(hybrid library) позначає біблі-
отеку, частинами якої є як традиційні бібліотечні служби, 
так і її електронна бібліотека. Такі бібліотеки покликані 
об‘єднати переваги нових інформаційних технологій, 
реалізовані в електронних бібліотеках, і переваги бібліотек 
традиційних, які, на відміну від інших систем і структур 
інформаційного обслуговування суспільства, зберігають 
у своїх фондах практично всі типи інформації (наукову, 
технічну, економічну, науково-пізнавальну [1, c.8-9]. 
Загальна думка експертів, які проводили спеціальне 
аналітичне дослідження на цю тему, зводиться до того, 
що електронні і традиційні бібліотеки будуть продов-
жувати співіснувати; тобто бібліотеки будуть мати ве-
ликі зібрання традиційних матеріалів паралельно з висо-
корозвиненою структурою в сфері електронних служб і 
послуг. 

Однак радикальні зміни в галузі інформаційно-кому-

Розглянуто питання використання науковою бібліотекою новітніх послуг з метою формування сучасної 

моделі бібліотечної діяльності в інформаційно-комунікаційному середовищі. 

Ключові слова: наукова бібліотека, електронна бібліотека, електронні послуги, цифрове обслуговування, 

програмне забезпечення, Smart-бібліотека. 



   
150 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, February # 51, 2021 
 

нікаційних технологій неминуче впливають на суспільс-
тво й окремі напрями його діяльності – науку, культуру, 
освіту, виробництво. Тому, бібліотека як соціальна 
структура також відчула на собі цей вплив і не може 
залишатися незмінною. Це пов‘язано із реорганізацією 
інформаційних потреб користувачів, оскільки дедалі 
більше користувачів потребує розвитку засобів відкри-
того доступу до документів. Такі зміни сприяють вико-
ристанню великоїі кількості програмних і технічних 
рішень, що впливають і на функції електронної бібліотеки. 
Бібліотечними інформаційними е-ресурсами є портали 
та блоги бібліотек, цифровий каталог та цифрова карто-
тека, база даних, е-документи, е-колекції, фонди, е-ви-
ставки книг, буктрейлери, електронні фахові посібники. 
Використання бібліотеками таких ресурсів має чимало 
переваг у поширенні знань. Метою створення таких 
бібліотек є забезпечення наукових досліджень, надання 
науковцям можливості ефективного доступу до інфор-
маційних ресурсів, зокрема створення нових технологій 
наукових досліджень та ефективного інструментарію 
для їх проведення; представлення результатів наукових 
досліджень широкому колу науковців; запобігання 
втрати наукових колекцій для майбутніх науковців. 

Бібліотеки створюють комунікацію з користувачем за 
допомогою інформаційного інструментарію: сайтів, ре-
позитаріїв, зведених е-каталогів та інших ресурсів, на-
дають послуги віртуальної довідкової служби, організо-
вують доступ до зовнішніх е-ресурсів, пропонують 
послуги замовлення літератури через мережу Internet. 
Наприклад, науково-технічна бібліотека Національного 
університету «Львівська політехніка» надає послугу, 
призначену для систематичного інформування вчених, 
дослідників, співробітників ЗВО про появу нової літера-
тури у відповідній галузі. Ця послуга створена для су-
проводу навчального та наукового процесів: написання 
дисертації, фахової публікації, тез конференції. Це до-
помагає науково-педагогічним працівникам ознайоми-
тись із розробками та досягненнями як у вітчизняному, 
так і закордонному науковому просторі.  

У даний час під впливом інтенсивного впровадження 
інформаційних технологій система наукових комуніка-

цій змінює свою структуру, з‘являються нові засоби ко-
мунікацій. Пріоритетом у роботі наукової бібліотеки є 
підтримка е-публікацій, розвиток індивідуального інфо-
рмування науковців за темами наукових досліджень на 
основі світових наукових ресурсів. Користувачі такої 
послуги щомісяця можуть отримувати на вказану елек-
тронну скриньку перелік актуальних анотованих джерел 
за тематикою досліджень та шлях до повнотекстової 
версії документа за наявності відкритого доступу.  

Львівська національна наукова бібліотека України 
імені Василя Стефаника (далі – ЛННБУ ім. В. Стефаника) 
входить до найбільших за обсягом інформаційних, 
соціокультурних та аналітичних центрів України. Що-
року, за даними статистики ЛННБУ, понад 10 тис. ко-
ристувачів послуговуються науковим бібліотечним фон-
дом. Бібліотечна діяльність ЛННБУ ім. В. Стефаника 
спрямована на збереження та примноження ресурсної 
документно-інтелектуальної бази установи, забезпечен-
ня повного, якісного та оперативного бібліотечно-біблі-
ографічного обслуговування користувачів, створення й 
розвиток власних інформаційних ресурсів, організацію 
доступу до провідних баз даних наукової інформації, 
розширення бібліотечних online-сервісів [2]. З метою 
підвищення якості інформаційного забезпечення та нау-
кової діяльності користувачів бібліотека надає доступ до 
світових баз наукової інформації, зокрема таких повно-
текстових ресурсів, як:: Academic Search Complete, 
INSPEC, EBSCO-Energy Power, Cambridge University 
Press, Royal Society Publishing, Institute of Physics 
Publising [2]. Також використовується сервіс «Елект-
роннe доставляння документів» – сервісна послуга, яка 
надає можливість персональним і віддаленим користу-
вачам отримати електронні копії окремих сторінок або 
розділів книг; статей з продовжуваних та періодичних 
видань та ін.  

Сучасні програмні та технічні засоби дозволяють 
створити комфортне середовище для користувача, за-
безпечити широкий спектр сервісних можливостей. На 
рисунку 1 зображено т. зв. взаємодію користувача з 
інтерфейсом е-бібліотеки. 

 
Рис.1. Інтерфейс порталу бібліотеки 
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За рахунок електронного середовища формуються 

нові комунікаційні зв‘язки, інтерфейси спілкування між 

бібліотекою та користувачем. 

Для достовірності і пошуку інформації бібліотека ви-

користовує пошукові системи наукової інформації, а 

саме: 

1. BASE: Bielefeld Academic Search Engine – найбі-

льша пошукова система наукових видань, оператором 

якої є бібліотека німецького університету у місті Біле-

фельд; ця система синтезує метадані бібліотечних фон-

дів у єдиному власному інтерфейсі.  

2. CWM Global Search – пошукова система у такій 

сфері науки які хімія, у системі міститься 24 пошукові 

бази. 

3. Google Scholar – вільно доступний сервіс, що інде-

ксує наукову літературу різних форматів.  

4. JournalTOCs Discovery Service – система колекції 

наукових вільно доступних журналів.  

5. OAIster – каталог національних цифрових бібліог-

рафічних матеріалів.  

6. Scirus – науково-інформаційна пошукова система, 

що спеціалізується на архівних журналах, патентах, пор-

талах учених.  

7. WordWideScience.org – міжнародна глобальна нау-

кова пошукова система.  

8. Simple Search Metadana in Open Ukraine Archives – 

система пошуку у вільно доступних репозитаріях Укра-

їни [3].  

Велика увага приділяється використанню нових сер-

вісів та напрямкам у покращенні документно-інформа-

ційного обслуговування академіків, членів-кореспондентів, 

докторів та кандидатів наук, наукових співробітників, 

спеціалістів, студентів закладів вищої освіти, а також 

зарубіжних користувачі. Важливою є робота з наукови-

ми платформами Web of Science та Scopus.  

ЛННБУ ім. В. Стефаника має у своєму арсеналі циф-

рове забезпечення. 24 травня 2019 року одна з провідних 

компаній у сфері комунікації передала ЛННБУ 

ім. В. Стефаника сучасне обладнання Huawei, а саме: 

сервери для оцифровування та зберігання інформації. 

Упродовж 2015–2016 рр. бібліотекою було організовано 

тестові доступи до 8 баз даних наукових електронних 

інформаційних ресурсів: повнотекстова база даних BioOne; 

електронні продукти на платформі EBSCO: Academic 

Search Complete; Applied Science & Technology Source; 

Legal Source; Political Science Complete; Humanities 

Source; електронні ресурси компанії Springer Science+ 

Business Media.  

Із розвитком інформаційних технологій, під час різ-

номанітних досліджень науковці почали знімати відео-

ролики, що стало підставою для обміну науковими здо-

бутками між віртуальними колективами. Відеоконтент 

(це сучасний засіб, який найефективніше забезпечує 

користувачів певною інформацією) пропонує користу-

вачам точні інструкції, вказівки чи поради саме тоді, 

коли і де вони цього потребують [4, с.85-86]. Для збіль-

шення аудиторії американські бібліотекарі радять поши-

рювати відеоконтент серед персоналу за допомогою роз-

силки e-mail. 

Сьогодні бібліотека є «інформаційним партнером» у 

запитах користувачів. Вiдвiдувачi бiблiотек очiкують 

кориcноcтi вiдповiдно до їх iнформацiйних потреб. Для 

них велике значення має практичний компонент; без-

поcередньою перевагою є вiдповiдi, вказiвки та 

конcультативна допомога, якi вони отримують при звер-

ненні до iнформацiйно-довiдкової cлужби або пiд чаc 

пошуку iнформацiї [4].  

Ефективним кроком до організації бібліотечного об-

слуговування користувачів є залучення проблемно-оріє-

нтованих бібліотекарів [4]. Вони готовi швидко реагу-

вати і здатнi передбачати iнформацiйнi потреби завдяки 

тicному cпiлкуванню та глибокому розумiнню роботи 

потенцiйної групи кориcтувачiв, якi потребують iнфор-

мацiю. Проблемно-орiєнтований бiблiотекар взаємодiє з 

цілою групою кориcтувачiв iнформацiї та гарантує, що 

iнформацiя надiйде до кожного у групi, хто її потребує; 

він налаштовує внеcки для задоволення найбiльш важ-

ливих потреб груп кориcтувачiв [4, с.139-140]. 

Актуальним є обслуговування бібліотекою людей з 

особливими потребами. Досвід Європи щодо надання 

інформаційних послуг для користувачів з обмеженими 

можливостями різноманітний і активно підтримується 

державами. За кордоном бібліотеки надають багато пос-

луг для такої категорії осіб. Наприклад, Національна 

бібліотека Польщі реалізує спеціальний проект «Точка 

доступу користувачів з обмеженими можливостями до 

фондів Національної бібліотеки Польщі», використову-

ючи виготовлені спеціальні програми та обладнання для 

користувачів з обмеженими можливостями [5, с.17]. У 

Бібліотеці Лодзького технічного університету для кори-

стувачів із обмеженими фізичними можливостями біблі-

отека підготувала комп‘ютери, оснащені моніторами 

Брайля, спеціальними клавіатурами та трекболами – 

пристроями, за допомогою яких можна маніпулювати 

«курсором», електронні лупи і екранний диктор [5, с.17]. 

Вивчення європейського досвіду, зокрема польського, і 

впровадження нових інформаційних технологій у прак-

тику бібліотечного обслуговування в Україні принци-

пово змінить підхід до забезпечення інформацією груп 

населення з особливими потребами, сприятиме зняттю 

низки обмежень, соціалізації таких громадян та отри-

манню рівних можливостей доступу до життєво необ-

хідної інформації. 

У час Інтернету та ґаджетів у користувачів сформу-

валась закономірна поведінка щодо споживання онлайн 

послуг, що позначається на зниженні рівня відвідування 

бібліотеки. У зв‘язку з цим існує потреба в розширенні 

спектру бібліотечних послуг, зокрема в пошуку нових 

форм і методів організації обслуговування, шляхів під-

вищення комфортності.  

Обслуговування – це критерій, який формує імідж 

бібліотеки. Вимоги до бібліотеки як до інформаційно-

комунікаційного центру стають дедалі складнішими, 

тож для їх задоволення потрібно виходити за рамки тра-

диційних форм обслуговування [6, с.285]. Тому наразі 

постає питання про застосування інноваційної моделі 

бібліотеки, яка б відповідала сучасним запитам на рівні 

користувачів усіх категорій. 

Для сучасної бібліотеки у пріоритеті є інновації для 

задоволення потреб закладів вищої освіти. Бібліотеки 

використовують нові сервіси та напрямки щодо покра-

щення системи документно-інформаційного обслугову-
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вання. Наприклад, у Польщі в місті Ольштин сучасна 

молодіжна бібліотека «Планета 11» (створена в рамках 

проекту Bertelsmann Foundation «Бібліотеки для моло-

дих») змінила звичні уявлення про бібліотечне обслуго-

вування, стала інформаційно-освітнім і розважальним 

центром з широким спектром функцій [7, с.39]. Питання 

нових можливостей та перспектив використання 

SMART-технологій є також актуальним сьогодні. 

SMART-бібліотека – це сучасна культурно-освітня, 

виховна, інформаційна установа, яка здійснює бібліотечне, 

бібліографічне обслуговування, а також задовольняє 

потреби користувачів за допомогою цифрових техноло-

гій нового типу, що передбачає адаптивну реалізацію 

процесу на основі використання SMART-технологій. 

Для створення і реалізації мультимедійних технологій 

потрібні мультимедійний комп‘ютер, відповідне прик-

ладне програмне забезпечення у вигляді застосунку, 

мультимедійні проектори та чутливий до дотику екрану 

SMART Board [8]. Новизна цифрової навігації в інтерак-

тивній SMART-бібліотеці сприяє відкритому доступу до 

знань та популяризації науки. Ідея SMART-бібліотеки 

відповідає останнім тенденціям створення мобільних 

гнучких просторів із сучасним інтерактивним обладнан-

ням, яке дозволяє використовувати Інтернет-мережу, 

переглядати книги з доповненою реальністю, створю-

вати власні ілюстрації, книги, навчальні посібники, про-

водити творчо дозвілля та займатися самоосвітою [9]. 

Не менш важливим є створення умов для спілку-

вання, розвитку, можливостей творчого самовираження 

в інклюзивному просторі для людей з особливими пот-

ребами. Такі SMART-бібліотеки містять інклюзив-прое-

кти та декларують рівноправну участь у житті інклюзи-

вних співтовариств, насамперед тих користувачів, які 

мають труднощі у фізичному, емоційному чи соціаль-

ному розвитку. Це дасть їм можливість брати активну 

участь у процесі здобування знань, у культурному і сус-

пільному житті.  

Висновки. Переосмислення традиційних форм ро-

боти з читачами, активне використання інформаційно-

комунікаційних технологій, апробація та впровадження 

найкращого світового досвіду сприятиме більш ефекти-

вному бібліотечному обслуговуванню користувачів, 

залученню і розширенню кола користувачів, задоволь-

няючи їх запити на більш якісному рівні. Попри те, що 

сучасні бібліотеки в Україні проживають складний етап 

(обмеження ресурсів та можливості доступу до джерел 

інформації та послуг), це спонукає їх до зміни традицій-

них підходів щодо інформаційного обслуговування ко-

ристувачів. Перелік інформаційних послуг, що нада-

ються бібліотеками, поряд з застосуванням нових засобів 

комунікації, платформ, форматів і пристроїв, повинен 

змінюватися і постійно вдосконалюватися. 
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