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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 52th issue of our journal. In this issue we 

propose you 55 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: “Labyrinths 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. 



 
 

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 

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. У сучасній системі освіти 

багато уваги приділяється журналістській освіті з метою 

забезпечити підготовку фахівців у галузі соціальних 

комунікацій, котрі будуть спроможними якісно вико-

нувати професійну діяльність у галузі журналістики та 

володітимуть відповідними знаннями та практичними 

навичками для створення медіа-продуктів. 

Підготовка журналістів, як і будь-яких інших фа-

хівців, здійснюється на мовній основі й засобами мови, а 

отже, стає неможливою без мовленнєвих знань, що 

постають базою розуміння всієї лінгвістичної системи.  

У сучасному освітньому середовищі нині все більш 

популярним у підготовці журналістів стає знання з 

філософії мови, причому дисципліна «Філософія мови» 

може бути як нормативною, так і вибірковою [5, с.15].  

Метою роботи є окреслення змісту та структури 

знань з філософії мови, оскільки ці знання необхідні у 

професійній підготовці сучасних журналістів: дають ро-

зуміння сутності спілкування та комунікації, усвідом-

лення системності структури (склад, частини мови) та 

значення мови; бачення психолінгвістичних підходів до 

взаємозалежності розуму й мови, вроджених характе-

ристик людини й здібностей до навчання, мислення й 

мови. 

Виклад основного матеріалу. У Британській енцик-

лопедії читаємо: «Філософія мови – це розділ філософії, 

котрий вивчає підстави та межі залежності пізнаваль-

ного процесу від мови» [6]. Це є філософське дослі-

дження природи мови, відносин між мовою, мовними 

користувачами та світом, а також аналіз понять, за 

допомогою яких описується й аналізується мова.  

Філософія мови хоч і пов‟язана з лінгвістикою 

(звертає увагу на факти, що розкриваються в лінгвістиці 

та суміжних дисциплінах), все ж відрізняється від остан-

ньої, оскільки дослідження з філософії мови є скоріше 

концептуальними, ніж емпіричними.  

Філософія мови має прадавню історію свого зарод-

ження та розвитку: її коріння сягають ще V століття 

до Р.Х., античних часів Сократа, Платона, Аристотеля та 

стоїків, коли розмірковування про мову передувало 

появі граматичних традицій систематичного опису мови.  

Нині філософія мови найбільш повно розглядається в 

аналітичній і континентальній філософії. Так, у проб-

лемному полі аналітичній філософії досліджують при-

роду мови, відносини між мовою, користувачами мови і 

світом. Також дослідження можуть включати природу й 

характер значень, інтенційність, референції, комплек-

тації речень, концепції, учіння та мислення. Найбільш 

відомими дослідниками цих спрямувань філософії мови 

були Готліб Фреге, Бертран Рассел, Людвіг Вітгенштайн, 

логічні позитивісти Віденського гуртка під егідою 

Мориця Шліка та Вілларда Квайна [8, с.519]. 

Німецький філософ Г. Фреге розробляє філософську 

логіку та філософію мови. Аналітики Б. Рассел і Л. Віт-

генштайн теж працюють над цим. Філософія мови стає 

настільки розповсюдженою, що певний час у колах ана-

літичної філософії філософію загалом розуміли як філо-

софію мови. 

У філософії континентального напряму філософія 

мови не є окремою дисципліною, вона – нерозривна час-

тина багатьох інших галузей мислення: феноменології, 

структурної семіотики, герменевтики, екзистенціалізму, 

деконструкції та критичної теорії. Визначною роботою 

континентальної філософії в галузі філософії мови була 

книга «Курс загальної лінгвістики» Фердинанда де 

Соссюра (1916) [7]. Перекладач Рой Харрис узагальнив 

внесок Соссюра в лінгвістику та вивчення мови так: 

«Мова вже не розглядається як периферійне для нашого 

розуміння світу, в якому ми живемо, але як центральне 

для нього. Слова – це не прості голосові позначки чи 

комунікативні доповнення, накладені на вже заданий 

порядок речей. Вони є колективними продуктами соціа-

льної взаємодії, найважливішими інструментами, за до-

помогою яких люди складають і артикулюють свій світ. 

Цей типовий погляд на мову ХХ століття глибоко впли-

нув на розвиток у всьому колі людських наук. Особливо 

це відмічено в лінгвістиці, філософії, психології, соціо-

логії та антропології» [9]. 

Проблемне поле філософії мови обертається навколо 

спілкування та комунікації. Спілкування – конкретні 

ситуації спілкування включають певні теми вивчення 

мови, створення мови та мовленнєвих актів: як мова 

використовується в соціумі; як мовці (промовці та 

слухачі) користуються мовою під час спілкування; як 

мова стосується розуму оратора, перекладача; які під-

стави для успішного перекладу слів і понять у їх екві-

У роботі окреслено зміст і структуру знань з філософії мови. Застосовано теоретичні (описовий, 

аналітичний) методи дослідження. Акцентовано увагу на можливостях знань з філософії мови надавати 

розуміння сутності комунікації. Зроблено висновки про необхідність знань з філософії мови у професійній 

підготовці сучасних журналістів. 

Ключові слова: філософія мови, журналістська освіта, комунікація, психолінгвістичні підходи, теорія 

значення. 
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валенти іншою мовою. Комунікація – акт передачі зна-

чень від однієї істоти чи групи до іншої за допомогою 

використання взаємно зрозумілих знаків, символів і се-

міотичних правил.  

Основні спрямування проблем філософії мови: Фор-

мування комунікативної мотивації чи сенсу. Склад пові-
домлення (подальше внутрішнє або технічне опрацювання 

того, що саме слід висловити). Кодування повідомлень 

(у цифрові дані, письмовий текст, мовлення, зобра-

ження, жести тощо). Передача кодованого повідомлення 

у вигляді послідовності сигналів за допомогою певного 

каналу або носія. Джерела шуму (природні сили, в 

деяких випадках людська діяльність – як навмисна, так і 

випадкова), починають впливати на якість сигналів, що 

поширюються від відправника до одного або кількох 

приймачів. Прийом сигналів і повторна збірка закодо-

ваного повідомлення з послідовності прийнятих сигналів. 

Розшифровка повторно зібраного закодованого повідом-

лення. Інтерпретація й осмислення від передбачуваного 

вихідного повідомлення. 

Філософія мови також розглядає склад і частини мови, 

де основне філософське питання – як смисл речення 

випливає з його частин? (філософська семантика). Склад 

і частини мови розглядаються й у галузі лінгвістики 

синтаксису, однак філософська семантика орієнтується 

на принцип композиційності, щоб пояснити взаємозв‟я-

зок між змістовними частинами і цілими реченнями. 

Принцип композиційності стверджує, що речення можна 

зрозуміти на основі значення частин речення (слів, мор-

фем) разом із розумінням його структури (синтаксису, 

логіки). Крім того, синтаксичні пропозиції впорядкову-

ються в структури «дискурсу» або «розповіді», які також 

кодують значення через прагматику, як тимчасові відно-

сини та займенники. Пропозиційна функція – операція з 

мовою, яка сприймає сутність як вхідну і виводить 

смисловий факт (тобто пропозицію, представлену слово-

сполученням, реченням) – вона схожа на алгоритм.  

Не даремно лінгвісти розробили загальні методи ро-

зуміння взаємозв‟язку між частинами мовного рядка та 

способом його складання: синтаксичні та семантичні 

дерева. Синтаксичні дерева акцентують увагу на грама-

тиці речення, а семантичні – зосереджуються на ролі 

значення слів і на тому, як ці значення поєднуються, 

щоб забезпечити розуміння. 

Деякі питання філософії мови розглядаються й у су-

часній психолінгвістиці, як-от: як пов‟язані розум і 

мова? вродженість та навчання? думка та мова? нас-

кільки мова є вродженою? чи набуття мови є особливим 

умінням у розумі?  

Існує кілька загальних точок зору щодо вивчення мо-

ви. Перша – біхевіористична: окрім суцільної основної 

мови, додаткова мова засвоюється ситуативно (мовне 

кондиціонування). Друга – іннатистська – прагне пояс-

нити, як людина (дитина) вивчає синтаксичні правила та 

значення за допомогою інтелекту. Іннатистська перспек-

тива стверджує, що принаймні деякі синтаксичні уста-

новки є вродженими та жорсткими, заснованими на 

певних модулях розуму.  

Філософія мови розглядає різні моделі будови мозку, 

пов‟язані з мовними процесами. Коннекціоністські мо-

делі підкреслюють думку про те, що лексикон людини 

та її думки діють у вигляді розподіленої, асоціативної 

мережі. Нативістські моделі стверджують, що в мозку є 

спеціалізовані ділянки (пристрої), що відповідають за 

оволодіння мовою. Обчислювальні моделі підкреслюють 

репрезентативність мови (думки) та логікоподібну об-

числювальну обробку, яку виконує розум. Експертна 

модель орієнтуються на уявлення про те, що природні 

здібності – це складна система, що виникає з більш 

простих біологічних частин. Редукціоністські моделі 

намагаються пояснити психічні процеси вищого рівня з 

точки зору основної нейрофізіологічної активності 

мозку низького рівня. 

Важливою проблемою філософії мови є те, наскільки 

мова впливає на думку і навпаки. У цьому питанні було 

розроблено кілька різних точок зору, кожна з яких про-

понує свій ряд розумінь. 

Лінгвісти Едвард Сепір і Бенджамін Ворф припустили, 

що мова обмежує те, наскільки члени мовної спільноти 

можуть думати про певні теми (гіпотеза лінгвістичної 

відносності Сепіра-Ворфа припускає, що люди, які гово-

рять різними мовами, по-різному сприймають світ і по-

різному мислять). Іншими словами, мова превалює над 

думкою [6]. Філософ-аналітик Майкл Даммітт також є 

прихильником точки зору про «першість» мови. 

Протилежна позиція: думка має пріоритет над мовою. 

Її зустрічаємо у роботі Герберта Пола Гриса: усна та 

письмова мова продукуються залежно від наміру мовця 

та значення сказаного (написаного) з внутрішньої мови, 

закодованої у свідомості [6]. Основним аргументом на 

користь такого погляду є те, що структура думок і струк-

тура мови, схоже, мають композиційний, систематизова-

ний характер.  

Дуалістична позиція філософів намагалася продемон-

струвати, що мова й думка є суміжними: немає способу 

пояснити одне без іншого. Дональд Герберт Девідсон у 

нарисі «Думка і розмова» стверджував, що поняття віри 

може виникнути лише як продукт публічної мовної вза-

ємодії [3]. Деніел Деннет, досліджуючи філософію ро-

зуму, дотримується такого ж інтерпретаційного погляду 

на пропозиційні відношення у мові. (Пропозиційне 

відношення прийнято вважати основною одиницею думки, 

їх зміст, будучи пропозицією, є істинним або хибним з 

точки зору людини) [3].  

Деякі мислителі сумніваються, чи здатна мова взагалі 

захоплювати думку. Мовлення ніколи не може точно 

передати відчуття, оскільки за кожне сприймання відпо-

відає один орган: наприклад, предмети зору не можуть 

бути доступні жодному іншому органу, окрім зору, і 

різні органи чуттів не можуть передавати свою інфор-

мацію один одному, аналогічно мова не може дати жод-

ної інформації про сприйняття.  

Питання значення у філософії мови можна назвати 

такі: характер синонімії, витоки самого значення, наше 

розуміння смислу та характер композиції (як значущі 

одиниці мови складаються з менших значущих частин та 

як значення цілого походить від значення його частин). 

Існує кілька пояснень, що таке мовне значення.  

Ідеаціональная теорія значення, найчастіше асоціює-

ться з британським емпіриком Джоном Локком, стверджує, 

що значення є ментальними репрезентаціями, спровоко-

ваними знаками; відновлений сучасними теоретиками у 
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вигляді семантичного інтерналізму.  

Теорія значення умовної правди: умови, з яких вис-

ловлювання може бути істинним або хибним. Ця тра-

диція бере початок із аналітичної філософії Фридриха 

Людвіга Фреге й асоціюється з сучасною роботою 

філософів Альфреда Тарскі та Дональда Девідсона [6].  

Теорія використання значень, часто асоціюється з 

Л. Вітгенштайном, допомогла ствердити ідею «значення 

як використання» та комунітарного погляду на мову. 

Л. Вітгенштайна цікавило, як спільноти використовують 

мову, і наскільки вона може бути провідною.  

Конструктивістська теорія: мова не тільки пасивно 

описує реальність, а й може змінити цю (соціальну) 

реальність через мовні акти; теорія мовленнєвих актів 

була достеменно розроблена Дж. Л. Остіном.  

Теорія підключення значення – семантичний екстер-

налізм: еквівалентними є ті речі в світі, які фактично 

підключені до знаків; існує два широких підвиду екстер-

налізму: соціальний та екологічний.  

Верифікаціоністська теорія значення (асоціюється з 

логічним позитивізмом): значення речення – це його 

спосіб перевірки чи фальсифікації; розуміння (і, отже, 

значення) речення полягає у здатності слухача розпіз-

навати демонстрацію (математичну, емпіричну чи іншу) 

істинності речення.  

Прагматична теорія сенсу: значення (або розуміння) 

пропозиції визначаються наслідками його застосування. 

Таку теорію значення приписують передусім Чарльзу 

Сандерсу Пірсу та іншим американським прагматикам 

початку ХХ ст. [6]. 

Існують і теорії, що обговорюють нелінгвістичні зна-

чення (тобто значення, яке передається мовою тіла, зна-

чення як наслідки тощо).  

Філософія мови також торкається питань соціальної 

взаємодії та мови. Тут поширеним є твердження, що 

мова регулюється соціальними конвенціями. Девід 

Келлог Льюїс виклав думку про те, що конвенція є 

раціонально самозакріплюваною регулярністю поведінки. 

Однак видається сумнівним, чи взагалі можна викорис-

товувати конвенції для вивчення значення (смислів). 

Ноам Хомський запропонував шукати пояснення в 

галузі мета семантики [1]. Термін «метасемантика» ак-

тивно використовує філософ мови Роберт Стайнтон для 

опису пояснень виникнення семантичних фактів. Соціа-

льні умови – мета семантична категорія дослідження 

значення мови. Метасемантичними вважаються також 

етимологія (вивчення походження слів) і стилістика 

(аргументація правильної граматики щодо певної мови). 

Тому не дивно, що не тільки філософи мови, а й 

соціологи досліджували тему мовної конвенції. Так, 

символічний інтеракціонізм у соціології базується на 

розумінні того, що соціальна організація людини майже 

повністю базується на використанні смислів. Будь-яке 

пояснення соціальної структури (наприклад, інституту) 

повинно враховувати спільні значення, які створюють та 

підтримують структуру. 

Риторика – це вивчення конкретних слів, які люди 

використовують для досягнення належного емоційного 

та раціонального ефекту на слухача: переконання, про-

вокування, бажання сподобатися чи навчити. Деякі 

відповідні сфери застосування мови включають пропа-

ганду та дидактизм (вплив на поведінку інших, визна-

чення стосунків) [5, c.22-23].  

Літературна теорія – дисципліна, що перетинається з 

філософією мови; акцентує увагу на методах розуміння 

тексту: як правильно інтерпретувати повідомлення, не 

дивно тісно пов‟язане з античною герменевтикою. 

Філософи мови також досліджують, як мова та зна-

чення стосуються істини та реальності: які значення мо-

жуть бути правдивими чи хибними, чи може безглузде 

речення бути правдивим чи хибним, чи можуть речення 

висловлювати пропозиції про речі, які не існують.  

Переклад та інтерпретація також є проблемами філо-

софії мови. В. Квайн описує ситуації радикального пере-

кладу, коли неможливо бути впевненим у смислі вислов-

лювання певного мовця чи закріпленні мовного значення 

у сказаному ним. Тут можна тільки вивчити висловлю-

вання як частину загальної мовної поведінки особистості, 

а потім використовувати ці спостереження для інтерпре-

тації значення всіх інших висловлювань. 

Таке бачення називається семантичним холізмом; на 

цих позиціях стояли В. Квайн, Л. Вітгенштайн, Дж. Ос-

тіна й ін.. Пізніше Д. Девідсон поширив ідею радикаль-

ного перекладу на інтерпретацію висловлювань та пове-

дінки в межах однієї мовної спільноти. Він назвав це 

поняття радикальною інтерпретацією та висловив при-

пущення, що значення, котре надає будь-яка особа ре-

ченню, може бути визначене лише шляхом присвоєння 

значень багатьом, можливо, всім твердженням індивіда, 

а також його психічним станам і поглядам.  

Вище окреслені знання з філософії мови є досить 

глибокими для розуміння специфіки спілкування та роз-

витку вмінь «вільно, комунікативно виправдано корис-

туватися мовними засобами під час сприймання і ство-

рення висловлювань у різних сферах, формах, стилях і 

жанрах мовлення» [4, с.35]. 

Висновки. Як бачимо, знання з філософії мови роз-

глядаються в аналітичній і континентальній філософії, а 

проблемне поле філософії мови обертається навколо 

спілкування та комунікації.  

Основні спрямування філософії мови торкаються 

проблем формування комунікативної мотивації й сенсу; 

укладання, кодування та передачі повідомлення; інтер-

претації й осмислення повідомлення тощо. 

Філософія мови також розглядає склад і частини 

мови, де основною є філософська семантика. Питання 

значення у філософії мови можна назвати такі: характер 

синонімії, витоки самого значення, наше розуміння сми-

слу та характер композиції (як значущі одиниці мови 

складаються з менших значущих частин та як значення 

цілого походить від значення його частин). 

Деякі питання філософії мови розглядаються й у 

сучасній психолінгвістиці (як пов‟язані розум і мова, 

думка та мова й ін.). Філософія мови розглядає різні 

моделі будови мозку, пов‟язані з мовними процесами.  

Філософія мови також торкається питань соціальної 

взаємодії та мови. Переклад та інтерпретація також є 

проблемами філософії мови.  

З огляду на вище зазначене, рекомендуємо розроб-

никам освітніх і освітньо-професійних програм з журна-

лістики уводити філософію мови як освітню компоненту, 

оскільки вона, у комплексі з іншими компонентами 



  
15  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

сприятиме більш глибокій підготовці фахівців у галузі 

соціальних комунікацій, котрі будуть спроможними 

якісно виконувати професійну діяльність у галузі жур-

налістики та володітимуть відповідними знаннями та 

практичними навичками для створення власного медіа-

продукту. 
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Постановка проблеми. Досить показовою з точ-

ки зору відродження естетичних ідеалів авангардизму в 
українському мистецтві часів здобуття і утвердження 
незалежності стала група художників, зібраних під наз-

вою «сквот «Паризька комуна». До неї входили Леонід 
Вартиванов, Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Дмитро 
Дульфан, Ілля Ісупов, Дмитро Кавсан, Андрій Казан-
джій, Павло Керестей, Олександр Клименко, Максим 

Мамсіков, Кирило Проценко, Олександр Ройтбурд, Арсен 
Савадов, Юрій Сенченко, Юрій Соломко, Валерія 
Трубіна, Василь Цаголов, Ілля Чичкан та багато інших. 

Більшість із них – випускники Київського художнього 
інституту. 

Власне назва цього мистецького утворення – «сквот» – 

означала нелегально зайняте приміщення або будівлю, 
перетворене в колективне житло і місце для занять 
творчістю, яке було розташоване на київській вулиці 
Паризької комуни, що зараз має назву Михайлівська. 

Період перебування у цьому сквоті обмежувався 1990–
1994 рр., коли розпочався ремонт у згаданій будівлі. За 
ініціативою О. Клименка, сквот був започаткований у 

відселеному для капітального ремонту будинку. Група 
митців влаштовувала різноманітні виставки («Художники 
Паризької комуни», 1991), перформанси, інсталяції.  

О. Петрова вказує на абсолютну унікальність факту, 
що група «Паризька комуна» стала частиною худож-
нього процесу, на яких не тиснув мейнстрім. «За сво-
боду творчості ця молодь не боролася – за них цю 

дорогу в нерівній боротьбі з ідеологами соцреалізму 
проклали митці 1970–1980-х. В аурі політичного туману 
свобода впала до рук новаторів як манна небесна. Отже, 

свобода суспільства дозволила групі «Паризька комуна» 
увійти до активної експозиційної практики в формі 
скандалу» [5, с.50]. Досить важливим аспектом, який 
споріднював діяльність митців цього угрупування з 

історичним авангардизмом, є поодинокі прагнення ство-
рити творчі «дуети». Скажімо, співпраця в межах проек-
тів об‟єднувала А. Савадова та Г. Сенченко, А. Савадова 

й А. Харченка, О. Тістола і М. Маценко.  

Їх діяльність визначалась дослідниками як синонім 

«нової хвилі» у мистецтві. Г. Скляренко відзначає важ-
ливе значення їх діяльності: «Отже, «нова хвиля» знач-
ною мірою окреслила масштаби «сучасного українсь-

кого мистецтва», висунула своїх лідерів, які протягом 
наступних років визначили головні спрямування його 
актуального простору» [6, с.194]. Проте, як зазначає 
Г. Скляренко, в 1995 році «нова хвиля» припиняє своє 

існування. Причин було чимало, адже в 1993 році заги-
нув один з головних ідеологів та талановитих митців 
групи О. Голосій, а через два роки відбулось брутальне 

закриття міжнародної виставки «Київські художні зус-
трічі» в Українському домі, причиною чого стала як 
офіційна цензура, так і розбрат серед творчої групи. 

Українська дослідниця Г. Мєднікова окреслює основні 
напрямки їх мистецьких прагнень: «Основний пошук 
художників у 90-ті роки здійснювався в царині поза-
раціонального суб‟єктивного. Інтуїції, «духовному зору» 

надавалися привілеї. Це характерно для творчих груп 
«Седнів I», «Седнів II», так і кола «Паризька комуна» 
(ідеолог О. Соловйов), а також для одеситів, які на 

III Міжнародному арт-фестивалі (1998 р.) представили 
проект «Тихий карнавал підсвідомості» (Л. Нестеренко, 
В. Овсейко, Р. Гарасюта, В. Харченко). З підсвідомості 

художника – на полотно, з полотна – через осі і свідо-
мість – у підсвідомість глядача. Це одвічний шлях мис-
тецтва – тихий карнавал підсвідомості» [4, с.207]. Для 
них притаманне також поєднання раціонального та чут-

тєвого начал, різних стилів та культур.  
Розвиток і просування мистецької практики пред-

ставників «нової хвилі» здійснювалось завдяки роботі 

певних інституцій, спрямованих на висвітлення діяль-
ності сучасного мистецтва. Так, після того, як О. Ройт-
бурд у середині 1990-х рр. очолив філіал «Центру сучас-
ного мистецтва Дж. Сороса» в Одесі, його ключовим 

завданням стало просування «мистецтва об‟єкту», хепе-
нінгів, outsider art – мистецтва, пов‟язаного з творчістю 
груп, що вважаються маргінальними з психіатричної 

точки зору, – це роботи душевнохворих, ув‟язнених, 

Повною мірою діяльність представників «Паризької комуни» була своєрідним продовженням ідей 

авангарду, як стосовно ірраціональних мотивів, пов’язаних зі сферою підсвідомості, так і стосовно 

бунтарства й епатажу, притаманних «історичному авангарду». 

Серед характерних домінантних ознак українського трансавангарду є трансісторичність, що 

проявляється у його позачасовому характері, який зумовлений поєднанням стильових напрямків 

минулого, активному діалозі між минулим і теперішнім. Це мистецтво, що набагато більше звернене до 

публіки. Його призначення полягає у тому, щоб викликати її реакцію, проте не завжди позитивну. 

Завдяки акцентуванню уваги та шокуванню глядачів, трансавангардні митці прагнуть до полілогу з 

реципієнтами, з минулим, відправляють своєрідні меседжі для майбутніх поколінь. Полістилізм 

проявляється у вільному поєднанні творчих методів, специфіки композиції та структурних 

особливостей всіх відомих течій. 

Ключові слова: авангард, мистецтво, естетика, трансавангард, «Паризька комуна». 
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медіумів, які зазвичай створюються спонтанно та не 

регулюються жодними правилами чи культурними на-
ративами.  

Мета статті. висвітлити ідеї трансавангарду на прик-
ладі діяльності сквоту «Паризька комуна» 

Виклад основного матеріалу. Філософським під-
ґрунтям, що надихало діячів «Паризької комуни», стали 
праці провідних мислителів XX століття, хоча звер-

тались митці швидше до окремих вподобаних ідей, аніж 
до повноцінних концепцій. Про це зазначає, зокрема, 
О. Петрова: «Опору знаходили у філософах постмодер-

нізму, але з глибоко драматичних, повних аналізу та 
гіркоти текстів Фромма, Дерріда, Батая, Беньяміна, 
інших мислителів XX століття, механічно висмикували 
окремі пасажі, зручні для мотивації почасти однієї лише 

зухвалості <…> Філософські концепції некласичної фі-
лософії стали опорою для розвитку в українському 
художньому середовищі практики ірраціонально-підсві-

домого живописного жесту, інших проявів суб‟єктивного 
плюралізму» [5, с.50]. 

Отримавши своєрідний поштовх у напрямку авангар-
дного мистецького підходу, згадані художники все ж 

досить по-різному підходять до вирішення мистецьких 
завдань, що, безумовно, відображається в їх картинах та 
творчих інсталяціях, колажах тощо. Українська дослід-

ниця С. Стоян, аналізуючи специфіку творчих пошуків 
представників національної художньої школи, відзначає 
надзвичайно високий рівень сучасних митців. Вкрай 

складними і символічно насиченими є твори О. Кли-
менка: «Містичною спрямованістю відзначаються твори 
київського художника Олександра Клименка, який у 
циклі робіт в проектах «Гоа», «Солярний гедонізм» 

інтерпретує власні художні образи в контексті ідей сак-
ральної ініціації, візуалізації трансцендентного, косміч-
ного простору, а також звернення до солярних коло-

подібних символів, що наділяються автором сакрально-
символічним змістом» [7, с.308]. 

Діяльність більшості представників «Паризької кому-

ни» можна зарахувати до напрямку трансавангард. Про 
це досить влучно зазначає український естетик В. Лич-
ковах: «Уже близько 30 років у Києві існує інституційно 
захищений національний варіант «трансавангарду» – це 

художня течія, що є універсальною (трансісторичною) і 
претендує на статус саме «сучасного» (contempоrary) 
мистецтва. Точніше, трансавангард позначає певний осо-

бливий стан мистецтва, яке перебуває між аванґардом і 
ще «чимось», що зараз попереду, тобто між минулим і 
теперішнім, у ситуації «post» [2, с.114].  

Власне початок українського трансавангарду досить 
важко чітко означити. Так, при аналізі української 
скульптури наприкінці XX століття досить непростим 
завданням є визначення її стилістичної приналежності. 

Часто виникає ситуація, коли мистецьке явище вже по-
мітне, але його означення й еволюційні рамки поки що 
не склалися.  

На думку В. Личковаха, характерні риси трансаван-
гарду, такі як мультикультуралізм, полістилізм, полілог: 
«Знаходячись у парадигмі мислення й візії світу, транс-
авангард актуалізує всю духовну історію людства, а 

надто модернізує культурні феномени й артефакти у 
сучасних художніх контекстах. Його засаднича особли-
вість – полістилізм, взаємне накладання розмаїтих сти-

льових домінант через їхнє цитування й діалог (полілог)» 

[3, с.14]. Український трансавангард виник, як зазначає 
В. Личковах, як «передчуття кризи марксистського «пер-
фекціонізму», коли ідея коловороту, вічного повторення 
образів, символів, поступились місцем ідеї лінійного 

розвитку історії культури. Такі митці, як А. Савадов, 
О. Харченко, О. Гнилицький, О. Ройтбурд, творчість 
яких в повній мірі можна віднести до трансавангарду, 

відчули себе «блудними синами», що повернулись у 
батьківську хату. «Збагачені досвідом історії мистецтва, 
в тому числі й національного, вони не позбавились 

«комплексу Одіссея» і в своїх мареннях та художніх 
перцепціях синтезують культурні «душі» й «коди» всіх 
епох – від пірамід і сфінксів до відео-арту і віртуальної 
реальності» [3, с.15].  

Подібними рисами, як вказує український дослідник, 
наділена й постать Ольги Петрової – митця, філософа, 
куратора. Її живописний світ поєднує діалектично про-

тилежні елементи, дольнього та горнього, сакрального 
та профанного: «Світ Ольги Петрової в малярстві – саме 
такого ґатунку; він підноситься і до «раю» з його чис-
тотою помислів і відчуттів, і грає в клоунаду життя з її 

трансавангардною сумішшю форм і цитатних гешталь-
тів» [3, с.16].  

Отже, творчість окремих представників «Паризької 

комуни» може бути зарахована до трансавангарду. Окре-
мі з них відтворюють вульгарне, маючи переконання, що 
все, що природне, огидним не буває, а шок і потрясіння 

не завадять реципієнту. Однією з рис авангардизму є 
прагнення до бунту, епатажу, кічу, провокації, нігілізму і 
своєрідної зверхності, на що вказує О. Петрова, вважаю-
чи, що можна говорити про український феномен «мис-

тецтва потворного» в межах трансавангардизму кінця 
ХХ – початку ХХI століття, що був і залишається спра-
вою нечисленної групи художників, згуртованих навколо 

О. Соловйова, О. Ройтбурда, А. Савадова, В. Цаголова. 
Досить часто митці просто прагнули шокувати публіку, 
не вкладаючи жодних соціально важливих проблем у 

свої твори. Дослідниця виокремлює постать А. Савадова, 
який, на її переконання, є хрестоматійним прикладом 
функціонування ідей фрейдизму. В його проектах звер-
тається увага на важливі події суспільства, відбувається 

викриття соціальних пороків. «Проект «Донбас-шоко-
лад» – втілення катакомбної приреченості й алогізму в 
долі шахтарів (контраст людини з підземелля та балетної 

пачки). Фотоцикл «Донбас-шоколад» – відбиток трагізму 
та побутового ідіотизму, атмосфери, в яку кинуто грома-
дян України» [5, с.57]. Його роботи – своєрідний «траге-

дійний карнавал».  
Подібна тенденція є певним продовженням окремих 

результатів мистецької активності західних авторів, зок-
рема П. Мандзоні. В творчості цих представників можна 

віднайти яскраві прояви іронії. Варто згадати роботу 
О. Ройтбурда «Тарас Шевченко» із серії «Если в кране 
нет воды» або «Розіп‟ятий Будда». Переліченим вище 

художникам притаманне анатомічне спотворення людсь-
кого організму, загострення уваги на окремих проявах 
його органічної функціональності тощо. Очевидно, та-
кий підхід у багатьох викликає явну відразу, а надто 

приховане відторгнення від біологічного начала, відмову 
біологічному в потенції бути красивим, і, як наслідок, 
блокування навіть самої ідеї, а тим паче наміру бачити 
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тіло досконалим, здоровим, потужним, розвинутим. Інші 
інтерпретації підштовхують до переконання, що себе 
треба любити таким, як є, тобто відмовитися від будь-

яких намірів та спроб розвиватися далі в усіх напрямках.  
О. Петрова зазначає, що своєрідним вихідним пунктом 

багатьох представників «Паризької комуни» стала боро-

тьба з художньою традицією минулого, акцент був на 
показі табуйованих тем, сороміцького: «В такий спосіб 
реалізувалася ідея Ж. Батая про жахливе, сороміцьке як 
мистецьке. Персонажі, що відправляли «малу нужду», та 

сексуальні маніяки в проектах В. Цаголова забруднили 
навіть інтер‟єр палацу XVIII століття у Венеції. Такого 
самого ґатунку були хепенінги О. Гнилицького, О. Ройт-

бурда, А. Казанджия, А. Панасенка, І. Гусєва» [5, с.53]. 
Ці провокативні проекти повинні були завдяки шокува-
нню публіки розкрити потаємні вади суспільства спожи-
вання, закцентувати увагу на моральних «хворобах» 

людства на межі століть: «Усе це мусило втілювати спа-
лахи підсвідомого, можливо, унаочнювати «концепцію 
шоку» (за В. Беньяміном), «табуйоване» (за Ж. Батаєм), 

а по суті було запереченням духовності та божествен-
ного начала в людині» [5, с.54]. 

Можна провести певну аналогію між тематикою 

творчості представників «Паризької комуни» та митців 
періоду Fin de siècle. Йде мова про апокаліптичні мо-
тиви, які притаманні для умонастроїв межі століть. 
М. Каранда досліджувала неорелігійний мотив у мис-

тецтві як естетичний концепт, його становлення в кате-
горіальному апараті естетики й утвердження в художній 
практиці кінця ХІХ – початку ХХ століть [1]. Певна 

еклектика була притаманна не лише в групі, але й важко 
віднайти єдину домінантну лінію у творчості одного 
митця. Прикметно, що первинний поштовх до бунтар-

ства й епатажу на початку XXI століття почав заміню-
ватися менш радикальними формами, що було зумовлено 
потребою досягнути успіху на шляху до самоокупності 
власної творчості.  

Відзначимо, що в творчості О. Ройтбурда 2008–2010 рр. 
присутня абсолютно різна тематика. Так, ряд творів із 
циклу «Майстер чоловічих та жіночих напівфігур» 

(2009) подані на нейтральному тлі та не демонструють 
ставлення автора до персонажів, це радше констатація 
реальності, хоча й у дещо іронічному вигляді. Сама 

назва серії відсилає нас до нідерландського живопису 
1530–1540-х рр., адже сучасні науковці об‟єднали під 
ім‟ям «Майстра жіночих півфігур» групу митців, які 
малювали поясні портрети молодих жінок. Окремі 

роботи багато разів повторювались, що могло бути 
зумовленим спільною працею митців в одній майстерні. 
Найбільш відомими є роботи «Мадонна з немовлям» та 

«Музикантші». У серії О. Ройтбурда цікавим елементом 
є присутність сакральної символіки, що може бути пред-
ставлена як відсторонено, так і в іронічному ключі. На 

картині «Православна жінка» ознакою релігійної при-
належності є жест, пов‟язаний із перехрещенням, в ро-
боті «Хасид з Торою» – сама Тора. Так само релігійні 
мотиви присутні в серії «Ройтбурд vs Караваджо», де 

елементи біблійних сюжетів поєднуються з малюнками, 
які може змалювати графітист-початківець. Перегляд 
циклу спонукає звернутись до творчості М. Караваджо, 

аби віднайти першоджерела, порівняти їх з роботами 
О. Ройтбурда та спробувати осягнути, в чому ж полягав 

авторський задум. М. Караваджо був одним із родона-
чальників реалізму, який прагнув відійти від канонічності 
біблійних сцен. Тому своєрідний діалог із ним сучасного 

митця може означати прагнення здійснити ключовий 
поворот у мистецтві сьогодення, який пов‟язаний із 
відкиненням можливості зображувати реальність, не 

іронізуючи. Цей діалог стильових напрямків і традицій 
яскраво демонструє риси мистецтва трансавангарду. 

Ілля Чичкан – ще один представник «Паризької 
комуни», який називає себе засновником «психодарві-

нізму». Сутність його ідеї полягає у поєднанні поглядів 
З. Фрейда та Ч. Дарвіна, коли мавпи, яких зображує у 
своїх роботах І. Чичкан. Мавпи як персонажі максима-

льно олюднюються, зображуються у одязі, наділяються 
людськими рисами, стають схожими на відомих діячів 
культури та мистецтва, на політиків. Ідея психодарвінізму 
полягала у спробі довести, що в основі еволюції були 

закладені психічні, а не біологічні переваги, як вказував 
Ч. Дарвін. Більше того, саме ірраціональні емоції перет-
ворюють мавпу на людину і аж ніяк не праця. 

Для І. Чичкана, що називає себе соціопатом, зобра-
жати людей є справою складною, адже для того, щоб 
зробити це, необхідно зануритись у їх внутрішній світ. 

Він працює не лише у живописі, але й створює фо-
тографії, інсталяції, перформанси, різноманітні арт-
об‟єкти. В cерії «Задний проход в музей» (2011) він 
експериментує з вуличним мистецтвом, співпрацюючи з 

граффіті-художником PSYFOX, поєднуючи олійний 
живопис та графіті, створене за допомогою балонів. 
Головними персонажами так само є мавпи, причому в 

основі картин закладений принцип іронізування над 
культурою масового споживання. Це своєрідна гра кон-
текстів та смислів. Так, приміром, у роботі «Saatchi» з 

вищезгаданої серії представлена емблема кінокомпанії 
«Paramount Pictures», яка замінюється на надпис «Para-
noid Painting» («Параноїдальний живопис»), що свідчить 
про самоіронію митця стосовно власного мистецтва. 

Мавпа, з абсолютно нейтральним, навіть байдужим ви-
разом обличчя, спрямовує пістолет на уявного глядача, 
ймовірно уособлюючи збайдужіле сучасне людство, що 

вбиває без жалю. Ще однією аналогією постають чисельні 
екранізації роману французького письменника П‟єра 
Буля «Планета мавп». В верхньому куті роботи змальо-

вано пухкого амура, який відсилає до мистецтва доби 
Відродження, а поруч з ним «амури» XXI століття – 
емотикони (смайли) з крильцями та німбами, що рего-
чуть. Низ картини обрамлений чисельними мухоморами, 

зображення яких нагадує роботи вже декількох майстрів – 
Івана Шишкіна «Мухомори» (1880–1890), київських 
художників братів-близнюків Сергія та Олександра 

Харуків «Мухомори» (2007) та ін. Тут бачимо поєднання 
раціонального й емоційного, свідомого та підсвідомого, 
гру сенсів. Кольорова гама наближується до тієї, яка є 

притаманною для абстракціонізму, – поєднання яскраво 
жовтого, червоного, бірюзового кольорів на задньому тлі 
картини, а також коричневого і тілесного в її центрі. Ще 
більш очевидним смисловим посиланням є сама назва 

роботи «Saatchi», яка є алюзією до постаті Чарльза 
Саатчі – власника The Saatchi Gallery, головним спря-
муванням якого є підтримка сучасного мистецтва, зок-

рема робіт учасників об‟єднання «Молоді британські 
художники» – Деміена Хьорста та Трейсі Емін. Отже, 
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кожна робота І. Чичкана стає місцем зустрічі декількох 
епох, стилів, смислових центрів і мало поєднуваних у єдине 
ціле зображень, що притаманне для трансавангарду. 

Висновки. Отже, можна підсумувати, що в сучас-

ному актуальному українському мистецтві наявними є 
декілька тенденцій. Насамперед, відбувається звернення 
до напрямків «історичного авангардизму», які перестали 
сприйматись як дещо епатажне та стали своєрідною 

класикою. Іншою тенденцією є сприйняття ідей аван-
гарду як невпинного прагнення до новаторства, само-
вираження, пошуку адекватних форм для втілення влас-

них задумів, яке призводить до появи нового мистець-
кого напрямку, як наприклад, трансавангард та інші 
постмодерністські стилі. 

В сучасному українському мистецтві відбувається 
звернення до естетики авангардизму, як на рівні певного 
еталону для наслідування (авангард = «класика»), так і в 
якості стимулу винайдення адекватних форм для втілення 

власних задумів, яке призводить до появи нових творчих 
мистецьких практик. Характерною ознакою митців укра-
їнського авангардизму, неоавангардизму й трансаван-

гарду є менша акцентуація на технічних аспектах як на 
певній самоцілі чи як на засобі епатування публіки. 
Звернення до авангардистських течій і новітніх технік 

здійснюється задля реалізації власного творчого потен-
ціалу. Напрацювання українського авангардизму зали-
шаються джерелом для розвитку експериментальної 
мистецької практики. 

В статті досліджено особливості впливу феномену 
авангардизму на сучасну українську мистецьку практику 
на прикладі творчості представників сквоту «Паризька 

комуна» та явища трансавангарду. 
Третій етап актуалізації принципів авангардизму в 

українському мистецтві відбувається наприкінці XX ст., 

який позначають термінами «нова хвиля» та трансаван-
гард. Прояви трансавангарду можна віднайти у діяль-
ності групи художників сквот «Паризька комуна», до 
якої входили Л. Вартиванов, О. Гнилицький, О. Голосій, 

Д. Дульфан, І. Ісупов, Д. Кавсан, А. Казанджій, П. Ке-
рестей, О. Клименко, М. Мамсіков, К. Проценко, О. Рой-
тбурд, А. Савадов, Ю. Сенченко, Ю. Соломко, В. Тру-

біна, В. Цаголов, І. Чичкан та інші. Ці митці акцентували 
увагу на ірраціональних мотивах, пов‟язаних зі сферою 
підсвідомості, маніфестуючи естетику постмодернізму. 
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IDEAS OF THE TRANS-AVANT-GARDE ON THE EXAMPLE OF THE «PARIS COMMUNE» SQUAT 

In full measure, the activity of the representatives of the “Paris Commune” was a kind of continuation of the ideas of the 
avant-garde, both regarding the irrational motives associated with the sphere of the subconscious and the rebellion and 
outrageous inherent in the “historical avant-garde”. 

Among the characteristic dominant features of the Ukrainian transavant-garde is transhistoricity, which is manifested in its 

timeless nature, which is due to a combination of style directions of the past, an active dialogue between the past and the 
present. This art is much more appealing to the public. Its purpose is to provoke her reaction, but not always positive. Thanks 
to the emphasis and shocking of the audience, trans-avant-garde artists strive for a polylogue with recipients, with the past, 

they send original messages for future generations. Polystylism is manifested in a free combination of creative methods, 
compositional specifics, and structural features of all known trends. 

Key words: avant-garde, art, aesthetics, transavantgarde, «Paris Commune». 
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Постановка проблеми. У грецькій патристиці та 

східній богословській традиції природне пізнання Бога 

обмежується Божими Іменами (атрибутами), оскільки 

Божественна сутність є цілковито непізнавальною і 

невимовною. Але й там не відкидається думка, що за 

посередництвом створінь можна щось-таки пізнати з 

того, що ж реально виражає Божественне життя: Його 

досконалости та діяння. Варто зауважити, що не всі 

християнські мислителі Сходу слідують шляхом пізнання 

Бога через творіння. Так, наприклад, Св. Григорій Бого-

слов не був високої думки про такий спосіб Богопізна-

ння, називаючи його «малою подобою істини» [2, 404]. 

Св. Августин теж звертався до рядків про апостола 

Павла: «Люблю Тебе, Господи, не з вагання, а з непо-

хитною свідомістю. Ти прошив моє серце Словом Твоїм, 

і я полюбив Тебе. Але і небо, і земля, і все, що в них є, 

звідусіль говорять мені, щоб я Тебе любив, і раз у раз 

кажуть це всім людям, «як непрощеним» [Спов. Х, 6.8; 1, 

175]. Мислитель неодноразово у своїх міркуваннях по-

вертається до думки, що Бога можна пізнати через красу 

творінь, роблячи її точкою виходу для більш відповід-

ного пізнання Бога в душі людини (in interiore homine): 

Спов. Х, 6.9; 6.10. Павлівським є й вираз homo interior 

(«внутрішня людина»; Пор. Рим. 7, 22; Еф. 3,16;  

2 Кор. 4,16). 

«Але що ж це? Я спитався у землі, і вона відповіла 

мені: «Це не я». І все, що тільки на її поверхні, дало мені 

таку ж відповідь. Я запитав у моря і в безодні, і в 

плазунів, що в них живуть, а вони відповіли: «Це не ми 

твій Бог, шукай його вище, понад нами». І я спитав у 

повітряних подувів, а царство повітря зі своїми меш-

канцями відповіло мені: «Помиляється Анаксімен, я не 

Бог». Я запитався у неба, сонця, місяця, зірок. «Ми не 

Бог, якого Ти шукаєш», – сказали вони. Отже я звер-

нувся до всіх істот, що оточують брами тіла мого: 

«Скажіть мені про Бога мого, тому що ви не є Ним, 

скажіть мені щось про Нього». І вони голосно закри-

чали: «Він Сам нас створив». Моє запитання – це 

напруження моєї думки, а їхня відповідь – це їхня 

краса.» (Спов. Х, 6.9). 

У Святому Письмі знаходимо чимало схожих думок: 

Кн. Бут. 1, 20; Пс.100, 3; Іс.40, 26: «Підійміть угору ваші 

очі й подивіться! Хто створив усе це? Той, хто виводить 

військо їх за лічбою і кличе усіх їх на ім‟я. Сила його 

така велика й міць така потужна, що ні одного не бра-

кує». Тож постає питання: як узгоджується відкриття 

Августином благого Бога на основі феномену творення з 

фактом існування у світі зла? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоди-

цейне питання св. Августина досліджували Джон Хар-

вурд Хік (John Hick) [20], Етьєн Жільсон [21; 22; 23], 

Баттіста Мондін [27], Вірджіліо Пачьоні [28], Максімо 

Пароді [29], Еріх Пшивара [30], Майкл Суіні [7], Курт 

Флаш [26], Віктор Бичков, Олексій Лосєв, Іван Попов 

[5], Адам Добжиньскі та багато інших.  

Мета роботи – проаналізувати теодицейні позиції св. 

Августина на основі окремих філософсько-богослов-

ських трактатів. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж вести мову 

про думку св. Августина (354–430) в теодицейних пи-

таннях, слід зважити тільки на один факт: його творча 

спадщина нараховує шістнадцять томів творів, виданих 

у шпальтовій системі. Це означає, що при сучасних 

засобах книгопродукування – близько сорок томів 

належатиме перу генія християнської думки. Св. Авгус-

тин має що сказати й сучаснику. Ось як у вступі до свого 

твору Мислення Августина (Roma, 1988), який 

присв‟ятив 1600-літтю хрещення св. Августина, проф. 

Мондін відзначає його почуттям пошани, захоплення і 

симпатії, засвідчуючи: «…Гостроту і глибину його 

інтуїції, довершеність і широту його обґрунтувань, вар-

тість і актуальність його вирішень, чеснотливість і прав-

дивість його досліджень, його сміливий запал, майже що 

пристрасть до істини. Адже Августин торкався, диску-

тував і подавав свої вирішення з усіх найважливіших 

проблем філософії та богослов‟я, а його тезиси справ-

ляли вирішальний вплив на формування і розвиток 

мислення та на західну культуру не лише протягом 

середньовіччя, а й упродовж модерної епохи... Вража-

ючий, величний, із широтою поглядів, практично універ-

сальний його теоретичний обрій, філософський і бого-

словський... його твори – це розвідки на часткові аргу-

менти, навіть ті, що більш ширшого натхнення, такі як 

De Trinitate та De civitate Dei. Праця з надання систе-

матичної форми його мисленню багаторазово здійсню-

валася багатьма вченими вже починаючи від часів 

У роботі розглядаються докази існування Бога у св. Августина. Аналізуються філософсько-

богословські погляди: метафізичні та теодицейні, зокрема, проблема існування зла. Ця проблема 

піддається критичному аналізу на основі давніх та сучасних джерел. Августин опирається на 

космологічний аргумент та обґрунтовує гносеологічний доказ існування Божого буття на основі 

внутрішнього досвіду (самопізнання) душі. На основі твору «Про гідність подружжя» аналізується 

проблема свободи вибору людини на користь кращого добра. Оскільки, згідно з Августином, зла не існує, 

то й вибирати можна тільки між добром і кращим благом, уникаючи зла. Показується як дана 

проблематика вплинула на історію мислення. 

Ключові слова: Бог, Ідеї, онтологія, метафізика, теодицея, трансцендентальний, Істина, Благо, 

споглядання. 
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середньовіччя: практично Summa П‟єра Ломбарда – це 

систематичний виклад вчення св. Августина».  

Почавши від п‟ятого Вселенського Собору св. Авгу-

стин на рівні зі святими Атаназієм, Василієм Великим, 

Амвросієм, Теофілом, Йоаном Золотоустим, Григорієм 

Богословом і Григорієм Ніським, Кирилом Олександрій-

ським визнається учителем Церкви і святим. Як зазначав 

блаж. о. Андрій Іщак, в часах VI-го Вселенського Собо-

ру св. Августина називають найвідомішим учителем 

(edzochotatos didaskalos) [Mausi IX. Col. 201; Цит.: 3, 49-

63]. На Синоді в Царгороді від 1166 р. йшла дискусія над 

словами Ісуса Христа: «Отець є більший від мене». 

Пропонувалися наступні судження: 1) Отець є більший 

від Сина з огляду на походження; 2) Син є менший від 

Отця з огляду на пониження себе до людської природи. 

3) Син є менший від Отця, тому що прийняв людську 

природу, отже лише щодо людської природи. 4) Син є 

менший від Отця з огляду на роль посередника між 

Богом і людьми. Третє твердження належало св. Авгус-

тину, однак його на Синоді не було взято до уваги. 

Про життя і вчення св. Августина існує детальний 

огляд о. проф. Василя Лаби в його праці Патрологія [4, 

363-390], тож тут ми обмежимося суто теодицейною 

проблематикою Гіппонця. 

1. Доказ існування Бога від незаперечности дії 

самоусвідомлення  

Звернемось до самого доказу. Ось його класичне 

формулювання: 

«Про образ величної Тройці, який відомою мірою 

знаходиться в природі людини, навіть тієї, яка ще не 

стала блаженною. І самі в собі ми впізнаєм образ Бога, 

тобто отієї величної Тройці, – образ, правда, нерівний, 

навіть далеко відмінний, не співвічний, і щоб коротко 

сказати, не тієї ж сутности, якою є Бог, хоча у речах, 

Ним сотворених, найбільше за природою своєю до Бога 

наближений, – образ, який потребує поки що вдоско-

налення, щоб бути ближчим до Бога і за подобою. Адже 

й ми існуємо та знаємо, що існуємо, і любимо це наше 

буття й знання. Відносно цих трьох речей, які я щойно 

перерахував, ми не боїмося обманутися якою-небудь 

брехнею, що має вигляд правдоподібности. Ми не від-

чуваємо їх яким-небудь тілесним чуттям, як відчуваємо 

ті речі, які поза нами, як відчуваємо, наприклад, колір – 

зором, звук – слухом, запах – нюхом, речі смакові – 

смаком, тверде і м‟яке – за посередництвом дотику. 

Вони не з цих чуттєвих речей, образи яких цілком на них 

подібні, хоча вже не тілесні, крутяться в нашій думці, 

утримуються нашою пам‟яттю і збуджують в нас потяг 

до них. Без будь-яких фантазій і без будь-якої оманливої 

гри примар (фантомів) для мене вищою мірою без-

сумнівно, що я існую, що я це знаю, що я люблю. Я не 

боюся жодних заперечень стосовно до цих істин з боку 

академіків, які могли б сказати: а що, якщо ти поми-

ляєшся? Якщо я помиляюсь, то тому вже існую. Адже 

хто не існує, той не може, звичайно, і помилятися. Отож 

я існую, якщо помиляюсь. Оскільки я існую, коли поми-

ляюсь, то яким чином я помиляюсь в тому, що існую, 

якщо я існую безсумнівно, бо помиляюсь? Оскільки я 

повинен існувати, щоб помилятись, навіть якщо б і 

помилявся; то немає ніякого сумніву, що я не поми-

ляюсь в тому, що знаю про своє існування. З цього 

випливає, що я не помиляюсь і в тому, що я існую, так 

рівно ж знаю і те, що я знаю. Оскільки ж ці дві речі я 

люблю, то до цих двох речей, які я знаю, додаю і цю 

саму любов як третю, що рівна з ними за гідністю. Адже 

я не помиляюсь, що я люблю, якщо я не помиляюсь і в 

тому, що люблю; хоч якщо б навіть останнє і було 

хибним, то принаймні було б істинним те, що я люблю 

хибне. На якій підставі стали б мені дорікати в любові 

до хибного або утримувати від цієї любові, якщо б було 

хибним те, що я його люблю. Якщо ж згадане істинне і 

достовірне, то хто може мати сумнів в тому, що коли 

його люблять, істинна й достовірна і сама до нього 

любов? Тоді немає нікого, хто не бажав би існувати, як 

немає нікого, хто не хотів би бути блаженним. Адже 

яким чином може бути хто-небудь блаженним, якщо не 

буде існувати?» [De civitate Dei XI, 26; 9] 

Парадоксальною може виявитись думка св. Авгус-

тина про те, що існування істини є самоочевидне й 

істина існує навіть тоді, коли немає самої істини. 

Справді, у судженні: «немає ніякої істини» верх бере 

сама правда, в результаті якої дане судження й буде 

правдивим. Як висновок: істина існує навіть тоді, коли 

немає жодної істини. А це тому, що істина є саме по собі 

необхідне буття або ж таке буття, яке випливає із самого 

по собі Необхідного Буття – Бога як Найвищої Істини. 

Таким шляхом міркування слідують Роберт Гроссе-

тест («Незгасне світло істини, яке освітлює і згасання 

самого себе і яке не в силі згаснути») [25, 130-147], 

Олександр Гельський [Summa theologiae, lib. 1, n. 25; 19] 

і св. Бонавентура [Sent., I, d. 8, a. 1, q. 2; 17]. 

Отож на думку св. Августина, яку він виклав у 

«Soliloqui», слід пізнавати Бога і душу, «Ніщо інше – 

ніщо інше»: «Deum et animam scire cupio. Nihil plus? 

Nihil omnino» (2 Lib. Sol. I, 2 [MPL. 32, 872]). Про це 

саме він говорить у творі De ordine (II, 18, 47 [15]). 

Людина, на думку Августина, здатна пізнати себе 

саму тоді, коли вона пізнає своє походження і свою 

остаточну підвалину: «Fecisti nos Domine ad Te et 

inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te». 

(Confes. I, 1). Де є людина – там є й присутність Бога: 

«Ubi Deus ibi homo, ubi homo, ibi Deus».  

Св. Августин наводить доказ існування Бога на 

основі внутрішнього досвіду (самопізнання) душі й у 

творі Про Пресв. Трійцю (399/419). Оскільки, на його 

думку, природа людини є тотожна до природи душі, то 

душа не може бути відносно себе невідомою маючи 

отримане існування у часі. Отже душа не може бути 

причиною тіла, від якого вона відрізняється настільки, 

що є кращою частиною людини, а навіть є самою 

людиною. Це так званий психофізичний дуалізм у 

вченні св. Августина. 

Мислитель наголошує на пошуку Істини, без якого 

годі й шукати доказу існування Бога: «Noli foras ire, in 

teipsum redi, in interiore homine habitat Veritas» (De vera 

religione, 39, 71). 

Проте те, що так натхненно обмірковував св. Авгу-

стин, не було темою існування Бога, а Божої природи. 

Хоча й мислитель мав свої аргументи на користь 

існування Бога: аргумент з можливости світу (con-

tingentia mundi): якщо світ проминає, то він є недос-

коналий і можливої природи, а значить, він передбачає 
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світ досконалий, абсолютний (Confes. VII, 1); з порядку 

космосу: розташування зірок, сонця, місяця, моря, 

повітря – все сотворене Богом (Sermo, 141, n.2); 

аргумент із представлення в розумі людини абсолютної 

істини, якій не в силі дати пояснення, бо тоді б вона 

перебувала на рівні з розумом: «якщо істина не є ані 

нижчою, ані рівною з нашим розумом, то вона мусить 

бути вищою і величнішою від нього» [De libero arbitrio, 

II, 13, 34; 10]. Під цією Істиною він розуміє Бога, 

прагнучи висловитись про Його природу: 

«Summe, optime, potentissime, omnipotentissime, 

misericordissime et iustissime, secretissime et 

praesentissime, pulcherrime et fortissime, stabilis et 

inconprehensibilis, inmutabilis, mutans omnia, numquam 

nouus, numquam uetus, innouans omnia, in uetustatem 

perducens superbos et nesciunt; semper agens, semper 

quietus, colligens et non egens, portans et implens et 

protegens, creans et nutriens, perficiens, quaerens, cum nihil 

desit tibi, amas nec aestuas, zelas et securus es, paenitet te et 

non doles, irasceris et tranquillus es, opera mutas nec mutas 

consilium; recipis quod inuenis et numquam amisisti; 

numquam inops et gaudes lucris, numquam auarus et usuras 

exigis. supererogatur tibi, ut debeas, et quis habet quicquam 

non tuum? reddens debita nulli debens, donans debita nihil 

perdens. et quid diximus, deus meus, uita mea, dulcendo 

mea sancta, aut quid dicit aliquis, cum de te dicit? et uae 

tecentibus de te, quoniam loquaces muti sunt.» 

«Найвищий, Найдобріший, Наймогутніший, Всемо-

гутній, Наймилосердніший і Найсправедливіший; Най-

прихованіший і Найприсутніший, Найпрекрасніший і 

Найсильніший, Нерухомий і Незбагненний; Незмінний, 

Той, Хто змінює все, вічно Юний і вічно Ветхий 

Деньми, Ти поновлюєш все і робиш старими гордих, а 

вони того і не знають. Вічно у дії, вічно у спокої, зби-

раєш і не потребуєш, несеш, наповнюєш і покриваєш; 

твориш, насичуєш і вдосконалюєш; шукаєш, хоча у Тебе 

є все. Ти любиш і не хвилюєшся; ревнуєш і не тур-

буєшся; розкаюєшся і не сумуєш; гніваєшся і зали-

шаєшся спокійним; міняєш свої труди, та не міняєш 

поради; підбираєш те, що знаходиш, і ніколи не губиш; 

ніколи не буваєш скупим і не вимагаєш лихви. Тобі 

дається з надлишком, щоб ти був боржником, але чи є у 

когось що-небудь, що не Твоє? Ти віддаєш борги, нічого 

не втрачаючи. Та що ж ми сказали, Боже ж мій, моє 

життя, моя святая насолодо, або що може хтось сказати, 

коли про Тебе говорить? Хоча й говорить про Тебе, та 

уста його німі.» [Confess., Liber I, 4; 16, 4-5; Пор.: 1, 5]. 

Та не дивлячись на мальовничі образи з-під його 

пера, все ж св. Августин змушений визнати, що людська 

мова безсила що-небудь сказати про Нього, адже Бог – 

невимовний: «Легше сказати те, чим Він не є, ніж те, 

чим Він є. Думаєш про землю? Та не є вона Богом. Про 

море? – теж ні. Все, що існує на землі, люди і тварини – 

не є Богом. Все, що на морі чи літає в повітрі – не є 

Богом. Те, що світить у небі: сонце, місяць, зірки – не є 

Богом. Саме небо – теж не є Ним. То що ж тоді? Можу 

тільки сказати: те, що не є Ним. Прагнеш знати, хто це? 

Те, що око не бачить, ні вухо не чує, ні не сходить до 

серця людини.» [Enarr. in Ps. 85, 12; 12]. 

Отож ми не в силі розмовляти з Богом, бо Він тільки-

но промовить своє одне лиш Слово, і ми стаємо сотво-

реними (Див.: Enarr. in Ps. 99, 6). Людині належить 
славити Бога: як мовчанням, так і піснями прослави, адже 

нам даровано голос і здатність зважати на наші слова. 

Окрім способу нашого мовлення про Бога, св. Авгус-

тин висуває низку теодицейних відповідей. 

На питання: чому Бог сотворив світ? – св. Августин 

відповідає: – По своїй доброті, яка не хотіла дозволити, 

щоб створіння могло б залишитись у Ніщо: «Si ergo 

quaerimus, quis fecerit, deus est. Si per quid fecerit, dixit 

fiat, & facta est. Si qua re fecerit, quia bona est.» [De 

Civitate Dei, lib. XI, 21; 9, 634]. 

Але у трактаті «Про Пресв. Трійцю» св. Августин, 

посуті, говорить про тісну аналогію душі людини з 

Пресвятою Трійцею. Її сліди в душі людини явлені через 

пам‟ять, розум і волю. А це, у свою чергу, свідчить про 

відношення між мисленням і любов‟ю, над чим 

задумувався св. Августин, закликаючи до пізнання Бога 

з побожністю і любов‟ю більше, ніж погордливою 

наукою: «Haec est autem vera dilectio, ut inhaerentes 

veritati iuste vivamus» [De Trinitate VIII, 7, 10; 13]. 

Думку св. Августина близько до серця сприймала 

Едита Штайн, йдучи у пізнанні Бога його шляхом, ка-

жучи: «Немає майже жодного мислителя, для якого, [як 

для Августина], було чітко і виразно зрозуміло, що 

любов спонукує до мислення. Пал любови спонукує 

його все більше заглиблюватись у сферу духа. Він не 

задовільняється знайденим рішенням, а завжди все 

глибше і глибше продовжує шукати істину. А оскільки 

він у своєму пошуку відштовхується від досвіду 

духовного життя, то особливу увагу звертає на любов 

навіть тоді, коли досліджує сферу пізнавальної 

діяльности. Мислячи, він заглиблюється в неї, тому що 

переконаний, що це для нас є шляхом для пізнання 

Пресвятої Трійці. А це означає, що «той, хто перебуває в 

любові, перебуває в Бозі». Тобто хто посідає добре 

знання любови, той може пізнати й Бога. Вона є 

Провідною Зорею» [31, 450; Пор.: 8, 111-112]. 

2. Проблема зла  

З метою доказати існування Божого буття як безко-

нечно доброго та всемогутнього на противагу існуванню 

у світі зла, в історії філософії існує проблема, яка відома 

як «Августинівська теодицея». Істориками філософії за-

пропоновано численні варіанти цієї теорії, зокрема, 

мислителем Джоном Хіком (John Hick, Evil and the God 

of Love, 1966), який зупинився саме на такому означенні, 

визнаючи подібність такого варіанту доказу існування 

Бога з Августинівським. Зло є результатом первородного 

гріха людства. Проникнення у світ гріха пояснюється як 

покарання внаслідок гріхопадіння з продовженням його 

поширення внаслідок існування свободи вибору з боку 

людини, в силу чого людський рід має змогу 

розвиватися. Тож Бог не несе відповідальности за зло та 

страждання у світі, будучи досконалим Благом. Подібну 

форму теодицеї запропонує св. Тома Аквінський, спира-

ючись на висновки св. Августина про те, що Бог є 

Благом, а тому не може існувати жодного зла, яке б йому 

можна було присудити. Жан Кальвін поділятиме думку 

Августина щодо зла як результату свободи вибору. 

Оскільки зло вражає людину, то необхідно заручитися 

Божою благодаттю на шляху духовного росту. Вже 

сучасник Августина священниик-маніхеєць Фортунат 
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виступав з критикою його тези, вважаючи, що Бог не 

може самоусунутись від зла [11]. Як і Франциск Антоній 

Захарія, італійський богослов XVIIІ ст., не поділяв 

думки Августина щодо проблеми неіснування зла, 

оскільки людське страждання очевидне. Несупереливою 

теодицею Августина визнає Елвін Плантінга. Хік спрос-

товує ідею про унаслідування гріха, вважаючи, що існу-

вання вічного Пекло унеможливлює розвиток християн-

ської теодицеї [20, 237]. На думку Дейвіда Рея Ґрейфіна 

первородний гріх, у викладі варіанту теодицеї св. Авгус-

тина, мав би бути викликаний самим Творцем, чому й 

несправедливим можна буде вважати будь-яку форму 

покарання [24, 60-66]. 

Отож Бог не є причиною зла, зауважує св. Августин. 

За Плотином (Енеад., І, 8), він визнає першу частину 

його обґрунтування, але не ототожнює зло з матерією, 

адже й вона створена Богом. Від характеристики речей, 

які людина називає поганими, мислитель робить висно-

вок, що зло не може існувати, а може бути тільки в 

якійсь субстанції, яка сама по собі є доброю: зло – це 

відсутність досконалости, якою субстанція мала б воло-

діти, але її не має. Зло є «privatio boni». 

З падінням душі у гріховний стан і в зло не відбу-

вається переходу від субстанційного добра до субстан-

ційного зла, адже жодна субстанція не є злою, а відбу-

вається перехід від вічного добра до часового, від най-

вищого до найнижчого. Є тільки одне добро, люблячи 

яке людина грішить (De vera religione). 

Св. Августин любить порівнювати пари речей між 

собою, знаходячи між ними кращу річ. Це не вибір між 

меншим злом. Це щось інше. Ось приклад з трактату 

«Про гідність подружжя»: «Подружжя є почесним у 

будь-якому розумінні, і ложе його без плями (Єв 13, 4). 

Ми не кажемо, що подружжя є добром у тому значенні, 

що воно супротивне блуду, бо інакше матимемо два 

лиха, з яких одне є гіршим; чи ж буде добром блуд, бо 

гірший від перелюбу. Бо справді, ще гірше порушити 

шлюб інших, ніж мати стосунки з повією. Але добрим 

буде й перелюб, бо гіршим є інцест; адже гірше воно 

мати стосунки з рідною матір‟ю, аніж з іншими жінками. 

І все буде добре порівняно з найгіршим, поки не досягне 

того, що, на думку апостола, соромно й казати (Еф 5, 

12). Але хто може сумніватися в тому, що це не 

помилково? Тож шлюб і блуд не є два лиха, з яких одне 

є гірше; але двома благами є подружжя і стриманість, з 

яких одне є кращим. Так і здоров‟я і недуга, що 

тривають у часі не є двома лихами, з яких одне є гірше; а 

здоров‟я і безсмертя є двома благами, з яких одне є 

краще. Подібно й наука й марнославство не є двома 

лихами, з яких марнославство є гіршим; а наука і любов 

є двома благами, з яких любов є кращою. Наука 

скінчиться, каже апостол Павло, та все ж у житті вона 

необхідна; але любов ніколи не промине». (Тут переклад 

мій – Б.З.). «Honorabiles ergo nuptiae in omnibus et torus 

immaculatus. Quod non sic dicimus bonum, ut in 

fornicationis comparatione sit bonum; alioquin duo mala 

erunt, quorum alterum peius; aut bonum erit et fornicatio, 

quia est peius adulterium: peius est enim alienum 

matrimonium violare quam meretrici adhaerere; et bonum 

adulterium, quia est peior incestus: peius est enim cum matre 

quam cum aliena uxore concumbere; et donec ad ea 

perveniatur, quae, sicut ait Apostolus, turpe est etiam dicere, 

omnia bona erunt in comparatione peiorum. Hoc autem 

falsum esse quis dubitet? Non ergo duo mala sunt 

connubium et fornicatio, quorum alterum peius, sed duo 

bona sunt connubium et continentia, quorum alterum est 

melius. Sicut ista temporalis sanitas et imbecillitas non sunt 

duo mala, quorum alterum peius, sed ista sanitas et 

immortalitas duo bona sunt, quorum alterum melius. Item 

scientia et vanitas non duo mala sunt, quorum vanitas peius, 

sed scientia et caritas duo bona sunt, quorum caritas melius. 

Namque scientia destruetur, ait Apostolus, et tamen huic 

tempori necessaria est; caritas autem numquam cadet (1 Cor 

13, 8)» [Nuptiae bonum per se ipsae sunt. 8. 8; 14; 17]. Для 

Августина Істина щойно потребує доказу, бо вона не 

знаходиться на рівні очевидних речей. Її ще треба 

віднайти, щонайменше шляхом доказу, бо існують різні 

її інтерпретативні версії від людей. Августин у творі 

«Про гідність подружжя» творить прототип Сум, знайо-

мить читача з відомими йому оцінками щодо багатьох 

питань, скажімо, з питаннями про те, як розмножувалася 

б перша пара не впавши у гріх (наприклад, як бджоли, 

або як Бог би їй дав іншу якусь можливість, адже ж дав 

можливість першій парі народитися без батьків, будучи 

Всемогутнім. Чи ж Ісуса Христа привів на світ з Діви-

чого лона). І наводить цікаві відповіді, які навіть мають 

місце у Біблії. Але йому йдеться про те, щоб знайти 

кращу правдиву відповідь. – («Plures enim de hac re 

sententiae diversaeque exstiterunt; et si examinandum sit, 

veritatia divinarum Scripturarum quaenam earum 

potissimum congruat, prolixae disputationis negotiumest» 

2. Там само) – яка б у кращий спосіб узгоджувалася з 

істиною Святого Письма. На речення з Кн. Бут 1:28 

«будьте плідні й множтеся», він знаходить відповідь не 

на користь фізичного зросту і плідності, а духовного: як 

у Пс 133, 3: Multiplicabis me in anima mea in virtutem 

(«Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу» тобто 

буквально «Ти примножив сили душі моєї». [Там само]), 

все ж прагне знайти правдиву відповідь. Або ж, ось як у 

випадку з проблемою супружої вірності, на перший 

погляд, істина є очевидною, але як по різному її можуть 

трактувати самі подруги – одні, «ті що є у шлюбі», і ті, 

як створюють «його подобу»: «Рівнож, коли жінка, яка 

зраджує супружій вірності, є вірна коханцеві, в кожному 

випадку є жінкою, яка провинилася; але якщо не є 

вірною ще й перед коханцем, то це ще гірше. Однак 

якщо вона кається за провину, і повернувшись до под-

ружньої чистоти розриває перелюбну домовленість, то 

мене дивуватиме, якщо саме коханець вважатиме її 

зрадницею». «Ita mulier, si fide coniugali violata fidem 

servet adultero, utique mala est; sed si nec adultero, peior 

est. Porro si eam flagitii paeniteat et ad castitatem rediens 

coniugalem pacta ac placita adulterina rescindat, miror, si 

eam fidei violatricem vel ipse adulter putabit» [Coniuges 

fidem sibi pariter debent. Про цінність вірності. 4; 14; 17]. 

На думку Августина, існує метафізичне зло, спричи-

нене недосконалою природою сотворінь, які «є чи мо-

жуть бути з вадами з простого факту, що вони сотворені 

з нічого» (Epist. 118, 3.15) і моральне, яке залежить від 

того, що людина чинить його свобідно. 

Метафізичне зло є причиною всіх фізичних страж-

дань, а моральне – причиною віддалення людини від 
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Бога з приводу поганого користування свободою вибору 

грішником (conversio ad creaturas): «Male facimus ex 

libero voluntatis arbitrio». 

Причиною зла є створіння, і зло проявляється у двох 

формах: як страждання і як провина. Чи ж доброю є 

свобода? Св. Августин запевнює, що доброю, адже вона 

є умовою моральности. Коли б людська дія не була 

вільною, то тоді вона не зазнавала б випробувань або 

була б тільки тим, чим є зараз. Нічого іншого! 

Тільки за умови свободи людини можливе як добро, 

так і зло. 

Проте хіба не під силу було Богові створити такий 

Всесвіт, де б зло було відсутнє? На думку мислителя, в 

цьому питанні криється певність, начебто нам відомий 

кращий Всесвіт від самого Бога, і ми претендуємо Його 

вчити. 

В такому випадку напрошується висновок, що зло є 

необхідне і входить у Божий порядок? «Відповідаю: ані 

гріх, ані грішники не є необхідні для досконалости, а 

тільки душі, оскільки вони є душами, то вони є такими, 

що коли хочуть, то впадають у гріх, а якщо грішать, то й 

стають нещасними.» (De libero arbitrio, III, 13). Проте й 

зло входить до Божого устрою: «Ніщо не може бути поза 

Божим устроєм, і зло теж, оскільки з походженням було 

поза цим порядком. Але Божа справедливість не доз-

волила, щоб воно залишилося поза Божим устроєм і 

привела його до нього, приборкала, ув‟язнила до Закону, 

якому вона є владною.» [De ordine, II, 7, 23; 15]. 

Висновки та перспективи розвитку напряму 

дослідження. Підсумовуючи сказане вище, слід заува-

жити, що Бог, згідно з Августином, відрізняється від 

Бога Плотина абсолютною досконалістю, буттям, добром 

і величчю на онтологічному (субстанційному) рівні. 

У вченні про буття св. Августин промостив дорогу 

св. Томі Аквінському і бл. Дунсу Скоту. Саме таку 

думку поділяє теж Г. Майоров зауваживши, що «своїм 

вченням про форму і матерію він [св. Августин] перед-

бачив гілеморфізм Томи, а його вчення про буття як 

метафізичне першоначало і про види буття ставить під 

сумнів безумовну самобутність теорії трансценденталій 

Дунса Скота» [6, 291-292]. Хоч, щоправда, ці християн-

ські мислителі є тією чи іншою мірою речниками 

філософії буття Книги Виходу, все ж вчення св. Авгус-

тина мало на них неабиякий вплив. 
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Постановка проблеми. Останнім часом пробле-

матика історичної свідомості та історичної пам‟яті стала 

однією з найбільш затребуваних. Досить відзначити 

формування навіть окремого наукового напрямку, що 

займається виключно питаннями надіндивідуальних форм 

пам‟яті – memory-studies. В рамках даної статті ми зо-

середимо увагу на одній з концепцій пам‟яті – концепції 

Д. Лоуенталя, що зумовлене найменшою популярністю, 

отже й вивченістю даної теорії (значно частіше в кон-

тексті наукових розмов фігурують імена Я. Ассмана, 

П. Нора, А. Мегілла та інших), а також оригінальністю 

та самобутністю евристичного даного підходу. 

Мета роботи – проаналізувати співвідношення істо-

ричної свідомості та історичної спадщину у трактуванні 

Девіда Лоуенталя.  

Виклад основного матеріалу. Праця Д. Лоуенталя 

«Минуле – чужа країна» присвячений проблемі мину-

лого, спадщини та їх «експлуатації» в інтересах сучас-

ного суспільства. Так, дослідник пише з цього приводу: 

«...громадськість продовжує пояснювати минуле – як 

своє власне, так і минуле інших людей – в термінах 

сучасності. Приручаючи минуле, таким чином, ми залу-

чаємо на свій бік незліченне число нинішніх причин. 

Легенди про виникнення та тривалість, про перемоги 

або біди, проектуємо сьогодення на минуле, а минуле, в 

свою чергу, на сьогодення» [3, с.6]. 

Такий підхід до осмислення минулого Д. Лоуенталь 

називає «спадщиною», що спрощує і проясняє його, про-

тиставляючи йому історію, яка прагне до об‟єктивного, 

чисто наукового вивчення минулого. 

В іншій частині своєї роботи він говорить про 

пам‟ять, історію та реліквії як «шляхи минулого». 

Пам‟ять і історія, з його точки зору, різні, хоча і 

взаємопов‟язані. Перша, на думку дослідника, «невід-

воротна та цілком безперечна», друга ж – «сповнена 

випадковостей та піддається емпіричній перевірці» [2, 

с.296], «пам‟ять включає в себе повідомлення про 

минуле з других рук, тобто історію... історія ж, в свою 

чергу, ґрунтується на свідченнях очевидців та інших 

спогадах, тобто на пам‟яті» [3, с.335]. Реліквії – арте-

факти минулого, які служать формою візуалізації спо-

гадів і підставою для історичних досліджень. 

Однак в якому б форматі не поставало минуле – як 

спадщина, історія або реліквія, все знання про нього 

ґрунтуються на пам‟яті, яка «є безперервне збереження в 

мозку вхідних фізичних імпульсів, що певним способом 

можна відновити знову в поточній свідомості» [3, с.306]. 

Говорячи про структуру пам‟яті, Д. Лоуенталь виді-

ляє три її найважливіших компоненти: звички, спогади 

та пам‟ятні речі: «Звички охоплюють собою всі присутні 

в свідомості сліди минулих вчинків та думок, свідомо чи 

несвідомо зберігаються пам‟яттю. Спогади – це більш 

обмежені, ніж звички, але все ще всюдисущі пережи-

вання, вони включають в себе свідомість про минулі 

події та стани буття. Пам‟ятні речі – це особливо дорогі, 

заповітні переживання, що свідомо зберігаються з вели-

чезного загального масиву пам‟яті» [3, с.307]. Таким 

чином, можна сказати, що буття пам‟яті здійснюється 

через форми діяльності, знань та речей.  

Як і практично всіх дослідників, що займалися проб-

лематикою пам‟яті, Д. Лоуенталя займає питання спів-

відношення її індивідуальної та колективної форм. 

Роздуми вченого в даному контексті дещо нагадують 

висловлювання П. Рікера, оскільки, по-перше, вони також 

досить розмиті, а, по-друге в них також простежується 

думка про те, що пам‟ять як форма свідомості носить 

виключно індивідуальний характер [2, с.59-59]. 

При цьому Д. Лоуенталь говорить і про тісний взає-

мозв‟язок між особистим і груповим модусами пам‟яті: 

«Минуле, що зберігається в пам‟яті має одночасно 

особистий і колективний характер» [3, с.307]. Межа між 

ними розчиняється та не піддається фіксації. Події, що 

відбуваються в суспільстві, переробляються свідомістю 

людини в особисті, навіть інтимні спогади. З іншого боку, 

зміст індивідуальної пам‟яті коригується у відповідності 

із запитами групи і з колективними уявленнями про ті чи 

інші події: «Ми намагаємося поєднати приватне минуле 

з колективною пам‟яттю і суспільною історією» [3, с.308]. 

Концепція Д. Лоуэнталя відрізняється своєю оригінальністю та самобутністю. Д. Лоуенталь виділяє 

три основних джерела пізнання минулого: пам’ять, історію та релікти. В даному контексті він розуміє 

пам’ять в її індивідуальному прояві, як сукупність спогадів окремої особистості про власне життя, а 

також уявлень про минуле. Такий тип знання має суб’єктивність і малий ареал охоплення. Історія лише 

частково вільна від цих недоліків, оскільки і її пізнання минулого обумовлено серйозним впливом 

сьогодення. Релікти – відчутні сліди минулого – не виступають самостійними джерелами знань про 

минуле, потребуючи інтерпретації. Сама процедура тлумачення також носить суб’єктивний та 

реконструктивний характер. Крім того, релікти з часом піддаються як смисловій, так і чисто фізичній 

ерозії. Яким би джерелом знань про минуле не користувався дослідник, він неминуче стикається з 

проблемою впливу його власної сучасності на процедуру розуміння.  

Ключові слова: пам’ять, спадщина, історія, спомини, ідентичність, колективна пам’ять.  
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Вчений переконаний в індивідуальній природі пам‟яті 

та розуміє під нею лише ті спогади, які «живуть» у 

свідомості конкретної людини. Як тільки вони виходять 

за рамки «пам‟яті особистості» та набувають інші 

форми, то перетворюються на історію (він не викорис-

товує термін «колективна пам‟ять», але в його інтерпре-

тації історія дуже близька до неї за змістом) [1, с.440]. 

На думку Д. Лоуенталя, пам‟ять (в форматі спадщи-

ни) постійно трансформується, адаптуючись до запитів 

сьогодення. Така трансформація відбувається в двох 

формах – забуття і перегляду (реконструкції, реінтер-

претації). «Для того, щоб пам‟ять мала сенс, ми повинні 

забувати більшу частину того, що бачили» [3, с.322]. 

«Спогади – це не готові до вживання копії минулого, але 

еклектична, виборча їх реконструкція, яка ґрунтується 

на наступних діях і сприйняттях та на постійно мінливих 

кодах, за допомогою яких ми розрізняємо, символізуємо 

і класифікуємо навколишній світ» [3, с.331]. 

Така пильна увага до пам‟яті пов‟язана з тим, що 

пам‟ять виконує найважливіші для сьогодення функції і, 

головним чином, – ідентифікаційну (в особистісному та 

колективному масштабах). Д. Лоуенталь пише з цього 

приводу: «Пам‟ять про минуле є одним з найважливіших 

моментів нашої власної ідентичності. Знання про те, що 

ми колись були, є підтвердженням того, що ми є зараз. 

Пам‟ять про досвід минулого з‟єднує нас з нашим ко-

лишнім Я... Втрата пам‟яті руйнує особистість людини і 

позбавляє життя сенсу. Різні групи мобілізують колек-

тивні спогади для того, щоб підтримувати корпоративну 

ідентичність» [3, с.311-312]. 

Крім найважливішої ідентифікаційної функції вчений 

також говорить про функції пізнавальну та адаптаційну. 

Перша втілюється в процесі пізнання минулого за допо-

могою звернення до «архівів» пам‟яті. Друга – в присто-

суванні спадщини минулих поколінь до завдань і потреб 

нині живих людей, в подоланні реально-історичного і 

психологічного розриву між минулим і сьогоденням [4, 

с.65]. 

Д. Лоуенталь виділяє кілька типів пам‟яті, хоча з 

контексту його праці не можна з точністю зрозуміти 

сутність і специфіку кожної з них. Він виділяє: епізо-

дичну пам‟ять (вона зберігає в собі неординарні події); 

повсякденну пам‟ять; інструментальну (схематизоване 

«коротке резюме минулих подій», що не має емоційно-

чуттєвого супроводу та обумовлене актуальними уста-

новками); афективну пам‟ять, або мрії (форма пам‟яті, 

заснована не стільки на запам‟ятовуванні події, скільки 

на запам‟ятовуванні почуттів і відчуттів, з ним пов‟я-

заних) [1, с.441]. 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи результати 

дослідження Д. Лоуенталя та узагальнюючи його 

основні думки, можна вивести наступне: 

1. Пам‟ять (поряд з історією і реліквіями) є формою 

буття минулого; 

2. Природно пам‟ять властива лише окремій особис-

тості, але її спогади можуть відчувати сильний вплив з 

боку групи таким чином, що індивідуальне та колек-

тивне в структурі пам‟яті стає злитим; 

3. Звернення до минулого і до пам‟яті, перш за все, 

здійснюється в інтересах актуальності, внаслідок чого 

вони піддаються модернізації. Найбільш затребуваними 

формами останньої є забуття та перегляд; 

4. Структурно пам‟ять складається зі звичок, спогадів 

та пам‟ятних речей, тобто компонентів діяльності, знань 

та речей; 

5. Існує кілька типів пам‟яті: епізодична, повсяк-

денна, інструментальна та афективна; 

6. До найбільш значимих функцій пам‟яті віднося-

ться: пізнавальна, адаптаційна та ідентифікаційна. 

Сама назва праці Д. Лоуенталя фіксує одну зі сторін 

сприйняття минулого як іншого світу, відокремленого 

від сьогоденного непереборним розривом. Таке став-

лення до минулого, яке сформувалося лише у XIX сто-

літті, обумовлено декількома причинами. По-перше, 

зростанням друкованих видань, що дають можливість 

фіксувати, зберігати тексти та надалі аналізувати їх, 

порівнювати з попередніми, виявляти на їх основі 

динаміку змін тощо. По-друге, розширенням в зв‟язку з 

розвитком транспорту просторово-географічних кордонів, 

підвищенням доступності подорожей, освоєння чужих 

країн та культур. По-третє, остаточній секуляризації 

культури, втратою віри в християнську темпоральну 

картину світу та радикальній трансформації звичного 

життєвого укладу, продиктованого науково-промисловою 

революцією [3, с.5].  

Вчений позначає вигоди і загрози, які таїть в собі 

минуле. До перших він відносить: поінформованість про 

визнання, підтвердження переконань та дій, усвідомлен-

ня особистої та колективної ідентичності, діахронічне 

збагачення досвіду сьогодення, можливість відстрочити 

настання сьогодення. Другі, на його думку, зводяться до 

необхідності витіснення травматичних переживань, при-

душення сьогодення з боку великого минулого, пород-

ження суперництва з ним [3, с.19]. Біполярна природа 

минулого породжує таке ж двоїсте ставлення до нього, 

зводиться до шанування, обурення на адресу минулого 

або почуття боргу перед ним. 

Протягом усієї своєї роботи Д. Лоуенталь неодно-

разово підкреслює реконструктивний характер минулого 

та колосальний вплив, який справляє сьогодення на 

процедуру осягнення минулого: «Спогади – це не «го-

тові до вживання» копії минулого, а еклектична, виборча 

їх реконструкція, яка ґрунтується на наступних діях і 

сприйняттях та на постійно мінливих кодах, за допомо-

гою яких ми розрізняємо, символізуємо й класифікуємо 

навколишній світ» [3, с.331]. Сучасність завжди потребує 

минуле, експлуатуючи згадані вище його вигоди. Однак 

в епоху, очевидцями якої ми є, ця потреба набуває 

особливі масштаби. Д. Лоуенталь характеризує її як час 

«шаленої ностальгії», «нав‟язливих пошуків коренів», 

«турботи про збереження слідів минулого» і «зроста-

ючого інтересу до національної спадщини» [3, с.26]. 

Ситуацію, що склалася, вчений пояснює приблизно так 

само, як і П. Хаттон, П. Арьєс та П. Нора – через 

відчуження сучасного суспільства від традиції: «Розрив 

з традицією, який утворився у XX столітті, поставив нас 

в положення, коли нас оточують пам‟ятники і реліквії, 

значення яких ми навряд чи можемо зрозуміти... Ми 

зберігаємо спадщину також і тому... що недостатньо 

близькі до неї щоб творчо її переробити» [3, с.28]. 
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HISTORICAL CONSCIOUSNESS AND HISTORICAL HERITAGE: FEATURES OF INTERSECTION 

D. Lowenthal’s concept is distinguished by its originality and originality. D. Lowenthal identifies three main sources of 

knowledge of the past: memory, history and relics. In this context, he understands memory in its individual manifestation, as a 

set of memories of an individual about his own life, as well as ideas about the past. This type of knowledge has subjectivity and 

a small coverage area. History is only partially free of these shortcomings, because its knowledge of the past is due to the 

serious influence of the present. Relics – tangible traces of the past – do not act as independent sources of knowledge about the 

past, requiring interpretation. The interpretation procedure itself is also subjective and reconstructive. In addition, relics are 

subject to both semantic and purely physical erosion over time. Whatever source of knowledge about the past the researcher 

uses, he inevitably faces the problem of the influence of his own present on the procedure of understanding. 

Key words: memory, heritage, history, reminiscence, identity, collective memory. 
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Постановка проблеми. Невпинний бурхливий роз-

виток науки й техніки на межі 21 століття спричиняє до 

швидких змін як в галузях виробництва, в суспільному 

житті, так і в культурі та мистецтві. Промисловість на-

буває широкого поширення, формується і розвивається 

художній смак, естетика, «новий стиль». 

Відродження втрачених чи забутих етномистецьких 

традицій у художній промисловості має не тільки соціо-

культурне, духовне, але й економічне значення. Так, 

вироби ВАТ «Текстерно» і Тернопільського фарфоро-

вого заводу, були відомі не лише в Україні, а й за її ме-

жами. А збільшення виробництва творів, постачання їх 

на вітчизняний і зовнішній ринки неможливе в сучасних 

умовах без глибокого мистецтвознавчого дослідження 

цієї проблеми, що в свою чергу вимагає спеціальних 

методик і відповідних програм. 

Для України, яка сьогодні перебуває в стані перма-

нентної кризи, пріоритетність цієї проблеми прогляда-

ється досить рельєфно. Єдиним вірним бачиться шлях 

постачання на зовнішній ринок не сировини, не дешевої 

продукції художньої промисловості, а саме високомис-

тецьких творів декоративного мистецтва. 

Сутність наукової проблеми полягає в необхідності 

комплексного, системного дослідження та історико-мис-

тецького висвітлення художньої промисловості Терно-

пільщини як своєрідного культурного феномена. Терно-

пільщина – це значна територія, що є частиною Галичини і 

відзначається цільністю і локальними відмінностями у 

традиційній творчості майстрів.  

Сучасний стан характеризується частковим дослі-

дженням Тернопільщини (друга половини 20ст.), але 

майже цілковитою відсутністю мистецтвознавчих праць 

стосовно художньої промисловості даного регіону. 

Актуальність. Аналіз існуючих досліджень худож-

ньої промисловості Тернопільщини приводять до висно-

вку, що головним недоліками їх є: складність узгоджен-

ня між собою відповідних творчо-виражальних параметрів, 

обмежене застосування комп‟ютерних технологій, не-

можливість порівняти кінцеві результати, велика частка 

суб‟єктивізму тощо. Все це не сприяє підготовці синте-

тичних праць з історії українського декоративно-прик-

ладного мистецтва, а саме розвитку художньої промис-

ловості, і вочевидь вимагає створити нову методику. 

Цікаво, що сучасні можливості комп‟ютерних техноло-

гій у порівняльному формально-графічному аналізі тво-

рів декоративного мистецтва дають можливість виявити 

їх історичну та національну специфіку. 

Мета наукової роботи полягає у досліджені розвитку 

художньої промисловості Тернопільщини другої поло-

вини ХХ століття (генезису, історії, типології, художніх 

особливостей). 

Щоб дослідити дану мету потрібно вирішити такі 

завдання: 

1. проаналізувати умови розвитку промисловості 

України; 

2. обґрунтувати умови створення та розвитку худож-

ньої промисловості («Текстерно», Тернопільський фар-

форовий завод); 

3. проаналізувати технологію виготовлення виробів; 
4. дослідити творчість майстрів дизайнерів; 
5. проаналізувати науково-методичну, періодичну лі-

тературу, архівну документацію. 

Об‟єкт дослідження – явища, умови, процеси (полі-

тичні, економічні, соціальні), що відбувалися на Терно-

пільщині в другій половині ХХ століття.  

Предмет дослідження – твори-вироби художньої 

промисловості даного регіону. 

Виклад основного матеріалу. Значущість проблеми 

визначається її теоретичною та практичною складовими. 

Перша пов‟язана з науковою новизною, необхідністю 

фундаментальних і спеціальних досліджень художньої 

промисловості. Важливість другої випливає з практич-

них рекомендацій пов‟язаних з організацією творчих 

майстерень для виробництва продукції декоративного 

мистецтва за різноманітними напрямами. 

Щоб виконати наукове дослідження потрібно визна-

чити вихідні параметри попередніх даних, за допомогою 

яких вдасться розкрити дану тему. 

На розвиток художньої промисловості Тернополя 

мали вплив економічні, культурні, соціально-побутові 

події, що відбувалися як в Україні, так і в світі у другій 

половині ХХ століття. Частково ці питання висвітлені у 

працях: «Легкая индустрия народу» (Г.В. Дзизь, 

О.Я. Касьяненко, И.А. Хоменко и др., 1980) [8], «Історія 

господарства: Україна і світ» (Б.Д. Лановик та ін., 1995) 

[7], «Індустріальний розвиток західних областей Укра-

їни в період комуністичного будівництва» (Г.І. Коваль-

чак, 1973) [6], «Історія народного господарства та еко-

номічної думки Української РСР» (1978) [5].  

Відбудова та розвиток господарства України в пово-

У статті висвітлено особливості формування художньої промисловості Тернополя; розглянуто умови 

розвитку «Текстерно» та Тернопільського фарфорового заводу; проаналізовано вироби та діяльність 

художників підприємств. 

Ключові слова: художники, вироби, промисловість, фарфоровий завод, текстиль, дизайн. 
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єнні роки відбувалися в умовах, коли всі українські зем-

лі (крім західних, що залишилися у складі Польщі) опи-

нилися у межах однієї держави. Територія України на 

кінець 1945 року розширилася до понад 580 тис.км². 

Складним було демографічне становище. Під час війни, 

за радянською статистикою, кожен шостий житель заги-

нув, решта була депортована на примусову працю у 

Німеччину, евакуйована на Схід, заслана до таборів. 

Протягом 50–60-их років гострої нестачі робочої сили не 

відчувалося внаслідок відносного аграрного перенасе-

лення, особливо у західних областях. 

Господарство розвивалося на основі директивних 

п‟ятирічних планів: п‟ятого (1951–1956 рр.), шостого 

(1956–1960 рр.), сьомого (1961–1965 рр.) [1; 429]. 

Певні досягнення були у легкій промисловості Ук-

раїни: лише за 1959–1965 рр. було споруджено понад 

300 нових і реконструйовано більш як 400 підприємств. 

Освоєно випуск нетканих матеріалів, штучного хутра, 

трикотажних виробів із хімічних волокон [7; 433]. 

У 50–90-их роках господарство України, як і світу в 

цілому, розвивалось в умовах прискорених темпів науки 

і техніки. На Заході досягнення наукового прогресу 

спрямовувались на піднесення добробуту населення. В 

Україні та інших тоталітарних державах у цей період 

панувала гігантоманія – будувався БАМ, здійснювалася 

широкомасштабна меліорація, продовольча, енергетична 

та інші програми. Неефективно, без врахування екологі-

чного фактора, використовувались сировинні ресурси. 

Україна перетворилася на сировинний придаток тодіш-

нього СРСР [7; 469]. 

В загальній системі планомірного розміщення проду-

ктивних сил велика роль належала комплексному 

розв‟язанню питань міського і сільського розселення, 

яке є важливим фактором підвищення ефективності сус-

пільного виробництва, розвитку промисловості, в тому 

числі і художньої; і позитивно впливає на зближення 

рівнів матеріального і культурного життя трудящих різ-

них категорій поселень [5; 3]. 

Завдяки новому промисловому, культурному і соціа-

льно-побутовому будівництву (1971–1975рр.) процеси 

урбанізації в західних областях відбувалися досить інте-

нсивно, швидше, ніж у середньому по республіці [5; 4]. 

Територіальні зрушення, що відбувалися в розвитку 

продуктивних сил менш індустріально розвинутих обла-

стей республіки (Середнє Придніпров‟я, Полісся, західні 

області УРСР) певним чином вплинули на формування 

промислових вузлів в деяких старих містах. За роки 

останніх п‟ятирічок багато з них стали центрами з роз-

винутою енергетикою, промисловістю, транспортом та 

культурними закладами. Населення таких старих міст як 

Чернігів, Черкаси, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк 

тощо, які протягом тривалого історичного періоду зали-

шалися малими і середніми, а згодом й сьогодні вико-

нують функції обласних центрів. У дев‟ятій п‟ятирічці 

на базі вдосконалення розміщення продуктивних сил 

продовжувався їх динамічний соціально-економічний 

розвиток. Тернопіль збільшив своє населення на 36– 

49% [5; 6]. 

Про текстильну промисловість УРСР у дев‟ятій 

п‟ятирічці в 1978 р. пише М. Дядечко [5]. Текстильній 

промисловість поряд з іншими галузями легкої індустрії 

належить важлива роль у забезпеченні піднесення мате-

ріального і культурного життя трудящих. Текстильна 

промисловість на Україні як індустріальна галузь народ-

ного господарства по суті була створена тільки в роки 

будівництва соціалізму. В дореволюційний період вона 

була технічно відсталим виробництвом, яке залежало від 

іноземного капіталу [5; 8]. У період дев‟ятої п‟ятирічки 

було повністю завершено будівництво Тернопільського 

бавовняного комбінату. Важливу роль у збільшенні ви-

робництва тканин відіграло використання досягнень 

науково-технічного прогресу. Його основними напря-

мами в текстильній промисловості республіки було 

впровадження нової техніки, вдосконалення конструкцій 

і модернізація діючого устаткування, освоєння нових 

полімерних матеріалів, поліпшення їх властивостей у 

процесі переробки, вдосконалення технології обробки 

сировини й напівфабрикатів [5; 9].  

Майже всі джерела розглядають лише поверхнево 

особливості художньої промисловості. Переважно в них 

звертається увага на економічний розвиток того чи ін-

шого виробництва, тобто що заплановано на першу, 

другу, третю і п‟ятирічку, як їх виконано, як прово-

диться робота по вихованню молоді і тому подібне. 

Проте є й деякі матеріали, які висвітлюють й інші 

важливі для нас питання, так наприклад, історію Терно-

пілля, заснування ВАТ «Тектерно», Тернопільського 

фарфорового заводу, їх вироби, колір та підбір зобра-

ження на них, містять «Історія господарства: Україна і 

світ» (Лановик Б.Д. та ін., 1995) [7], «На благо народа» 

(Град Н.Е., 1976) [4], «Історія Тернопілля. Наш край з 

найдавніших часів до наших днів» (Букавин І.Я., 2004) 

[1], «Вільне життя», 2005 [3]. 

Тернопіль – один з індустріальних і культурних 

центрів Радянської України. До 1939 року всю промис-

ловість міста складали декілька кустарних майстерень. У 

післявоєнний час після відновлення на Тернопільщині 

радянської влади її головними завданнями протягом 

перших післявоєнних років стали відбудова зруйнова-

ного під час війни, завершення радянізації та боротьба з 

українськими націоналістами. В другій половині 1950-их – 

першій половині 1960-их рр., у роки хрущовської «від-

лиги» на батьківщину змогли повернутися десятки тисяч 

репресованих. Спостерігалось деяке пожвавлення куль-

турно-мистецького життя. Саме в ті роки розкрився пое-
тичний талант нашого земляка Степана Будного. Завдяки 

його однойменній поезії широко починає використову-

ватися така назва нашого краю, як Тернопілля. Протягом 

1959–1966-их рр. Внаслідок кількох адміністративно-

територіальних реформ то зникали, то з‟являлися нові 

райони області. 

Наприкінці 1960-их у 1970-ті рр. зміцнюється проми-

словий потенціал Тернопільської області, її сільськогос-

подарське виробництво. В цей час прокидається інтерес 

до історії рідного краю, пам‟ятних місць, його природи. 

У 1960–1970-ті рр. Створюється чимало краєзнавчої лі-

тератури, пишуться путівники по нашому краю [1; 81-86].  

Сучасний промисловий потенціал Тернополя – деся-

тки виробничих об‟єднань, заводів, фабрик. Будівництво 

Тернопільського бавовняного комбінату було розпочато 

в 1965 році. Вже через три роки комбінат почав випус-

кати першу продукцію. В 1973 році – вступив в ряд дію-
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чих. Це одне з найбільших текстильних підприємств 

України. Його виробнича площа – 20 га, де розміщені 

прядильна, ткацька і обробна фабрики. Випускаюча 

продукція – набивні, гладкофарбовані, відбілені бавов-

няні тканини. Асортимент – сатин, ситець, бязь [10]. 

В 1988 році Тернопільському об‟єднанню «Тексте-

рно» виповнилось 20 років. Більше 400 споживачам вже 

постачали гарні, високоякісні і різноманітні бавовняні і 

суміжні тканини, що відповідали останнім тенденціям і 

вимогам моди, які користувалися попитам на внутріш-

ньому і міжнародному ринку. Асортимент продукції 

включав 24 артикули: ситець, сатин, бязь, мадаполам, 

репс, тканини для пошиття блузок («Бірюса», «Надія», 

«Росинка»), суконь і костюмів («Гаврош», «Вікторія», 

«Юність») тощо. Асортимент бавовняних тканин різно-

манітний за призначенням і становлять наступні основні 

групи: білизняну, сукняну, сорочкову, одягову. 

Гладко фарбовані тканини оформлялися в модній 

кольоровій гамі і зберігали свіжість на весь період. У 

малюнках для молодіжного одягу проглядалися риси 

плакатності і декоративності. Досягнуто це за рахунок 

великих площин кольору і введення в композицію 

малюнка все можливих написів і вітчизняної символіки. 

Для платтяних тканини характерні малюнки квіткового 

спрямування, а для білизняних – дрібні малюнки. Легкі 

прозорі блузочні тканини оформлені малюнками під 

гіпюр, мереживо, вишивку, з м‟якими перламутровими 

відтінками. Колектив підприємства не зупинив творчих 

пошуків – вдосконалювалася структура тканин, викори-

стовувалися нові технологічні прийоми, покращувалася 

якість продукції. Для створення нового асортименту 

бавовняних тканин використовували багатокомпонентні 

пряжі: бавовна з шерстю, віскозою, синтетичними воло-

кнами та ін. [9]. 

На сьогоднішній день ВАТ «Текстерно» – єдиний 

комбінат, який зберіг повний виробничий ланцюг: пря-

діння, ткацтво та друк тканин. Однією із складових під-

вищення технологічного рівня виробництва на комбінаті 

є повна його реконструкція та модернізація. 

Першим етапом модернізації з жовтня 2002 року став 

перехід від всім відомого ще з радянських часів «терно-

пільського ситця» шириною 95 см до більш «важкої» 

бязі шириною 150 см.  

Запуск цієї нової технологічної лінії відбувся в вере-

сні 2003 року, а вже у квітні наступного року, дизайнер-

ські студії «Текстерно» презентували нову колекцію 

тканин, яка складається більш ніж з 55 малюнків. Особ-

лива увага у виробництві тканин приділяється розробці 

нових дизайнів. У Києві відкрито оптово-роздрібний 

магазин «Текстиль Тернопілля», в якому виставлено 

нову колекцію тканин 2004 року, виготовлених на 

Об‟єднанні «Текстерно» за останні два роки. Колекція 

складається з трьох ліній – «Оновлена класика», «Нова 

хвиля» та «Дитяча». Перша лінія – це абсолютно новий 

погляд на традиційні квіткові мотиви у дизайні тканин. 

Гама колористик, використаних у малюнках, відзнача-

ється багатством комбінацій і насиченістю кольору. 

Друга – поєднує в собі з одного боку стриманий дизайн, 

а з іншого – абстрактний концептуалізм, вона відповідає 

новітнім тенденціям (абстрактна геометрія, локальні 

кольори та етнічні мотиви). 

Особливе місце в колекції посідає «Дитяча лінія». 

Спектр дизайну дитячих тканин широкий і різноманіт-

ний та розрахований на всі вікові групи – від немовлят 

до підлітків. 

Маючи позитивні результати першої модернізації 

комбінату, керівництво комбінату прийняло стратегічне 

рішення – першими на Україні розпочати випуск тка-

нини шириною до 240 см з різними фізико-механічними 

параметрами. Раніше, устаткування, яке працювало, до-

зволяло випускати тканини шириною до 150 см. Саме 

тому наступним кроком стала глобальна модернізація 

більшості технологічних ліній з липня 2004 року. 

Сьогодні тернопільськими тканинами все більше ці-

кавляться у Європі та Азії. Уже здійснюються поставки 

до Словаччини, країн Прибалтики, у перспективі – 

Польща, Угорщина та ін. [3]. 

Про Тернопільський фарфоровий завод і його вироби 

коротко можна дізнатись з «Каталогу виробів» (1986) 

[11]. Тернопільський фарфоровий завод введений в екс-

плуатацію в 1964 році. Він спеціалізувався по випуску 

чайних і кофейних сервізів, пізніше сувенірних виробів. 

Восьма, дев‟ята, десята, одинадцята п‟ятирічки були 

роками інтенсивного росту виробництва, технічного 

переоснащення, розширення виробничих площ.  

В десятій і одинадцятій п‟ятирічках одним з важли-

вих напрямів діяльності колективу заводу стала плано-

мірна і цілеспрямована робота зі збільшення асортиме-

нту, підвищення художнього рівня продукції. Вироби 

переважно виготовлялися на механізованих лініях мето-

дом формовки і лиття, обпалювались у швидкісних пе-

чах, оформлялись різними методами підглазурного і 

надглазурного декорування. У формах і малюнках заво-

дські художники гармонійно поєднували традиції мис-

тецтва з сучасними естетичними вимогами.  

Розробка нового асортименту виробів ведеться на 

основі аналізу споживчого попиту із врахуванням сучас-

них тенденцій і класичних традицій в області створення 

форм і декору.  

Асортимент виробів фарфорового заводу різноманіт-

ний: це і чайні, кофейні, столові сервізи, чашки з блюде-

чками, кружки, подарунково-сувенірні набори. Той чи 

інший виріб має свою форму і певний малюнок. Надзви-

чайно різноманітний характер колориту зображень, який 

відображає задум художників-дизайнерів, переважно це 

були рослинні і тваринні мотиви. Вони у своїх виробах 

прагнули передати особливості української нації, свят, 

дитячі інтереси. Це можна побачити вже у самих назвах: 

сервіз чайний форма «Карпати, «Світанок» (автор форми 

Спиця В.Г., автор малюнку Терещук М.П.), сервіз чай-

ний форма «Трембіта», «Білі горохи» (автор форми 

Спиця В.Г., Горолюк В.М., автор малюнку Тарасе-

нко П.П.), сервіз чайний форма «Трембіта», «Сіточка» 

(автор форми Спиця В.Г., Горолюк В.М., автор малюнку 

Ткачук Л.Ф.); сервіз чайний форма «Трембіта», «Буко-

вина» (автор форми Спиця В.Г., Горолюк В.М., автор 

малюнку Спиця В.Г.), сервіз чайний форма «Ранок», 

«Народний візерунок» (автор форми і малюнку Тарасе-

нко П.П.), сервіз кофейний форма «Медобори», «Мело-

дії Карпат» (автор форми Горолюк В.М., автор малюнку 

Костенко Л.М.); кружки «Їжак», «За грибами», «Квіти», 

«Білочка», «Пісня» (автор форми Горолюк В.М., автор 
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малюнку Терещук М.П.); сувенірно-подарункові вироби: 

ваза декоративна «Слава праці» (автор форми Тарасе-

нко П.П., автори малюнку Ткачук Л.Ф., Горолюк В.М.), 

штоф подарунковий «Тернопіль» (автор форми і малю-

нку Колесник В.П.) тощо [11]. 

Висновок. Таким чином, дослідження націлене на 

вдосконалення існуючих методик та розробку нових 

методів і підходів; проведення комплексного системного 

вивчення видів художньої промисловості Тернопіль-

щини, як своєрідного явища, що має практичне зна-

чення. Усе це в комплексі становить актуальність 

проблеми. 
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Постановка проблеми. Особливість творчої 

поведінки Григорія Сковороди, яка потім відбилася і на 

характері його філософського вчення, полягала в тому, 

що при негативному відношенні до світу, що грузнув в 

користолюбстві, він обрав таку позитивну форму боро-

тьби зі злом, при якій центр тяжіння з області критики 

політичних відносин в суспільстві був переміщений в 

сферу освіти, культури і моралі. При цьому його влас-

ний спосіб життя повністю співпадав з тим вченням, яке 

він сам проповідував. 

Метою данної роботи є показати унікальність вчення 

Г.С. Сковороди, основні ідеї якого він прагнув ре-

алізувати у своєму житті. Дається характеристика праць 

філософа, які підтверджують єдність його філософії та 

життя. 

Виклад основного матеріалу. Г.С. Сковорода наро-

дився на Полтавщині в незаможній козацькій родині. 

Кілька років він навчався в Києво-Могилянській акаде-

мії, потім пребував у придворній капелі в Петербурзі. У 

складі посольської місії був кілька років в Угорщині. 

Після повернення працював викладачем – спочатку в 

Переяславській семінарії, а потім в Харківському коле-

гіумі. За роки, витрачені на навчання і викладання, у 

нього не тільки накопичувався життєвий досвід, але й 

формувалося усвідомлене ставлення до світу, його про-

блем. Придбання життєвого досвіду і формування світо-

гляду відбувалося під дією поєднання двох взаємодопо-

внюючих чинників: його багатосторонньої обдарованості з 

однієї сторони, і різко мінливих соціальних обставин – 

з іншої. Своєрідність історичного моменту полягала в 

тому, що це був час звільнення від феодального гніту і 

первинного накопичення капіталу, що супроводжується 

«моральним розбещенням, користолюбством, жадібні-

стю, духовною зпустошеністтю» [5, с.46]. 

Освіченість Сковороди була достатньо широка: його 

знання античних авторів було для України XVIII 

століття винятковим. З давніх авторів він добре знав 

Платона, Арістотеля, Епікура, Філона, Плутарха, Цице-

рона, досліджував отців Церкви, а також інших мисли-

телів які мали безумовний вплив на європейську філо-

софію XV–XVIII ст. (Микола Кузанський, Дж. Бруно, 

Спіноза). 

Варто зазначити, що філософська і богословська еру-

диція Сковороди була достатньо грунтовна, адже «навіть 

при поверхневому ознайомленні з творами Сковороди 

відчувається його безперечна оригинальність... в тому, 

що він завжди самостійно продумує свої ідеї» [2, с.56]. 

Особливість творчої поведінки Григорія Сковороди, 

яка потім відбилася і на характері його філософського 

вчення, полягала в тому, що при негативному відно-

шенні до світу, що грузнув в користолюбстві, він обрав 

таку позитивну форму боротьби зі злом, при якій центр 

тяжіння з області критики політичних відносин в суспі-

льстві був переміщений в сферу освіти, культури і мо-

ралі. При цьому його власний спосіб життя повністю 

співпадав з тим вченням, яке він сам проповідував. 

Сковорода стає одним з тих мандрівників, які живуть 

милостинею і гостинністю. Він вчив, що кожна людина 

повинна вибирати життєвий шлях і слідувати йому до 

смерті і своїм прикладом доводить що це можливо. «Ве-

лич цього кроку настільки величезна, що Сковорода у 

своїй скромності сміливо може бути зіставлений з двома 

іншими героїчними типами філософів – з Джордано 

Бруно і з Сократом» [5, с.140]. Сковорода досить вели-

кий вже тим, що в деяких відносинах був життєво по-

дібний Сократу. Сучасники Сковороди і ті, хто чули про 

нього з розповідей, були враженні і здивовані живим 

явищем сократичного духу у Сковороди. 

Сенс мандрівки завжди залишається для нього висо-

ким і «логічним». Подорож для нього – добровільний 

подвиг відмови від тих звичайних умов життя, які зава-

жають внутрішньому його духу. 

Культурна діяльність Сковороди розкривається в 

трьох основних напрямах: написання філософських, 

богословських і літературних творів, морально-релігійне 

листування з численними друзями і знайомим і, нарешті, 

У статті розглядається особистість Григорія Савича Сковороди, яка має важливе значення для 

історії української філософської думки. В його світогляді відбилися всі головні особливості вітчизняної 

філософії. Життя Сковороди було сповнене різких змін, він часто змінював і рід занять і місце 

проживання, а в кінці життя і зовсім почав мандрувати територією Наддніпрянської України, 

зупиняючись у своїх друзів і дотримуючись аскетичних правил. При цьому, незмінним лишався його 

філософський погляд на щастя та самопізнання. Саме це, а також любов Сковороди до викладу своїх 

філософських поглядів в формі діалогів, пізніше створили йому славу «українського Сократа». В 

результаті, Г.С. Сковорода в смиренному образі аскетичного мандрівника зумів стати одним з 

найвпливовіших українських людей XVIII століття.  

Під час розгляду основних життєвих та світоглядних аспектів українського вченого були 

використанні емпіричні та теоретичні методи дослідження. 

Ключові слова: аскетизм, символіка, Біблія, самопізнання, щастя. 
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усна проповідь і живі бесіди з народом. Твори Сково-

роди можна поділити на два блоки: пісні, вірші, пере-

клади, байки з одного боку, з іншого – твори філософсь-

кого та богословського спрямування.  

У 50–60 роки XVIII віку Сковорода створює в основ-

ному літературні твори. Він написав близько 50 пісень і 

віршів, створив цикл байок під назвою «Байки 

Харківські», зробив переклади ряду античних мисли-

телів. У своїх творах на противагу моралі основаному на 

багатстві і владі, Григорій Сковорода прославляє лю-

дину «Малих бажань» і обмежену матеріальними благами.  

Байки Сковороди за своїм ідейним змістом служать 

як би прелюдією до його філософської творчості. Уже в 

байках звучить один з його головних філософських 

принципів. Його суть полягає у визнанні законними та 

етичними тільки тих потреб і прагнень людини, які від-

повідають природній, а не соціальній відмінності людей. 

Мораль його байок часто перевищує їх безпосередній 

сюжет: «Світло й тьма, тління і вічність, віра і безчестя – 

світ цей і потрібні одне для одного. Хто тьма – хай буде 

пітьмою, а син світла – да буде світло. Від плодів їхніх 

розпізнаєте їх» [4, с.91]. 

Винятковий інтерес постають перед читачем твори 

Сковороди, які несуть філософський і богословський 

характери. У них він намагається зафіксувати результати 

всього свого життєвого досвіду, висловити свої найва-

гоміші думки і через них долучити інших до того висо-

кого і творчого погляду на життя, який роками вироб-

лено їм у боротьбі з самим собою і з пануючими типами 

світогляду. Систематичний виклад поглядів Сковороди є 

вельми складне завдання в зв‟язку з тим, що стиль його 

філософування принципово не містив ніякої суворої 

системи. У головних його творах, написаних в 

діалогічній формі, постійно знаходяться протиріччя, 

несумісні одна одній точки зору, недомовленості і неяс-

ності у визначенні найважливіших понять і принципів. 

Саме тому у дослідників творчості Сковороди немає 

єдності в інтерпретації та оцінки головних положень 

його світогляду. Діалоги Г.С. Сковороди пройняті 

внутрішньої діалектикою, духовними зіткненями і по-

шуками, якими було наповнене його життя. Важливою 

рисою світогляду Г.С. Сковороди є виділення в особли-

вий символічний світ Біблії. Його діалоги до межі наси-

чені образами Біблії, які завжди відіграють першочер-

гову роль, хоча і роблять сприйняття його текстів дуже 

важким для сучасних читачів. Біблія у нього виступає в 

ролі особливої сфери реальності. Біблія виявляється тією 

універсальною символічною мовою, за допомогою якої 

можна домогтися правильного розуміння смислів буття і 

прийти до істинного пізнання себе самого. У центрі 

філософських пошуків Сковороди знаходиться проблема 

людини, в цьому контексті український мислитель наб-

лижається до релігійного антропоцентризму, який був 

характерний для всієї української філософії XIX – по-

чатку XX ст. У діалозі «Нарцис» Сковорода проводить 

відмінність між емпірічною людиною і «справжнім чо-

ловіком», яких приховується в кожному з нас. Найваж-

ливіше завдання кожного – це пройти шляхом самопі-

знання до відкриття в собі істинної людини. Це самопі-

знання Сковорода розуміє не як раціональний, а швидше 

як містичний акт, як «пізнання» через віру. Його підсум-

ком є містичне злиття з Богом і «воскресіння», тобто 

перетворення людини, подібне тому процесу, який в 

православній містиці ісихастського зразку відповідає 

терміну «обоження» людини. Г.С. Сковорода дає свою 

власну версію містичної антропології, в рівній мірі хара-

ктерною як для ісихастів, так і для деяких німецьких 

філософів XIV–XVI ст., від Екхарта до Н. Кузанського і 

Я. Беме. Найбільш виразною рисою антропологічної 

концепції Сковороди є активне використання поняття 

«серця». «Серце» – це глибокабожественна сутність ко-

жної людини. При використанні цього поняття акцент 

робиться на цілісності і містичній невимовності зазначе-

ної суті, якій підпорядковані як всі зовнішні прояви осо-

бистості, так і її основні «сили» – розум, воля, почуття: 

«...справжня людина є серце в людині, глибоке ж серце і 

одному тільки Богу пізнаване є ніщо інше, як думок на-

ших необмежена безодня...» [4, с.162]. Надалі поняття 

серце – саме в цьому сенсі як відображення істинної ці-

лісної сутності людини, об‟єднує його з Богом, – стане 

одним з найчастіше згадуваних в українській філософії.  

Віддаючись літературній та вчительській діяльності, 

Г.С. Сковорода аж ніяк не забував свого основного жит-

тєвого рішення і продовжував вести аскетичний та ман-

дрівний спосіб життя. Йшли роки, десятиліття, а Сково-

рода все мандрував по своїх друзях несучі їм свої ідеї. 

Основна мета його життя – «нова земля не мертвих, а 

живих людей» [4, с.198]. 

Під час розгляду основних життєвих та світоглядних 

аспектів українського вченого були використанні за-

гальнонаукові методи дослідження, а саме: емпіричні 

(спостереження та опис) та теоретичні (аналіз, синтез, 

абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення). 

У 1788 р, вже майже перед смертю, він пише: 

«Мнози глаголют, что делает в жизни Сковорода, чем 

забавляется? Аз же о Господе радуюсь. Веселюся о Бозе 

Спасителе моем» [4, с.198]. Очевидно, що життя цієї 

людини справляло величезне враження на сучасників: «І 

добра і худа слава поширилася про нього по всій Україні 

і далі, вірші його робилися народними піснями. У його 

краю багато його вислови увійшли в прислів‟я» [4, с.201]. 

Висновки. Г.С. Сковорода належав до філософів, які 

наполягали на нерозривній єдності філософії і життя і 

для яких філософування було природним виразом їхніх 

життєвих пошуків. Дану якість можна вважати однією з 

характерних рис філософської традиції в Україні. Для 

Сковороди це безпосередня єдність містичного філосо-

фування і безпосередніх містичних переживань, про 

наявності яких в його житті свідчили і писали його учні. 

Таким чином Г.С. Сковорода в смиренному образі аске-

тичного мандрівника зумів стати одним з найвпливо-

віших українських людей XVIII століття. 
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EXISTENTIAL DIMENSIONS IN THE LIFE AND CREATIVE WORKS OF HRYHORII SKOVORODA 

The article examines the personality of Hryhoriy Savych Skovoroda, which is important for the history of Ukrainian 

philosophical thought. His worldview reflected all the main features of domestic philosophy. 

His philosophical view of happiness and self-knowledge remained unchanged. It was this, as well as Skovoroda’s love for 

presenting his philosophical views in the form of dialogues, that later gave him the fame of «Ukrainian Socrates». As a result, 

GS Frying pan in the humble image of an ascetic traveler managed to become one of the most influential Ukrainian people of 

the XVIII century. 

Empirical and theoretical research methods were used during the consideration of the main life and worldview aspects of 

the Ukrainian scientist. 
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Постановка проблеми. З огляду на кризовий стан 

економіки країни є важливою й актуальною проблема 

покращення якості вищої освіти. Для вирішення цього 

питання необхідно залучити високоінтелектуальну, зді-

бну, креативну студентську молодь.  

На сьогоднішній день виховання студентів залиша-

ється одним із пріоритетних напрямків організаційно – 

виховної роботи у Херсонському державному аграрно-

економічному університеті. Кожен навчальний заклад 

вищої освіти має забезпечувати найсприятливіші психо-

лого-педагогічні умови для всебічного самовдоскона-

лення та самореалізації кожного здобувача вищої освіти, 

реалізації ним своїх прагнень, інтересів, потреб, нахилів 

і можливостей.  

Фахівці у галузі вищої освіти акцентують свою увагу 

на гуманізації всіх сфер суспільного життя, яка детермі-

нує більші вимоги до виховного процесу у вищих навча-

льних закладах.  

Викладач вищої школи в Україні має виступати не 

тільки як «передавач» навчально-професійних знань. 

Згідно дидактики вищої школи, навчання крім реалізації 

освітньої функції, має носити ще розвивальний та вихо-

вний характер. Потрібно не просто передавати знання, їх 

необхідно підтверджувати фактами, прикладами, своєю 

поведінкою, відношенням до справи та колег, зіставляти 

альтернативні підходи, вмінням вирішувати складні 

життєві, а інколи і конфліктні ситуації. Саме в особі ви-

кладача, який має бути наставником, взірцем, прикладом 

для здобувачів вищої освіти, студенти зможуть отримати 

відповіді на всі свої запитання для подальшого самовдо-

сконалення.  

В умовах соціально-економічних змін у нашій дер-

жаві перед викладачами вищих навчальних закладів 

завжди постає важливе завдання – підготовка високок-

валіфікованих, конкурентоспроможних фахівців, майбу-

тніх спеціалістів і управлінців економічної, соціальної, 

культурної та інших галузей нашого суспільства. Про-

фесійне становлення особистості фахівця є процесом 

складним та довготривалим. Розвиток суспільства, на-

уки, техніки, культури та мистецтва вимагає формування 

професійних, світоглядних і громадських якостей особи-

стості студента на етапі його професіоналізації. Важливу 

роль у формуванні професійних та життєво важливих 

компетенції студента у процесі його професійного ста-

новлення відіграє саме викладач ВНЗ. Адже він є 

суб‟єктом загально-соціальної, навчальної, виховної та 

організаційної діяльності, який формує професійні яко-

сті майбутніх фахівців, а інколи і світогляд.  

Аналіз останніх публікацій. Аналіз психолого-педа-

гогічної літератури виявив, що особистості викладача 

ВНЗ у процесі формування засобами навчальних дисци-

плін присвячена велика кількість як вітчизняних, так і 

зарубіжних досліджень.  

Вимоги до особистості викладача ВНЗ у структурі 

його професійної компетентності розглядали І. Зязюн, 

Н. Волкова, О. Котенко, А. Кузьмінський та ін. Аналіз 

шляхів впливу викладача ВНЗ на розвиток особистості 

студента здійснено у наукових працях Л. Спіріна, С. Віт-

вицької, О. Бондаревської, А. Капської, В. Гриньової 

та ін. [1, 2, 3]. 

На сьогоднішній день від сучасного випускника ви-

щого закладу освіти очікують розвиненого інтелекту, 

здатності до постійного саморозвитку та самовдоскона-

лення, креативності, ініціативності, спрямованості на 

професійну компетентність, реалізацію власного інтеле-

ктуального, духовного, професійного потенціалів. Отже, 

в умовах реформування системи вищої освіти важливого 

значення набуває пошук та забезпечення соціально-пе-

дагогічних умов формування професійних якостей та 

психологічних властивостей здобувачів вищої освіти.  

Ефективність і результативність навчально-вихов-

ного процесу у вищій школі у вирішальній мірі залежить 

від викладача та студента, від їх сумісної діяльності, 

взаємодії. Процес навчання у ВНЗ відбувається за схе-

мою «Від особистості викладача – до особистості студе-

нта». Цей процес є взаємодією особистостей, де основ-

ним засобом впливу викладача є він сам не тільки як 

спеціаліст, а і як особистість. На викладача вищого нав-

чального закладу покладено безліч різноманітних зав-

дань відповідно до його посадових обов‟язків, основними 

функціями яких є виробництво, передача та розповсю-

дження знань.  

Серед великої кількості наукових досліджень прева-

лює проблематика, що стосується переважно тем, котрі 

У статті на основі аналізу науково-методологічної та психолого-педагогічної літератури розглядається 

вплив викладача вищого навчального закладу на професійне становлення особистості фахівця, формування 

професійних, світоглядних і громадських якостей особистості здобувача вищої освіти. 

Ключові слова: особистість, освіта, здобувачі вищої освіти, розвиток особистості, життєва та 

професійна компетентність.  
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розкривають вплив викладача на студента у контексті 

пошуків найефективнішої методики викладання, психо-

лого-педагогічних підходів у роботі із студентами, вре-

шті проблем пов‟язаних із підготовкою викладача-фахі-

вця вищої школи. Навчання і виховання можуть бути 

повноцінними лише тоді, коли вони є взаємними, коли 

навчається і виховується не лише студент, а й викладач. 

Педагогічний процес розглядається як спільна діяль-

ність, діалог рівноправних учасників і таким чином пе-

реводиться на рівень міжособистісних стосунків.  

Теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літера-

тури, дає можливість стверджувати, що недостатньо 

висвітлено вплив особистості викладача на формування 

професійної культури майбутніх фахівців.  

Мета статті. У нашій статті ми розглянемо вплив 

викладача Херсонського державного аграрно-економіч-

ного університету на професійне становлення особисто-

сті фахівця. 

Виклад основного матеріалу. Викладач виступає 

посередником між студентами та навчальним матеріа-

лом, засвоєння цього матеріалу відбувається безпосере-

дньо у процесі навчання, тому викладач повинен бути 

готовим до виконання ролі порадника, помічника, кон-

сультанта, комунікатора, партнера. Очевидно, що особи-

стість людини залежить від виховання, від того, які цін-
ності буде закладено в неї. Найбільший вплив на характер 

людини справляє родина, але не менш важливий, а в 

деяких випадках навіть більш значний вплив здійснює 

викладач.  

Викладач – це основна фігура педагогічного процесу, 

його особистий приклад – могутній фактор виховного 

впливу. Завдяки спілкуванню зі студентами викладач 

виховує їх не тільки словом, а й усіма якостями своєї 

особистості. Вплив авторитету педагога на студентів 

залишає відбиток на все життя. Тож, саме на викладачі 

лежить відповідальність за те, яким буде наше наступне 

покоління, тому дуже важливо знати яким має бути сам 

викладач, для того щоб виховати гідну людину суспільс-

тва. Успішному виконанню таких завдань сприяє наяв-

ність у нього таких якостей як схильність до лідерства, 

готовність прийти на допомогу, доброта, вміння активі-

зувати почуття відповідальності. Від того наскільки ви-

кладач володіє навчальним матеріалом, залежить якість 

його пояснення, його змістовність, логічна стійкість, 

насиченість деталями та фактами, зацікавленість до вив-

чення. Ерудований викладач знає нові наукові ідеї і вміє 

доступно донести їх до студентів. Викладач, який вільно 

володіє практичною стороною знань, позитивно впливає 

на формування умінь та навиків здобувачів вищої освіти.  

Педагогічна діяльність – це окрема сфера діяльності, 

яка висуває вимоги, аналогічні вимогам, які вимага-

ються до інших професій. Тому слід сказати, про необ-

хідність дотримуватись професійної придатності педаго-

гічних працівників: наявність нормального фізичного та 

психологічного стану здоров‟я, якісних мовних даних, 

врівноважена нервова система, здатність витримувати 

сильні нервові подразнення, проявляти витримку у скла-

дних ситуаціях. До особливих якостей відносяться: схи-

льність до роботи з «дітьми» юнацького віку, комуніка-

бельність, тактовність, спостережливість і організаторські 

здібності. Крім високого ідейно-творчого рівня всього 

навчального процесу, дуже велике значення має сила 

прикладу викладача, як людини і педагога. Той, хто взяв 

на себе відповідальність і сміливість піднятися на три-

буну ВНЗ, брати участь у підготовці спеціалістів, пови-

нен бути завжди на рівні вимог, які визначаються Поло-

женням про викладача вищого навчального закладу. 

Кожне заняття: лекція, семінарське, практичне чи лабо-

раторне заняття, консультація повинні залишатися у 

пам‟яті студентів. Здобувач вищої освіти повинен ба-

чити у викладачах живе, творче використання психо-

лого-педагогічних знань. 

Для аналізу ставлення студентів до викладачів було 

проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти 

аграрного факультету ХДАЕУ, з метою з‟ясувати чин-

ники, які впливають на формування образу викладача 

вищої школи у студентському середовищі, притаманні 

йому позитивні і негативні якості, а відтак конструю-

вання його ідеального образу очима студентів.  

Для виконання поставленого завдання було застосо-

вано метод міні-анкетування. Матеріали анкетування є 

основою для аналізу, яким бачать викладача студенти. 

На питання «Чи траплялось Вам зустрічати викладача, 

який залишив згадку про себе на все життя?» 87,1% від-

повіли «так», 12,95% – відповіли «ні». На питання ан-

кети «Чи може бути поведінка викладача прикладом для 

студента?» 77,4% – відповіли «так», 22,6% – відповіли 

«ні». Аналізуючи відповіді студентів, можна зробити 

висновки, що більша частина студентів ставиться з пова-

гою до викладачів. 

Гуманізація освіти передбачає концентрацію навча-

льного процесу не тільки на навчальній дисципліні, а на 

особистості студента, його професійне ставлення та осо-

бистісне зростання, для цього сам викладач повинен 

мати високий рівень професіоналізму, який залежить від 

його професійної педагогічної спрямованості. Для дося-

гнення майстерності необхідності не тільки мати прак-

тичні навики і уміння, а й знання педагогічних та психо-

логічних закономірностей. Лише тоді викладач буде 

спроможним черпати у самій природі людини засоби 

виховного впливу. За результатами опитування на пи-

тання: «Які вимоги до викладача висувають студенти на 

перше місце?» 70,9% – «вміння спілкуватись зі студен-

тами», 22,5% – «добре знати свій предмет». На питання 

«Які властивості викладача цінують студенти?» 51,61% – 

«вміння відчувати студента», 32,2% – «людяність», 9,7% – 

«вміння керувати своїми емоціями». 

Викладач у системі освіти це не просто педагог, а 

насамперед людина, на яку покладається висока відпові-

дальність навчити і сформувати особистість, яка у свою 

чергу буде навчати і формувати інші особистості. Ви-

кладач, який володіє педагогічною майстерністю має 

індивідуальний стиль. Це педагогічний талант, який 

може бути різним за глибиною, але він повинен бути. 

Якщо людина не придатна до педагогічної діяльності, то 

там нема можливості розвивати талант, якого споконві-

чно не було. 

Індивідуальність включає мистецтво викладача, яке 

проявляється у здібностях організувати роботу, знахо-

дити контакти, мати інтонацію у спілкуванні, вміти опе-

ративно вирішувати різні складні, нестандартні ситуації, 

вміти об‟єктивно оцінювати знання студентів, вміти 
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правильно знаходити шляхи вирішення конфліктів та 

конфліктних ситуацій, вміти зробити зауваження і не 

образити, не втратити той невидимий зв‟язок зі студен-

том, який гарантує порозуміння між викладачем і 

студентом.  

На питання: «З якими, на Ваш, погляд негативними 

діями з боку викладача Вам довелось зіштовхнутися під 

час навчання?» 41,9% – «не об‟єктивно виставлена оці-

нка», 51,9% – «байдужість викладача». За результатами 

опитування на питання «Чи існують у Вашому навчаль-

ному закладі викладачі, які на ваш погляд можуть бути 

зразковими викладачами вищої школи?» 80,7% – відпо-

віли «так», 12,9% – відповіли. «ні». Коли мова іде про 

викладача, про його якості, то дрібниць немає: від зна-

ння дисципліни до зовнішнього вигляду – важливо усе. 

Так який він «справжній викладач»? Студенти його 

пізнають одразу. Він динамічний, сучасний, незалежно 

від віку, добре знає свою дисципліну, вміє спілкуватися 

зі студентами, вони не бояться задавати йому питання, 

йому довіряють, з ним радяться, він вміє підтримувати 

дисципліну, вміє зробити зауваження – і на нього не об-

разяться, до таких викладачів ходять як на свято. Про 

таких викладачів кажуть, що вони мають «Божий дар», 

за ними сумують. 

Отже, увага студентів завжди буде прикута до особи-

стості викладача, який працює у сфері вищої освіти. 

Тому викладачам треба постійно працювати над собою, 

своїм професіоналізмом; підвищувати свою професійну 

компетентність та здібності до педагогічної діяльності; 

оволодівати сучасними педагогічними та інформацій-

ними технологіями, які на даний момент стали досить 

актуальними; цікавитись новою сучасною літературою; 

слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Відтак для 

нього актуальним є критичний погляд не тільки на своїх 

вихованців, а й на свою власну «ідеальну» персону. Не 

кожному це до вподоби, до снаги, проте така об‟єк-

тивність є корисною для власного самовдосконалення, 

підвищення рівня самооцінки.  

Увага до цієї проблеми на сучасному етапі життя 

залишається актуальною з огляду на динамічність нав-

колишнього світу, а студенти виступають одними із 

найкращих рушійних сил, що неодноразово підтверджує 

суспільно-історичний досвід. Викладач є і суб‟єктом і 

об‟єктом навчально – виховного та організаційного осві-

тнього процесу. 

Ідеальний образ сучасного викладача вищої школи 

часто асоціюється із яскравою, самобутньою, креатив-

ною, ініціативною, харизматичною особистістю, здат-

ною відчути складність та непередбачуваність сьогодні-

шнього життя і пропустити дуже багато крізь свою 

індивідуальність, власне «Я», своє життя. Це особис-

тість, яка передає життєві цінності і зразки професійної 

поведінки. Це особистість з великої букви. 

Висновки. Формування особистості людини є склад-

ним і тривалим процесом, який триває все життя, в тім 

період навчання саме у вищий школі відіграє особливу 

роль у цьому процесі. Це етап життя, коли у студента 

закладаються основи тих якостей фахівця, з якими він 

ввійде в нову для нього атмосферу професійної діяльно-

сті, де відбуватиметься його подальший розвиток як 

особистості, самовдосконалення та самореалізація. Тому 

питання особистісного становлення студентів в аспекті 

їхньої професійної діяльності буде постійно знаходитися 

в центрі уваги вищої школи, фахівців, вчених. Для цього 

система навчально-освітнього процесу повинна бути ви 

будована на ґрунті гармонізації розвитку студента і як 

особистості, і як фахівця. 
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Постановка проблеми. Усе своє життя людина 

знаходиться у постійному адаптаційному процесі. Ми 

пристосовуємось до нових ролей, нових життєвих ситу-

ацій, нових вимог. Здебільшого цей процес поступовий і 

довготривалий, але бувають випадки, коли життєві обс-

тавини різко змінюються і людина опиняється у ситуації 

повної розгубленості. Так, наприклад, швидка і корінна 

зміна умов, способу життя шляхом соціальної ізоляції 

породжує в людини комплекс специфічних проявів, вик-

ликаних стресом, які отримали назву «тюремний 

синдром».  

Все більше спеціалістів з різних галузей говорять не 

тільки про економічне, але і про психологічне благопо-

луччя. Сучасна кримінально-виконавча система приділяє 

велику увагу психологічному благополуччю особисто-

сті, що відбуває покарання з обмеженням волі. Дана те-

нденція обумовлюється європейськими стандартами: 

вимогою до дотримання і реалізації принципів гумані-

зму, милосердя, справедливості, моральності, пріоритету 

загальних прав і свобод людини, забезпечення поваги до 

загальнолюдських цінностей та визнанні, що неможливо 

вимагати від правопорушників бездоганної поведінки, 

якщо у становленні до них не будуть дотримуватися 

методів, які відповідають нормам загальнолюдської мо-

ралі. Тому досить актуальним стає питання пристосу-

вання засудженого до ситуації ув‟язнення, позбавлення 

волі. 

Мета роботи – проаналізувати основні підходи до 

вивчення процесу адаптації та виявити її структурні 

компоненти, орієнтація на які сприяла б ефективному 

пристосуванню особистості до умов позбавлення волі. 

Виклад основного матеріалу. Проблема адаптації 

розглядалась з різних сторін, зокрема С.Л. Дружиловим, 

Є.О. Климовим, С.М. Миронцем, А.А. Налчаджяном, 

О.Р. Охременко, Л.Л. Панченком, Т.О. Паршиною, 

А.О. Реаном вивчалися особливості професійної адапта-

ції, соціальної адаптації, біологічної адаптації. Питання 

адаптації засуджених в різні часи досліджували такі вчені: 

Гернет М.Н., В.Ф. Пірожков, К.Є. Ігошев, В.І. Поздня-

ков, М.І. Енікеев, О.А. Милишева, Є. Гоффман, Б. Бет-

тельхайм, В. Франкл. 

Аналіз літератури дозволяє говорити про основні 

напрямки досліджень, так чи інакше пов‟язаних із проб-

лемою адаптації. До першого ставляться переважно 

клініко-психологічні дослідження стресу, предметом 

яких є головним чином інтрапсихічна адаптація суб‟єк-

та, зміна мотиваційної сфери особистості, встановлення 

контакту суб‟єкта із власним «Я» [1]. 

Другий напрямок досліджень адаптації представлено 

роботами тих фізіологів і психологів, які вивчають реак-

цію окремих органів (систем органів) або процесів на 

психічне навантаження, або на несприятливі умови дія-

льності (шум, гіпоксія й ін.). Адаптація в цих роботах 

розуміється як процес перебудови різноманітних функ-

цій організму, спрямований на підтримку внутрішнього 

гомеостазу [1]. У зв‟язку із цим в основі виділення ста-

дій адаптації лежать об‟єктивні зміни ряду фізіологічних 

параметрів, що співвідносяться з показниками діяльно-

сті. Слід зазначити, що останнім приділяється, як пра-

вило, набагато менше уваги.  

Психологічні механізми адаптації і їхня специфіка на 

кожному етапі практично не аналізуються. Причиною є 

розгляд діяльності не як системного психофізіологічного 

феномена, що володіє власною динамікою й законами 

розвитку, а винятково прагматично, у вигляді «робочого 

навантаження». Звідси й сам суб‟єкт адаптації представ-

Стаття направлена на дослідження теоретико-методологічних особливостей вивчення адаптації 

особистості, зокрема тієї, що знаходиться в умовах обмеження волі. Висвітлюється декілька підходів до 

розуміння процесу адаптації. Автори зазначають, що для всебічного розгляду феномену адаптації, 

необхідно його досліджувати і як процес, і як «відкриту» системи, для якої характерний стан рухливої 

рівноваги, що зберігає сталість структур.  

Автори приходять до висновку, що вивчаючи процес адаптації засудженого до позбавлення волі, слід 

розглядати даний феномен через процес встановлення оптимальної відповідності особистості 

оточуючому середовищу в ході здійснення діяльності, яка дозволяє особистості задовольняти актуальні 

потреби і реалізовувати пов’язані з ними значимі цілі. 

Ключові слова: адаптація, адаптаційний процес, структурні компоненти адаптації, засуджений. 
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ляється як сукупність функцій (часом дуже складних), 

відповідальних за виконання даної діяльності, динаміка 

зміни яких при цьому залишається повністю детерміно-

ваною характером зовнішніх впливів [2]. 

Дані про адаптацію фізіологічних систем людини до 

різних впливів вплинули на експерименти по комплекс-

ному вивченню психічних і функціональних станів лю-

дини в трудовій діяльності, що ми відносимо до третього 

великого напрямку досліджень, що зачіпають обговорю-

вану нами проблему. В останні роки розробка проблеми 

фізіологічних систем іде із двох теоретичних позицій. З 

погляду однієї, найбільш тісно пов‟язаної з фізіологією 

праці, предметом вивчення є фізіологічної системи окре-

мих органів (систем органів), відбувається фактичне 

ототожнення фізіологічної системи людини й фізіологі-

чної системи його мозку [1]. 

Системний підхід до адаптації припускає розгляд 

«субсистемних» і «метасистемних» невідповідностей, 

які не існують ізольовано одне від одного. Протиріччя, 

що дозрівають усередині системи, є своєрідною відпо-

віддю на тиск «ззовні», і, навпаки, внутрішні протиріччя 

ініціюють перебудову зовнішніх зв‟язків системи, що 

виводить її на нове місце в контексті більш широкої сис-

теми й тим самим на новий виток розвитку. Так, якщо 

ми говоримо про адаптацію в особливих умовах (місця 

позбавлення волі), то основними протиріччями можуть 

бути, наприклад, як невідповідність вимог тих умов в які 

потрапив суб‟єкт і можливостей із його станом, так і 

невідповідність цих умов більш широкому соціальному 

контексту. Структура й динаміка адаптації буде очеви-

дно різною [3]. 

Звідси випливає необхідність вивчення адаптації і як 

процесу, і як «відкритої» системи, для якої характерний 

стан рухливої рівноваги, що зберігає сталість структур 

лише в процесі безперервного обміну й руху всіх ком-

понентів системи: «на відміну від стану рівноваги в за-

критих системах, повністю детермінованого початко-

вими умовами, відкрита система може досягати стану, 

що не залежить від її вихідних умов і визначається виня-

тково параметрами системи» [4]. Врівноваженість за 

рахунок придбання нової системної якості є, таким чи-

ном, основним результатом адаптації. Передбачається, 

що в нормальних умовах діяльності ще не існує адапта-

ції як системи, тому що внаслідок великого обсягу ресу-

рсів, якими володіє суб‟єкт, «ступінь волі» регуляторних 

впливів у межах кожного зі структурних компонентів 

достатня для ефективного виконання діяльності й забез-

печення оптимального фізіологічного стану людини. 

Тільки при виникненні стресогенних умов і тривалого 

процесу взаємодії названих компонентів погодженої 

діяльності регуляторних систем різного рівня – адапта-

ція може сформуватися як психологічна система.  

У силу різних причин може, однак, виникнути ситуа-

ція, коли системні зв‟язки між компонентами виявля-

ються недостатніми для функціонування системи як 

цілого. У цих випадках варто говорити про неповну 

адаптацію або дезадаптацію, яка може призвести до 

порушення процесу соціалізації та перешкоджати ресо-

ціалізації. 

Одним із центральних понять, яким ми оперуємо при 

змістовному й динамічному аналізі адаптації, є поняття 

«ресурси». У нашому випадку воно характеризує сукуп-

ність засобів, якими володіє і які використовує суб‟єкт 

для забезпечення ефективної діяльності й підтримки 

оптимального фізіологічного стану у процесі адаптації. 

У цей час ресурсний підхід до дослідження когнітивних 

процесів виявляється досить продуктивним для пояс-

нення динаміки завдань, виконуваних паралельно й, що 

розрізняються по різних параметрах – складністю, тим-

часовою динамікою, сенсорною модальністю, якою вони 

пред‟являються й ін. [5]. Ресурси характеризуються об-

сягом і розподілом для рішення завдань. Останнє зале-

жить від багатьох психологічних факторів, серед яких 

відзначають насамперед рівень активності суб‟єкта, осо-

бливості когнітивних процесів, мотивації [6]. 

Теоретичний аналіз дозволяє виділити наступні стру-

ктурні компоненти адаптації: 

– активаційний компонент, пов‟язаний з органічними 

й функціональними витратами, спрямованими на досяг-

нення значимих для суб‟єкта цілей; 

– когнітивний компонент, становлять перебудови в 

когнітивних системах діяльності, спрямовані на вироб-

лення найбільш ефективних способів переробки інфор-

мації, без яких ефективна адаптація неможлива; 

– емоційний компонент, визначається динамікою емо-

ційних переживань, що є суб‟єктивними індикаторами 

ефективності процесу адаптації, які в екстремальних 

умовах здатні здобувати домінуюче значення;  

– мотиваційно-вольові процеси, які забезпечують 

координацію всіх інших компонентів у напрямку реалі-

зації значимих для суб‟єкта цілей і тим самим надають 

стійкість і безперервність процесу адаптації [1]. 

Кожна людина в процесі адаптації формує й реалізує 

певні стратегії розподілу ресурсів. Ці стратегії можуть 

проявлятися як на усвідомлюваному рівні у вигляді до-

вільної дії по саморегуляції (наприклад, «накази» мобі-

лізуватися, які індивід віддає самому собі), так і у ви-

гляді неусвідомлюваних операцій (зміна пози, напруга – 

розслаблення м‟язів, підвищення – зниження порога 

орієнтовної реакції) [5].  

Емоційно-оцінночний компонент, тісним чином 

пов‟язаний з функціональними витратами індивіда через 

психофізіологічну «ціну» у контексті реалізованої стра-

тегії адаптації, що відбивається в першу чергу в само-

оцінці емоційного стану суб‟єкта. У нормальних си-

туаціях діяльності, що не супроводжується впливом 

стрессогенних факторів, суб‟єктивна оцінка фізіологіч-

ного стану у більшості людей не грає помітної ролі в 

регуляції. В адаптогенній ситуації, коли виникає невід-

повідність поточного фізіологічного стану вимогам дія-

льності, емоційна регуляція чітко проявляється в 

суб‟єктивних переживаннях утрудненості діяльності, 

напруженості праці, високій «ціни» діяльності, негатив-

ному відношенні до роботи й ін. [4]. 

Мотиваційно-вольовий компонент, згідно нашим по-

глядам, є одним з ключових серед численних механізмів 

адаптації. Мотиваційно-вольові механізми, перетворю-

ють вимоги діяльності (ситуації) у цільові структури та 

відіграють системо утворюючу роль. Відповідно до них 

формуються стратегія адаптації, а також механізми, що 

контролюють її реалізацію. 

Мотиваційна тенденція, що є, наприклад, виражен-
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ням мотиву досягнення, здобуває характер наміру (інте-

нції) тільки тоді, коли вона пов‟язана з метою, до якої 

прагне суб‟єкт. Висока мотивація (досягнення) повинна 

визначати динаміку адаптації на початковому етапі, що 

пов‟язано з виробленням певної стратегії на різних рів-

нях: стратегії розподілу, активаційних ресурсів, когніти-

вної стратегії, стратегії емоційної регуляції. Однак, реа-

лізація виробленої стратегії на наступних етапах буде 

залежати від індивідуально-особистісних особливостей, 

що характеризують контроль за дією, орієнтацію на 

дію/орієнтацію на стан. 

Своєрідність адаптації до особливих умов визнача-

ється специфікою взаємозв‟язку її структурних компо-

нентів на різних етапах. Початковий етап визначається 

впливом мотиваційних особливостей особистості на 

енергетичний потенціал діяльності, що забезпечує про-

цеси ініціювання й планування майбутньої діяльності й 

подолання стартової психічної напруги. У критичний 

період структура регуляції діяльності визначається взає-

мозв‟язком когнітивних, активаційних і емоційно-оцін-

них компонентів; як продуктивність діяльності, так і 

емоційна оцінка фізіологічного стану при цьому безпо-

середньо залежать від обсягу активаційних ресурсів. На 

заключному етапі адаптації переважає взаємозв‟язок 

вольових характеристик особистості й емоційної оцінки 

фізіологічного стану, коли основним механізмом страте-

гії контролю за дією є подолання перешкоджаючої дія-

льності негативних переживань [6]. Індивідуальні стра-

тегії контролю за дією (орієнтація на дію/орієнтація на 

стан) вносить вирішальний вклад у динаміку адаптації. 

Тож, успішність адаптації до особливих умов зале-

жить не тільки від абсолютного обсягу фізіологічних 

ресурсів (показником якого може бути, наприклад, рі-

вень активованості), не тільки від досконалості когніти-

вних стратегій, але й від емоційного відношення суб‟єкта 

до їхнього дефіциту й можливості його компенсації 

шляхом перерозподілу цих ресурсів. 

В основі формування оптимальної психологічної 

системи адаптації лежать мотиваційно-вольові процеси 

особистості. 

Наведений аналіз стратегій різного рівня, що харак-

теризують процес формування системи адаптації, ще раз 

підтверджує складність взаємодії регуляторних систем, 

що беруть участь у цьому процесі. Система адаптації 

пояснюється неоднозначністю, й, як наслідок, відомою 

непередбачуваністю взаємовпливів регуляторних систем 

один на одного. Проте є підстави припускати, що пере-

хід від аналізу окремих показників різних регуляторних 

підсистем до виділення різнорівневих стратегій і їх ана-

лізу за допомогою процесу формування психологічної 

системи адаптації дозволяє краще прогнозувати ефекти-

вність і динаміку останньої. 

Загалом можна вирізнити дві життєві стратегії зале-

жно від спрямованості особистісних очікувань: перша – 

стратегія виживання, друга – стратегія досягнення. Ціка-

во, що ці стратегії перегукуються двома категоріями 

емоційних установок, запропонованих Ф. Александером 

[2]: підготовка до боротьби або втечі в екстремальній 

ситуації; відхід від активності, спрямованої назовні. 

Саме належність до тієї або іншої життєвої стратегії як 

способу адаптації до кризових умов найбільш точніше 

диференціює і наше сучасне суспільство і особистостей. 

Соціально – психологічна адаптація – це важкий та 

системний процес, тобто в цьому процесі не останнє 

місце займає особистісна трансформація. Однією з форм 

таких змін є становлення особистісної ідентичності. На 

наш погляд, успішність адаптації пов‟язана з формуван-

ням особистісної ідентичності. Тому, для більш ефекти-

вного аналізу проблем адаптації необхідно проаналізу-

вати індивідуально – психологічні особливості засудженого. 

Психічну адаптацію розглядають як результат діяль-

ності цілісної самокерованої системи (на рівні «операти-

вного покою»), підкреслюючи при цьому її системну 

організацію. Але необхідно додати ще й потреби. Мак-

симально можливе задоволення актуальних потреб є, 

таким чином, важливим критерієм ефективності адапта-

ційного процесу. А тому, психічну адаптацію можна 

визначити як процес встановлення оптимальної відпові-

дності особистості оточуючому середовищу в ході здій-

снення діяльності, яка дозволяє особистості задоволь-

няти актуальні потреби і реалізовувати пов‟язані з ними 

значимі цілі, забезпечуючи в той же час відповідність 

максимальної діяльності людини, її поведінки, вимогам 

середовища. 

Звичайно, людина не пасивно пристосовується до со-

ціального середовища, а впливає на нього своєю поведі-

нкою і діяльністю, змінюючи його. 

Необхідність соціальної і соціально – психологічної 

адаптації засуджених витікає з різкої зміни умов їх 

життя, з новизни обстановки, до якої вони повинні прис-

тосуватися. Співробітники не тільки повинні знати про 

це, а й керувати цим процесом. 

Висновки. В умовах пенітенціарної системи про-

блеми засуджених мають ще більш гіпертрофований 

вигляд, оскільки тривале перебування людини в місцях 

позбавлення волі неминуче призводить до втрати соціа-

льних зв`язків за межами колонії, і внаслідок цього, надії 

реалізувати себе у пост пенітенціарному періоді. Невдачі 

самоствердження, самовираження, що нерідко супрово-

джують спілкування засудженого з соціальним мікросе-

редовищем, призводить до згорання стосунків із зовнішнім 

світом, самоізоляції, депресивних станів. Тож суспільс-

тво та державні організації повинні бути зацікавленні у 

створенні, розробці і впровадженні в діяльність виправ-

них колоній спеціальних програм, які передбачатимуть 

різні аспекти, зокрема, психолого-педагогічного впливу 

на особистість засудженого до позбавлення волі, врахо-

вуючи комплекс превентивних заходів, ефективної ко-

рекції та планомірної соціальної реабілітації. 
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Постановка проблеми. Символи охоплюють усі 

сфери буття людини, формують світогляд, допомагають 

пізнавати себе та Світ. Існує ідея символічного відно-

шення зовнішніх предметів, які діють на психіку 

суб‟єкта і образів, що виникають у психіці в результаті 

цієї взаємодії. Тобто все, що нас оточує має символічне 

відображення у внутрішньому світі. Наша свідомість та 

підсвідомість приховує безліч кодів.  

Відомий дослідник української національної симво-

ліки В. Шаян вважав: «…символ – це зовнішній знак для 

уявлень, емоцій та ідей, що не дадуться виразити інакше 

у слові. Символ – є отже якістю, вищою від слова. Сим-

вол є комплексом слів та ідей, вираженим одним зна-

ком» [1, с.4-5]. 

Характеризуючи символ, С.С. Аверінцев говорить, 

що «символ – це універсальна категорія естетики, яка 

найкраще розкривається через порівняння із суміжними 

категоріями образа, з одного боку, і знака – з іншого… 

Символ – це образ, що розглядається в аспекті своєї зна-

ковості…» [2, с.155]. 

Французький філософ П. Рікер визначив символ як 

структуру значення, де один смисл – безпосередній, а 

інший – непрямий, опосередкований, який має різне 

прочитання. Водночас, в житті однозначного, безпосе-

реднього обмаль, тому для будь-якого символічного зоб-

раження чи тексту характерне одночасне висловлювання 

декількох версій. Символи мають смисловий залишок, і 

тому їх потрібно інтерпретувати. Інтерпретація – це роз-

шифрування сенсу, який стоїть за буквальним смислом, і 

аналіз рівнів значення, які містяться у символі [3]. 

Символ, як творча психомодель, здатен через уяву, 

розширюючи зміст, наповнювати його іншими варіан-

тами осмислення, збагачуючи однорідність породжен-

ням новосмислових систем. Це значним чином вчить 

бачити за знаком і чуттєвим образом більше, ніж вияв-

лено, – глибокий прихований смисл, в основі якого схо-

вано дещо духовне, таємне і несказане. Відтак, симво-

лізм є відображенням тієї стадії розвитку психічної ідеї, 

в якій думка обертається в колі абстрактних понять, не 

інакше як за допомогою зовнішніх, доступних чуттям 

знаків, що відповідають якимось поняттям за схожістю і 

аналогією [4, с.156]. 

Мета роботи – узагальнення, аналіз та інтерпретація 

ботаноморфних символів, зображених досліджуваними у 

процесі малювання мандал. За допомогою інтерпретації 

символів здійснено спробу визначити домінуючі пере-

живання та психічні стани досліджуваних у період кара-

нтинних обмежень пандемії covid-19 в Україні, оскільки 

специфіка дослідження полягала у проведенні його саме 

у пік карантину (квітень-вересень 2020 року). Тому ма-

лювання мандал виконало як психодіагностичне, так і 

психокорекційне завдання дослідження. 

Виклад основного матеріалу. З метою дослідження 

особливості символіки мандал використано проективну 

методику MARI Дж. Келлог [5]. Її застосування дає мо-

жливість багатовимірного вивчення особистості, зокре-

ма спостерігати точну картину психологічного стану 

особистості, домінуючі переживання та актуальний емо-

ційний профіль через інтуїтивний вибір архетипічних 

символів та кольорів. 

У дослідженні взяли участь 60 осіб (40 жінок і 

20 чоловіків) віком 17–64 років, які перебували на кара-

нтині. Дослідження проводилося у квітні-вересні 

2020 року у м. Львові. 

Кожному із досліджуваних запропоновано інструк-

цію: «Візьміть чистий аркуш паперу А4 і на ньому прос-

тим олівцем намалюйте велике коло. Віднайдіть центр 

кола. Візьміть олівці чи фарби і починайте малювати 

всередині кола. Пам‟ятайте, що зовнішні межі кола не 

повинні бути для Вас перешкодою. Якщо Ви хочете ви-

йти за межі кола, Ви можете це зробити – це Ваше коло. 

Коли Ви закінчите малювати назвіть малюнок і напи-

шіть дату. Вкажіть, де знаходиться верхня частина зо-

браження». Після закінчення малювання досліджувані 

Статтю присвячено узагальненню, аналізу та інтерпретації ботаноморфних символів, зображених 

досліджуваними у процесі малювання мандал. Проаналізовано поняття «символ», його природу, 

класифікацію та роль у сучасності. За допомогою інтерпретації ботаноморфних символів здійснено 

спробу визначити домінуючі переживання та психічні стани досліджуваних у період карантинних 

обмежень пандемії covid-19 в Україні. Для дослідження застосовано метод мандали. З’ясовано прагнення 

досліджуваних до послаблення психологічної напруги, пошуку ресурсу для психоемоційного зцілення 

особистості на етапі переживання кризових ситуацій. 

Ключові слова: арт-терапія, мандалотерапія, мандала, емоції, переживання, символ, ботаноморфні 

символи. 
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назвали основні символи малюнка та повідомили, яке 

значення вони мають для них. 

Аналізуючи символи кожної мандали за основу об-

рано класифікацію О.В. Змановської [6], де виокремлено 

наступні групи символів: 

– зображувальні або образотворчі (природа, тварини); 

– графічні (геометричні фігури); 

– математичні (числа, дії); 

– іменні (імена, власні назви, букви); 

– кольорові символи; 

– поведінкові символи; 

– символи цінності; 

– персоніфіковані символи (образи героїв, кумирів, 

богів). 

О.В. Змановська виділяє такі символи за функціона-

льною приналежністю як наукові, філософські, міфоло-

гічні, релігійні; природа, суспільство, увесь світ; ідеоло-

гічні; технічні, класичні, із зображенням людини. 

Базуючись на класифікації О.В. Змановської та беру-

чи до уваги власні критерії виокремлено такі групи сим-

волів у мандалах: 

• стихії; 

• об‟єкти неживої природи; 

• пори року; 

• люди; 

• дерева, рослини та їх частини (ботаноморфні символи); 

• небо (небесні об‟єкти); 

• живі створіння (тварини); 

• графічні геометричні фігури. 

З давніх-давен коло було символом циклу життя. 

Мандала – це коло, складна геометрія, в якій закодовано 

глибокий духовний зміст. Мандала символізує сферу, 

навколишнє середовище, є відображенням природи. 

Малювання мандали використовується як засіб спряму-

вати розум і вселити спокій у внутрішній світ. Тому не 

дивно, що у результаті якісної обробки отриманих ма-

люнків мандал виявлено, що домінуючими символами у 

мандалах є дерева, рослини та їх частини, тобто ботано-

морфні символи. Інші символи, такі, як графічні та гео-

метричні фігури, небо (небесні об‟єкти) та об‟єкти не-

живої природи, люди та пори року представлені у 

меншій кількості (Рис1.). 

 
Рис.1. Показники символів у мандалах (фактично наявні). 

 

У групу ботаноморфних символів увійшли дерева, рослини та їх частини, зокрема: дерева, квіти, стебла (гілки), 

трава, пелюстки на квітах, ліс, листя, коріння (Рис.2.). 

 

 
Рис.2. Ботаноморфні символи у мандалах. 

 

Кожна мандала містить унікальний символізм, бо 

кожен елемент, а також їх взаємодія відрізняються за 

значенням. У мандалі присутні фігурні елементи і 

образи, які символізують і характеризують відповідні 

якості особистості досліджуваного. 

Нижче подано таблицю з інтерпретацією ботаномор-

фних символів (Табл. 1). 
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Таблиця 1  

Ботаноморфні символи у мандалах 

Дерево 

Є одним із найбільш універсальних символів духовної культури людства, основа світобудови. Воно 
символізує центральну вісь Світу, що поєднує Небо і Землю; людину і її шлях до духовних висот; цикл 

життя, смерті і відродження; Всесвіт і його процеси вічного відновлення. Також є символом життєвості, 

життєздатності, родючості, плодючості, відтворення, довговічності, здоров‟я; оновлення (божественне, 
нескінченне), омолодження; зростання, експансії (по вертикалі); припинення хаосу, встановлення 

гармонійних зв‟язків і рівноваги; краси, величі; притулку, захисту і підтримки. 

Квіти 

Квіти в мандалі можуть бути провісниками весни, розкривають пожвавлення або прискорення в 

циклах особистого зростання. Вони можуть символізувати: утробу, в якій є індивідуальність людини; 
виконання мети або завдання, яка вимагала старанності та затрати сил; процес зростання, що відбувається 

через відносини з архетипом – Самістю; вічне оновлення життя; кристалізацію і відчуття світла, 
трансцендентну силу, духовне відродження. З давніх-давен квіти дарували на знаки любові, вручалися на 

церемоніях, урочистостях за заслуги і досягнення. Квіти присутні у шлюбних святах, були прощальним 

даром в ритуалах, пов‟язаних зі смертю. Квітка має круглу форму з пелюстками, що ростуть з центру, що 
споріднює структуру квітки з архетипічною формою мандали. Душа – квітка. Алхіміки вважали квіти 

символом дії, роботи сонця, чия активізуюча сила змушувала їх відправлятися на пошуки золота. Червоні 

квіти говорять про силу тваринного життя, з її кров‟ю і пристрастями. Помаранчевий і жовтий 
повторюють сонячний символізм квітки. Блакитна квітка – символ неможливого і говорить про зв‟язок 

Душі з Богом або містичним центром. Розкриття квітки – це розвиток духовного потенціалу людини. 

Стебла 

(гілки) 

Символізують підйом до найвищих небесних сфер, досягають загадкового світу витоків усього 

сущого, де живуть боги й зірки; поєднання з іншими світами; зв‟язок між нижчим і вищим світом, ключ 
до небесного світу, ініціацію; пізнання нового; повернення юності, відродження і безсмертя; весняний 

ритуал родючості. 

Трава 

Є символом вічного життя, його гармонії та безсмертя, безупинного руху; життєдайної сили, 
натхнення, допомоги у боротьбі зі страхами, сумнівами; перемоги та тріумфу; рідної землі; поєднання 

людини, її єства та природи. 

Пелюстки 

на квітах 

Є символом чуттєвості, ніжності, контакту зі світом, інтелекту, життєвої сили, контакту зі світом. 

Значення окремих пелюсток Квітки Життя: перша – позитивність у думках і почуттях, друга – 
зосередженість і контроль над свідомістю і думками, третя – вміння керувати своєю волею, четверта – 

відчуття внутрішнього спокою, п‟ята – відкритість розуму і терпеливість до інших, шоста – вдячність 

життю за всі дари і можливості. 

Ліс 

Символізує: надприродне знання; несвідоме і його таємниці; уособлення Псіхе і жіночого начала; 
місце ініціації, невідомих небезпек і темряви; секрети природи, в які потрібно проникнути, щоб зрозуміти 

їх зміст. Похід в ліс – символічна смерть перед відродженням в ході ініціації. 

Так як жіноче начало прийнято ототожнювати з безсвідомим в людині, ліс також розглядається як 
символ несвідомого. З цієї причини лісові страхи, настільки часті в дитячих казках, розглядаються як 

небезпечні аспекти несвідомого, тобто тенденція до пожирання або приховування розуму (за К.Г. Юнгом). 

Підкреслює протилежність місту, дому і землі, що обробляється, як безпечним територіям, означає 
притулок усіх можливих небезпек, демонів, ворогів і хворіб. Містичне, або таємне, місце, в якому не 

наважуються заходити надто далеко, дрімучий ліс разом з пишною рослинністю символізує активні 
можливості підсвідомості. 

Листя Символізує: силу, невибагливість, довголіття; надію і відродження, удачу, міцне здоров‟я і молодість. 

Коріння 
Якщо коріння входить у землю – це вказує на наше земне життя. Є символом зв‟язку із сім‟єю; 

твердості і непохитності своєї позиції; вміння вникати в суть питання і зосереджуватися на основному. 

 

   
Рис.3. Ботаноморфні символи у мандалах. 

Символ і образ у психічному відображенні дуже 

залежні від часу і терену. Інтерпретуючи групу ботано-

морфних символів та асоціації з ними, для всіх респон-

дентів, враховуючи ситуацію карантину та ізоляції, важ-

ливим є задоволення власних емоційних потреб через 

переживання позитивних емоцій, задоволення від весни, 
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життя, стабілізація і спокій у життєвих процесах. Брак і 

потреба таких емоцій чітко корелюють із ситуацією, яка 

призводить до браку їх переживання через ізоляцію у 

зв‟язку з карантином та вимушеним сповільненням ри-

тму життя, неможливістю повноцінно реалізовувати 

потребу відпочинку та розваг, які зазвичай є джерелом 

позитивних емоцій (Рис.3). 

Зв‟язок із природою допомагає людині краще пізнати 

себе в природному середовищі, у природних явищах та 

стихіях у собі. Наділяючи таку абсолютну константу як 

природа власною назвою – Природа – ми надаємо їй 

надважливого значення, обумовлюючи, що на часі до неї 

необхідно ставитися як до живої істоти. Це є прикладом 

втілення нашою свідомістю заклику Природи до самоз-

береження якраз через Людину – як найвищий виразник 

природної свідомості. 

Слід зазначити, що мандали з домінуванням ботано-

морфних символів містять позитивні асоціації та життє-

ствердні смислові повідомлення з установкою на краще 

та конструктивні зміни у житті. Так, серед асоціацій 

респондентів найчастіше зустрічаються слова «свобода», 

«весна», «старт», «умиротвореність», «життя», «гармо-

нія», «світло», «зміна», «трансформація», «кохання», 

«барви», «літо». Смислові повідомлення у таких манда-

лах містять інформацію з позитивними установками, 

вірою та налаштуваннями, як-от «Жити яскраво», «Яск-

равості і менше кривих ліній у житті», «природа квітча-

ється, людська особистість розвивається», «У будь-якій 

ситуації залишатися на позитиві, помічати хороше», 

«Краса – в деталях». 

Сукупність асоціацій, силових повідомлень та харак-

теристика емоційного налаштування мандал з ботаномо-

рфними символами безперечно вказують на наявність 

особистісних ресурсів та позитивне бачення майбут-

нього, незважаючи на невизначену ситуацію пандемії. 

Висновки. Отже, символізм мандал дає змогу «зану-

ритися» у тонкощі внутріособистісних переживань інди-

віда під час карантинних обмежень та зрозуміти сутність 

та вплив карантинних обмежень на особистісне спряму-

вання у період невизначеності. Домінування ботаномор-

фних символів у мандалах доводить домінування пози-

тивних життєвих установок у осіб, які перебувають в 

карантині, віра у краще та зміни, особистісну спрямова-

ність на зміни та пошук ресурсу. 

Переважання вищезгаданих символів ще раз підкрес-

лює глибинну усвідомленість індивіда єдності з приро-

дою, потребу у переживанні гармонії та балансу, врегу-

люванні та стабілізації звичного ритму життя у порів-

нянні з тим, який диктує пандемія коронавірусу. 

Подальше дослідження вбачаємо у якісному аналізі 

та інтерпретації символів неба (небесних об‟єктів) з ме-

тою виявлення специфіки особистісного профілю та 

домінуючих переживань досліджуваних. 
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STUDY OF BOTANOMORPHIC SYMBOLS BY MANDALA THERAPY (DURING QUARANTINE 

RESTRICTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN UKRAINE) 
The article is devoted to the generalization, analysis and interpretation of botanomorphic symbols depicted by the subjects in the 

process of drawing mandalas. The concept of «symbol», its nature, classification and role in the present are analyzed. An attempt to 
determine the subjects’ dominant experiences and mental states during the quarantine restrictions of the covid-19 pandemic in 

Ukraine was made by using the interpretation of botanomorphic symbols. The mandala method was used for the study. The desire of 
the subjects to reduce psychological stress, to find a resource for psycho-emotional healing of the individual at the stage of 

experiencing crisis situations has been clarified. 
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Die Problemstellung. Die Bildung und Entwicklung des 

ukrainischen Staates, die Entwicklung und Integration der 

Ukraine in den modernen europäischen Raum bieten eine 

Orientierung der pädagogischen Ausbildung an der 

Prioritätendefinition der Bildung einer umfassend sozial-

entwickelten Persönlichkeit, ihrer lebenswichtigen Selb-

stbestimmung, Selbstverwirklichung und Lebensschöpfung.  

Die Gesetze der Ukraine «Über Kinderschutz», «Über 

Vorschulerziehung», die Nationale Strategie für Bildungsen-

twicklung in der Ukraine bis 2021, die Grundkomponente 

der Vorschulerziehung betonen, wie wichtig es ist, 

Fähigkeiten von Vorschulkindern zu der sozialen Aktivität, 

Verantwortung zu fördern, ihr persönliches Potenzial zu 

steigern.  
Die Hauptaufgabe der Sozialisierung von Vorschulkindern 

ist nicht die passive Anpassung des Kindes an die Welt, 

sondern der Wunsch des Vorschulkindes nach aktiver 

kreativer Selbstbestätigung aufgrund aktiver Interaktion.  

Eine wichtige Institution der Sozialisierung und 

Erziehung von Vorschulkindern ist eine vorschulische 

Bildungseinrichtung, in der soziale Beziehungen bestehen, 

die für die persönliche und soziale Entwicklung notwendig 

sind, um primäre soziale Erfahrungen in der 

Kindergesellschaft zu sammeln, den Kindern mit dem 

sozialen Umfeld vertraut zu machen und Werte zu bilden.  

Einen besonderen Platz unter den Forschungen besitzen 

Studien, die sich mit dem Problem der frühen Sozialisierung 

von Kindern befassen: L. Artemova, A. Bohusch, N. Gawrisch, 

S. Kozlova, O. Kononko, V. Kuzmenko, L. Karnauhc, 

G. Korinna, Ju. Kosenko, S. Kurinna, I. Rogalska-Jablonska, 

T. Ponimanska, T. Stepanova und andere. 

Schöne Literatur ist ein wichtiges Mittel, um ein Kind in 
soziale Beziehungen einzubeziehen, Starrheit und Spannungen 

zu überwinden, ein Instrument zur Korrektur, Prävention 

und Überwindung von Anpassungsschwierigkeiten, zur 

Intensivierung von Lernen, Bildung und Entwicklung. In den 

Werken der schönen Literatur lernt das Kind die umgebende 

Realität kennen, wie auch in einer ihm zugänglichen Form 

das Leben von Erwachsenen. Am Beispiel der Helden der 

schönen Literatur lernen das Kind ihre sozialen Rollen 

kennen, beherrscht menschliche Beziehungen, soziale 

Funktionen, Normen und Regeln, lernen, sich aktiv auf die 

Welt um sie herum zu beziehen. 

Viele bekannte Wissenschaftler haben die Besonderheiten 

untersucht, wie die Werken der schönen Literatur von 

Vorschulkindern wahrgenommen werden. Die bekannten 

ukrainischen Pädagogen und die modernen Wissenschaftler 

(A. Bogush, A. Borodych, L. Bochkareva, N. Vetlugina, 

V. Gerbova, D. Dubovis-Aranovska, N. Karpinska, N. Kirsta, 

D. Kuzmina, V. Kulikov S. Litvinenko, I. Mavrina, S. Rusova, 

V. Sukhomlinsky, E. Tykheeva, K. Ushinsky usw.) stellten 

fest, dass schöne Literatur als Instrument zur Sozialisierung 

dem Kind ermöglicht, die Stelle des Subjekts der 

Sozialisierung zu akzeptieren, d.h. die etablierten Normen 

beherrschen, die im Leben anwenden und ihre Lebenswerte 

entwickeln. 

Das Ziel des Artikels besteht darin, das Konzept der 

«Sozialisierung» zu begründen und die sozialisierenden 

Einflüsse von Werken der schönen Literatur auf die 

Persönlichkeitsbildung von Vorschulkindern aufzudecken.  

Zusammenfassung der Forschung. Das Konzept der 

«Sozialisierung» stammt aus dem Lateinischen socialis, das 

sozial bedeutet. Im „Kurzen Wörterbuch für Soziologie“ 

nach D.M. Gvishiani und M.I. Lapin wird dieses Konzept 

definiert, als «der Prozess der Bildung von einer Persönlichkeit, 

des Lernens und der Beherrschung individueller Werte, 

Normen, Einstellungen und Verhaltensmuster, die einer 

bestimmten Gesellschaft, sozialen Gemeinschaft, Gruppe 

typisch sind» [4, S.31].  

Die Sozialisierung bezieht sich auf die universellen 

Prozesse, die mit dem Prozess der sozialen Bildung des 

Einzelnen verbunden sind. Der Autor des Begriffs 

«Sozialisierung» ist der amerikanische Soziologe F. Giddings, 

der dieses Konzept erstmals in den wissenschaftlichen 

Verkehr brachte. Die Sozialisierung ist seiner Ansicht nach 

ein «Prozess der Entwicklung der sozialen Natur oder des 

Charakters» [10, S.22]. 

Gründliche wissenschaftliche Studien von Philosophen, 

Soziologen, Lehrern, Ethnographen und Psychologen, die 

die Bildung und Entwicklung des Menschen als eines 
vollwertigen Mitgliedes der Gesellschaft ziemlich ausführlich 

und umfassend untersuchen, gaben in der Mitte des 20. 

In dem Artikel wurde das Sozialisierungsproblem der Vorschulkinder von den Verfasserinnen untersucht. Das 

Konzept der «Sozialisierung» wird verdeutlicht und die Bedeutung von Werken der schönen Literatur als ein 

sozialisierendes Instrument für die Entwicklung und Bildung der Persönlichkeit des Kindes erläutert.  

Stich worte: Sozialisierung, schöne Literatur, Persönlichkeit, Vorschulkinder, vorschulische Bildungseinrichtung. 



   
48 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

Jahrhunderts die Gelegenheit dazu, Sozialisierungstheorien 

als ein eigenständiges Forschungsgebiet hervorzuheben. In 

dieser Zeit wurde die Sozialisierung als Eintritt des 

Einzelnen in das soziale Umfeld interpretiert, indem er sich 

daran anpassen sollte und «bestimmte Rollen und 

Funktionen lernen sollte, denen jedes Einzelnen im Laufe 

seiner Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte folgt, seine 

Vorgänger zu imitieren» [6, S.10-15]. Gleichzeitig wird die 

Idee der Unzweckmäßigkeit, Sozialisierung als einen 

einfachen Prozess der «automatischen Akzeptanz der 

Anforderungen, Funktionen und Rollen des sozialen 

Umfelds, der Art der sozialen Kommunikation und der 

Interaktion durch den Einzelnen» zu betrachten, allmählich 

anerkannt [6, S.125]. Wissenschaftler haben die Frage, wie 

eine Person ein kompetentes Mitglied der Gesellschaft wird, 

unterschiedlich betrachtet. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

bei der Untersuchung der Hauptsache des Sozialisierungs-

prozesses auf philosophische Konzepte zu achten, weil 

«philosophische Grundlagen als grundlegende Bedeutung 

für die Rekonstruktion der Bildung und Erziehung bleiben» 

[9, S.22]. Von besonderem Interesse sind die Ideen 

deutscher klassischer Philosophen über das soziale Wesen 

des Menschen. Ihre philosophische Interpretation und ihre 

reale und objektive Existenz werden in den Studien von 

I. Kant, G. Hegel und L. Feuerbach vor allem bemerkt. 
Wie eine moderne Forscherin der Sozialisierungsprobleme 

von Kindern I. Rogalska sagt: „Zahlreiche Ansätze zum 

Verständnis des menschlichen Wesens spiegeln einerseits 

bestimmte Realitäten wider und beeinflussen andererseits die 

Bildung von Ansätzen zur menschlichen Existenz und deren 
Entstehung von pädagogischen Konzepten der Sozialisierung 

und Bildung einer Persönlichkeit. Grundlegende philo-

sophische Postulate, wo unterschiedliche Sichtweisen auf die 

Persönlichkeit gesammelt wurden, haben grundlegende 

Bedeutung, an die die Pädagogik appelliert, um die 

pädagogische Vision der Sozialisierung als einen sozialen 

Prozess, ihr Verständnis und ihre Interpretation zu 

definieren” [8, S.200]. 

Das Problem der Sozialisierung des Individuums – der 

Prozess der Bildung des Individuums als soziales Subjekt, 

die Entwicklung sozialer Werte, Stereotypen des sozialen 

Verhaltens – ist in der Soziologie der Persönlichkeit führend. 

«Da sich die Soziologie auf Mikroebene mit der 
Untersuchung von Sozialisierungsmechanismen als Prozessen 

der Assimilation von Funktionen und der Beherrschung von 

Rollen befasst, werden der Prozess der» Humanisierung 

«(Sozialisierung) und Verfahren für den Eintritt des 

Individuums in die menschliche Gesellschaft durch das 

Prisma von betrachtet Rollenkonzepte» [8, S.200].  

Der Prozess der Sozialisierung des Einzelnen findet im 

sozialen Umfeld durch die Mechanismen der Interna-

lisierung und Externalisierung durch die Bildung sozialer 

Bindungen des Einzelnen mit der Außenwelt statt. «Eine 

solche Konzentration auf den persönlichen Aspekt und die 

aktive Position des Einzelnen in diesem Prozess ist für die 

Entwicklung des Sozialisationsproblems wichtig, das von 
der Pädagogik studiert wird, die immer die wissenschaftlichen 

Errungenschaften der Psychologie genutzt und synthetisiert 

hat» [1, S.32]. 

Die Pädagogik ist nach I. Rogalska auch «die einzige 

Wissenschaft, die in Bezug auf ihre Komplexität dem Leben 

nahe steht, und daher bildet ihre Offenheit für soziale 

Phänomene, das Zusammenspiel von sozialem Umfeld und 

pädagogischem Umfeld die Grundlage für eine neue 

Entwicklungsstufe der Umweltpädagogik, die das System 

systematisch untersucht Verhältnis von Komponenten wie 

Zeit – Gesellschaft – Sozialisierung – Bildung – 

Persönlichkeit» [8, S.32]. Ihrer Meinung nach „kann die 

aktuelle Bildungssituation die Bedürfnisse des modernen 

Kindes beim Lernen über die Welt und sich selbst nicht 

befriedigen. Erwachsene, die in alltägliche Sorgen versunken 

sind, erkennen nicht immer, dass es sich heute um ein 

«neues» Kind handelt, das schlecht verstanden wird und 

dessen Erziehung und Bildung alte Ansätze anwenden, die 

sich nicht rechtfertigen und keine harmonische 

Sozialisierung des modernen Kindes gewährleisten...» [8, 

S.203]. Der Wissenschaftlerin betont, dass «oft ein kleines 

Kind mit Hilfe eines Computers in die Welt um es herum 

eingeführt wird und dreidimensionale Objekte durch planare 

Bilder, natürliche Objekte mit ihren spezifischen Gerüchen, 

Energie und taktilen Empfindungen ersetzt – ein helles, aber 

imaginäres Klischee. Das Kind ist umgeben von technisch 

perfekten Spielzeugen umgeben, von denen man bewundert 

werden kann, zu denen es aber unmöglich ist, «mit der Seele 

zu wachsen». Stattdessen dient die figurative Wahrnehmung 

des Kindes von der natürlichen und sozialen Umgebung 

durch Entdeckung in Kombination mit einer Vielzahl 

praktischer Aktivitäten als wichtige Informationsquelle und 

spirituelle Weltanschauung, denn «wie ein Einzelnen die 

Welt wahrnimmt, hängt weitgehend davon ab, wie er sich 

darin benehmen wird [8, S.120]. 

So findet I. Rogalska, dass die Lösung dieses Problems 

eine zentrale Bedeutung für die Pädagogik hat, die die 

Besonderheiten der Konstruktion der Welt im Stadium der 

primären Sozialisierung – in der Vorschulkindheit – im 

Detail analysiert.  

Die Sozialisierung in ihrer wesentlichen Dimension ist 

ein komplexer Multi-Vektor-Prozess, der von einer Reihe 
von Widersprüchen begleitet wird, die sich im Zusammenspiel 

von der Gesellschaft und des Einzelnen ergeben. Die 

Sozialisierung des modernen Kindes wird auf dem 

Hintergrund sozio-politischer, sozio-wirtschaftlicher, wert-
geistiger und wissenschaftlich-technologischer Veränderungen 

in die Wirklichkeit umsetzt. 

Die Sozialisierung des Einzelnen sieht aktive 

Verbindungen zur Gesellschaft vorher, die Trends für soziale 

Interaktionen und aktive kreative Aktivitäten von 

Vorschulkindern schaffen, die Entwicklung ihrer sozialen 

Aktivität, die das Niveau ihrer Sozialität, Tiefe und 

Vollständigkeit sozialer Beziehungen ausdrückt und 

verwirklicht.  

Unserer Meinung nach ist die Sozialisierung von 

Vorschulkindern ein Prozess der Assimilation von Normen, 

Regeln, Werten und Verhaltensmustern durch Kinder 

aufgrund des Eintritts in das Leben der Gesellschaft und der 

kreativen Leistung einer Reihe sozialer Rollen. Der Prozess 

der Sozialisierung basiert sich auf einer Kombination aus 

spontanem Wissen über die Realität und zielgerichteten 

Bildungsmaßnahmen, aufgrund derer sich das Einzelnen in 

der Kultur einer Gesellschaft selbst entwickelt und 
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selbstbestimmt, subjektives Wissen über das soziale Umfeld 

soziokulturelle erfährt.  

Die Jahre der Vorschulkindheit sind eine sensible Zeit 

für die Sozialisierung des Einzelnen. In der Interaktion von 

Vorschulkindern mit der Umwelt, die sich in der direkten 

Kommunikation mit Erwachsenen, in Spielen und 

Wettbewerben mit Altersgenossen manifestiert, entwickelt 

die Bekanntschaft mit den Werken der schönen Literatur, im 

Prozess verschiedener produktiver Aktivitäten, bei der 

Beherrschung von Bildungsaktivitäten figurative Formen des 

Wissens über natürliches Material und soziales Umfeld und 

eigenes «Ich». Soziale Aktivitäten erkennen das Bedürfnis 

des Kindes, die Welt der Menschen, der Kultur und sich 

selbst zu beherrschen. 

Die schöne Literatur wird traditionell als ein wichtiges 
Mittel angesehen, um die Persönlichkeit eines Vorschulkindes 

zu erziehen und sozial zu beeinflussen. Das ist kein Zufall, 

denn es gilt als Schatzkammer der Kultur, als Quelle echten 

Wissens und starker Eindrücke, als Bekanntschaft mit dem 

Ungewöhnlichen, Fantastischen. O. Kononko nennt das 

Buch zu Recht ein wichtiger Lehrer, ein Leitfaden im Leben. 

Sie schreibt: «Das alte und das moderne, das einheimische 

und das ausländische, in verschiedenen Genres, mit Bildern, 

für Kinder und für Erwachsene ist das Buch ein wichtiger 
Bestandteil der Subkultur, Sprachentwicklung, Personifizierung 

und Inspiration von Kindern» [3, S.98]. 

Das Kind in der Vorschuleinrichtung musste eine große 

Menge des literarischen Gepäcks, also die Belesenheit 

erwerben. In diesen Jahren lernt das Vorschulkind die Werke 

von mündlicher Volkskunst, ukrainischen und ausländischen 

Klassikern, modernen Kinderschriftstellern und Dichtern 

kennen. Es ist erforderlich, dass die Kinder in den 

vorschulischen Bildungseinrichtungen mit der schönen 

Literatur vertraut machen werden. 

Eine rechtzeitige systematische Arbeit zur Entwicklung 

der Fähigkeit der Kinder, die Werke der schönen Literatur 

wahrzunehmen und zu verstehen, konnte ihnen helfen, die 

Schwierigkeiten der literarischen Bildung in der 

Grundschule zu überwinden, die mit dem Übergang zu einer 

neuen Art der Wahrnehmung von den literarischen Werken 

verbunden sind (selbständiges Lesen). Im Vorschulalter 

werden außerdem die Grundlagen für eine vollwertige 

Lesetätigkeit von Kindern gegründet. Hier geht es um das 

praktische Erfassen von Informationen über die wichtigsten 

Mittel der künstlerischen Darstellung in der Literatur. 

Der erste Kindereindruck über das Buch hängt sehr oft 

von der Qualität des literarischen Werks ab. Der Erzieher 

musste auf die Altersmerkmale der Wahrnehmung der 

literarischen Werke durch Kinder achten und berücksichtigen. 

Das lässt den Erzieher passende Lehrmittel verwenden, mit 

denen die Kinder sich das künstlerische Bild klarer 

vorstellen konnten, das mithilfe des Worts gebildet wurde. 

Die entsprechende Intonation konnte auch beim Vorlesen 

der schönen Literatur für Kinder im Grundschulalter 

verwenden werden, damit schöne Wörter betont werden, die 

ein bestimmtes Bild charakterisieren, Tempi und Rhythmen 

je nach dem Inhalt und der Form des lesenden Textes 
kontrastierend zuordnen. Die älteren Kinder im Vorschulalter 

sind schon im Zustand, die psychischen Pausen emotional 

zurückhalten, die tiefe Gefühle haben. 

Damit den Kindern die Absicht des Autors zu vermitteln, 

ihre Gefühle und Erfahrungen zu beeinflussen, musste der 

Erzieher im Voraus den Lesetext detailliert analysieren, die 

Mittel zum Ausdruckslesen oder Nacherzählen einer 

Geschichte (wie Intonation, Pausen, logische Akzente) 

auswählen und eine klare und korrekte Aussprache jedes 

Wortes, jeder Phrase, jedes Satzes entwickeln. Er sollte das 

Lesematerial fließend beherrschen oder den Text auswendig 

lernen, der den Kindern erzählt wird.  

Die Kinder sollten auch mit verschiedenen Genres der 

schönen Literatur vertraut gemacht werden – wie eine 

Geschichte, ein Märchen, ein Gedicht, kleine Volksgenres 

(Sprichwörter, Sprüche). Das, das Vorlesen des Buches wie 

das auswendige Vorlesen müssen aktiv verwendet werden. 

Das Verhältnis dieser Methoden hängt vom Alter des Kindes 
und dem Genre des Werkes ab. In den frühen Vorschuljahren 

sind das Nacherzählen und das auswendige Vorlesen 

hauptsächlich. Eltern, die dem Kind den Inhalt des 

Lesetextes mitteilen, konnten direkt mit ihm kommunizieren, 

Illustrationen und Spielzeuge zeigen. Das Vorlesen eines 

Buches ist bei den älteren Vorschulkindern viel häufiger, 

weil die Kinder bereits über aktive Hörfähigkeiten verfügen. 

Literarische Werke können von Kindern auf 

unterschiedliche Weise wahrgenommen werden – als 

Informationsquelle, Spaß und Unterhaltung, intellektuelle 

Aufgabe, lehrreiche soziale Situation, moralische Regeln. 
Das Vorschulkind ist mit mündlicher Volkskunst, ukrainischen 

und ausländischen Klassikern, Werken moderner Kinders-

chreiber und Dichter bestens vertraut. Die Volkskunst ist 

eine lebensspendende Quelle der schönen Literatur und 

Volkskunstwerke begleiten das Leben eines Kindes von 

Geburt an. Das Märchen als klassisches Beispiel der 

Volkskunst mit seinem hellen, romantischen Weltbild, der 

Idealisierung positiver handelnder Personen, fasziniert und 

lehrt gleichzeitig die Kinder die Grundgesetze der 

Gesellschaft. Die farbenfrohe, helle Sprache der Märchen 

ruft wundervolle Bilder hervor und weckt die Fantasie. Die 

kleinen Formen der Volkskunst wie Sprichwörter, Sprüche, 

Rätsel, Witze können ganz und voll ihre Besonderheiten 

präsentieren. Einfach und klein überraschen sie mit ihrer 

originellen Struktur und der umfangreichen Verwendung 

von sprachlichen Ausdrucksmitteln. 

Die Sprache der Kinder wird mit Beispielen aus 

Geschichten, Erzählungen, Gedichten, Wundersagen und 

modernen Mythen, Volkskunstwerken bereichert. Das 

Nacherzählen und das ausdruckvolle Vorlesen helfen am 

besten solcher Bereicherung.  

Der Wert der literarischen Werken, Volksmärchen, 

Zählreime, Sprichwörtern, Rätseln und Sprüchen für die 

Sozialisierung von Kindern lässt sich nicht überschätzen. 

Das ist nicht nur eine Schatzkammer der Volksweisheit, 

sondern auch eine unerschöpfliche Quelle für die 

Entwicklung der emotionalen Sphäre und des kreativen 

Potenzials vom Kind. Literarische Werke für Kinder 

bereichern Sozial- und Sacherfahrungen, nähren die 

kombinatorischen Fähigkeiten des Geistes, zeigen auf die 

Wege zur Lösung der moralischen Widersprüche, dazu auch 

gewinnt hier immer das Gute [9, S.186]. 

Eine große Bedeutung für unsere Untersuchung ist die 

Meinung von N. Gavrish, die feststellt, dass unter dem 
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Einfluss des künstlerischen Wortes bei Kindern eine Reihe 

von Bedürfnissen entstehen: die Welt durch Volksmärchen 

und literarische Werke kennen lernen; Bücher als Mittel zur 

Selbstbildung, das den Wunsch zum Lesen erzeugen; die 

Schönheit des schöpferischen Wortes bewundern, die aktive 

Sprechen mit den besten literarischen und sprachlichen 

Mustern bereichern; über literarische Inhalte kommunizieren, 

eigene Gedanken äußern, Fragen formulieren, Schlussfolge-

rungen machen; sich selbst mit Hilfe von sprachlichen 

Handlungen ausdrücken und verwirklichen, verschiedene 

Märchenrollen spielen; gute Laune, positive Emotionen im 

Zusammenhang mit der Wahrnehmung des schöpferischen 

Wortes [2, S.15].  

Der Wissenschaftlerin findet das Vorlesen wie die 

Nacherzählen und die Besprechung am effektivsten, damit 

die Vorschulkinder mit Werke des Volksmundes vertraut 

werden [2, S. 18]. Durch literarische Werke lernen Kinder 

die Widersprüche und Probleme, die im wirklichen Leben 

existieren, und die moralischen Grundgesetze der Gesellschaft. 

Die Einführung in die Welt der schönen Literatur könnte 

also den Horizont des Kindes erweitern, seine kognitive 

Aktivität emotional bereichern und die Fähigkeit entwickeln, 

auf ein schöpferisches Wort reagieren. Die Sprache der 

schönen Literatur hat eine reiche ausdrucksvolle 

Bildsprache, sie beeinflusst nicht nur das Bewusstsein, 

sondern auch die Gefühle der Zuhörer. Die Welt der schönen 

Literatur enthält eine Liste von menschlichen Beziehungen, 

Verhältnissen, Gefühlen, die dem realen Leben begegnen 

konnten. Die lehren respektieren, unterstützen, Gleichmut 

besitzen, menschlich und freundlich sein. Sie machen mit der 

Umwelt, den Verhaltensregeln in der modernen Gesellschaft 

bekannt und beeinflussen so die Persönlichkeitsbildung und 

Selbstbildung der modernen Kinder [5, S.193]. 

Schlussfolgerungen. Also ist der Begriff «Sozialisierung» 

mehrdimensional und seine Interpretation der verschiedenen 

Autoren ist nicht identisch. Das von den Wissenschaftler 

vorgeschlagene Determinantenspektrum reicht vom 

Verständnis des Wesens der Sozialisierung als passive 

Assimilation der Normen, Regeln und Werte einer 

bestimmten Gesellschaft bis zur Betonung der eigenen 

Aktivität des Subjekts. Im allgemeinen Sinne wurde dieses 

Phänomen definiert als die Verinnerlichung der sozialen 

Normen, moralischen Regeln, Werte, Kenntnisse und 

Richtlinien eines Individuums, die seine aktive Beteiligung 

am Leben einer bestimmten Gesellschaft und seine kreative 

Interaktion sichern.  

Eine besondere Quelle für die Persönlichkeitsbildung, ein 

Mittel, um das Kind in soziale Beziehungen einzubeziehen, 

Starrheit und Spannung zu überwinden, ist die Verwendung 

von Werken der schönen Literatur. Die Einführung in 

die Welt der schönen Literatur in einer modernen 

Vorschuleinrichtung spiegelt die Realität in schöpferischen 

Bildern wider, schafft eine neue schöpferische Realität und 

fördert die Beherrschung von sozialen Funktionen und Rollen.  
Literatur 

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс.– 
М.: Прогресс, 1986. – 260 с. 

2. Гавриш Н. Художньому слову – гідне місце в освітньому 
просторі / Н.В. Гавриш // Дошкільне виховання, 2006. – № 3. – 
С.15-19. 

3. Кононко О.Л. Художня література // Коментар до 
Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. / 
О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 
С.149-152. 

4. Краткий словарь по социологии / [под 
общ.ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина]. – М., 1989. – 47 с. 

5. Литвишко О.М. Формування соціальної компетентності 
дітей старшого дошкільного віку засобами українських народних 
казок та мультфільмів: теоретичний аспект / О.М. Литвишко 
// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: 
М.Т. Мартинюк]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – В. 2. – 
C. 192-200. 

6. Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука / 
Б.Д. Парыгин. – Л.: Ленинздат, 1967. – 262 с. 

7. Рогальська І.П. Соціалізація особистості у дошкільному 
дитинстві: сутність, специфіка, супровід: Монографія / 
І.П. Рогальська // К.: Міленіум, 2008. – 400 с. 

8.  Соціалізація та виховання особистості в дошкільному 
дитинстві: теоретичні аспекти та методичний супровід: 
монографія / І.П. Рогальська-Яблонська, Л.П. Карнаух, 
Н.В. Рогальська, С.І. Семчук. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 
2013. – 335 с. 

9. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку 
історико-педагогічної науки в Україні // Історико-педагогічний 
процес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – 
К.: АПН, 2003. – С.16-26. 

10. Giddings F. The Theory of Socialization / F. Giddings. –  
N.-Y., 1897. – P.22. 

References 
1. Berns R. Razvytye Ya-kontseptsyy y vospytanye / R. Berns. – 

M.: Prohress, 1986. – 260 s. 
2. Havrysh N. Khudozhnomu slovu – hidne mistse v osvitnomu 

prostori / N.V. Havrysh // Doshkilne vykhovannia, 2006. – № 3. – 
S. 15-19. 

3. Kononko O.L. Khudozhnia literatura // Komentar do Bazo-
voho komponentu doshkilnoi osvity v Ukraini. / O.L. Kononko. – K.: 
Red. zhurn. «Doshkilne vykhovannia», 2003. – S. 149-152. 

4. Kratkyi slovar po sotsyolohyy / [pod obshch.red. 
D.M. Hvyshyany, N.Y. Lapyna]. – M., 1989. – 47 s. 

5. Lytvyshko O.M. Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti ditei 
starshoho doshkilnoho viku zasobamy ukrainskykh narodnykh kazok 
ta multfilmiv: teoretychnyi aspekt / O.M. Lytvyshko // Zbirnyk 
naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho 
universytetu imeni Pavla Tychyny / [hol. red.: M.T. Martyniuk]. – 
Uman: FOP Zhovtyi O.O., 2016. – V. 2. – C. 192-200. 

6. Parhyn B.D. Sotsyalnaia psykholohyia kak nauka / 
B.D. Parыhyn. – L.: Lenynzdat, 1967. – 262 s. 

7. Rohalska I.P. Sotsializatsiia osobystosti u doshkilnomu 
dytynstvi: sutnist, spetsyfika, suprovid: Monohrafiia / I.P. Rohalska 
// K.: Milenium, 2008. – 400 s. 

8. Sotsializatsiia ta vykhovannia osobystosti v doshkilnomu 
dytynstvi: teoretychni aspekty ta metodychnyi suprovid: monohrafiia 
/ I.P. Rohalska-Yablonska, L.P. Karnaukh, N.V. Rohalska, 
S.I. Semchuk. – Uman: FOP Zhovtyi O.O., 2013. – 335 s. 

9. Sukhomlynska O. Kontseptualni zasady rozvytku istoryko-
pedahohichnoi nauky v Ukraini // Istoryko-pedahohichnyi protses: 
novi pidkhody do zahalnykh problem / O. Sukhomlynska. – K.: APN, 
2003. – S. 16-26. 

10. Giddings F. The Theory of Socialization / F. Giddings. – N.-
Y., 1897. – P.22. 



  
51  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

 

 

 

Yatsenko L.V., 

Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor,  

the Department of Social Pedagogics and Social Work, V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 

lianayatsenko72@gmail.com 

Ukraine, Mykolaiv 

Lytvyshko O.M., 

Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Lecturer,  

the Department of Psychology and Pedagogics of Preschool Education,  

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical Universityt, lytvyshko1980@gmail.com 

Ukraine, Pereiaslav 

SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FICTION 

The article is devoted to the problem of preschool children socialization. The substance of the notion of “socialization” is 

revealed and the importance of works of fiction is elucidated. 

Key words: socialization, fiction, personality, preschool children, establishments of preschool education. 

  



   
52 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

Pedagogy 
UDC 811.1:373 

Asatryan Susanna,  

Ph.D, Associate – Professor Brusov State University Chair of Pedagogy and Language Teaching Methodology, 

Republic of Armenia, Yerevan  

DEVELOPMENT OF THE LEARNERS SOCIAL 

RESPONSIBILITY SKILLS IN THE PROCESS 

OF TEACHING ENGLISH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The statement of a problem. 21th century offers 

competences that learners need to acquire along with their 

language education. These competences are called life 

competences and their teaching is related to different 

educational contexts [3, 7]. 

Cambridge University Press has initiated the The 

Framework of Life Competencies with the elaboration of 

particular sets of sub-competences linked to three foundation 

layers:  

• emotional development  

• digital literacy  

• discipline knowledge. 

 

21th Century Life Competences and Domains of their Development 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

The purpose of the article is to consider the issues 

related to the development of the learners‟ social 

responsibility skills in language education. 

The statement of the main material. Social 

responsibility means that individuals and companies have a 

duty to act in the best interests of their environment and 

society as a whole. As Berman states, social responsibility is 

a personal investment in the well-being of others and of the 

planet [1]. Social responsibility is an ethical framework and 

suggests that the individual has an obligation to work and 

cooperate with other individuals and organizations for the 

benefit of society at large.
 
Social responsibility is a duty 

every individual has to perform so as to maintain a balance 

between the individual and the social systems.  

Social responsibility means sustaining the equilibrium 

between two people or more. It pertains not only to 

businessmen or business organizations, but also to everyone 

whose action impacts the social environment.
 

This 

responsibility can be passive, by avoiding any harmful acts 

in society, or active, by performing activities that directly 

advance solutions of social issues.  

Social responsibility must be intergenerational since the 

actions of one generation have consequences on those 

following. 

21th century skills are one of the most popular topics in education, especially in middle and high school 

classrooms. Current paper touches upon the issues related to the development of the learners’ social 

responsibility skills in language education. As a 21th century skill social responsibility refers to the rights and 

duties that come along with a citizen of a particular nation, state or society.  

So in the scope of this study we tried to observe and highlight the problem of its development within three 

educational levels: 

• Elementary learners level  

• Teenage learners level  

• Adult learners level, encompassing particular instructional context and language exposure. 

Key words: social responsibility skill, sub-competence, Can-Do statements, meaningful language practice, 

group conversations, authentic topics, problem-solving tasks. 
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Outputs of Social Responsibility 

 
Figure 2 

Social responsibility, as it applies to business, is known 

as corporate social responsibility (CSR). Corporate social 

responsibility or CSR has been defined by L. Holme and 

R. Watts in the World Business Council for Sustainable 

Development„s publication «Making Good Business Sense». 

Social Responsibility covers the following core sub-

competences:  

Sub-competence 1: Understanding personal and social 

responsibilities as part of a group and society – This sub-

competence refers to identifying and perceiving the 

significance of personal and social responsibilities across 

different levels, ranging from the local to the global. This 

involves learners fulfilling their personal and social 

responsibilities as a member of a social group and/or as a 

global citizen, and taking responsibility for their own actions. 

Sub-competence 2: Taking active roles including 
leadership – This sub-competence involves initiating to perform 

tasks or resolve problems in a group or in the local context, 

setting and effectively communicating strategies and action plans. 

Sub-competence 3: Understanding and describing own 

and others’ cultures – This sub-competence supposes to 

describe and analyse features of own culture and the culture 

of others, making comparisons positively and respectfully. 

Sub-competence 4: Understanding and discussing global 

issues – environmental, political, financial and social – 

This sub-competence requires identifying, discussing and 

comprehending a range of perspectives on global issues at 

environmental, political, economic and social levels. Learners 

will be able to understand how their own behaviours can 

contribute positively or negatively to the identified issues [3]. 

Components of the Social Responsibility 

 
Figure 3 

The Cambridge Life Competencies Framework has also 
developed Can Do Statements to outline the expected 
outcomes of each stage of teaching. These statements are 
phrased as what a learner should be able to do by the end of 
that stage of learning [3]. 

So the teacher‟s responsibility is great, as he/she must 
provide a nurturing and welcoming environment in class, 
understanding, inspiring and preparing the learners how to 
integrate into society, how to acquire or practice correct 
values. The teacher must prove that language classroom is a 

unique place to provide an environment in which social 
responsibility skills can be developed. He/she must 
endeavour to incorporate techniques and tasks related to the 
development of the learners‟ social responsibility 
competencies and their meaningful language practice. For 
this account the following linguistic and extralinguistic 
factors must be taken into consideration: 

Topics – These must be carefully selected or elaborated, 
as learners enjoy discussing social issues and see the clear 
relationship between them and the real life. Topics provide a 

ER- Ethical responsibility (Be ethical) 
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context for motivating learners to exploit their English 
language skills, and improve communicative abilities. We 
suggest the following topics that can provoke interaction in 
class: 

• Lessons to learn from nature 
• How to become a famous person? 
• Role of computer literacy in our life 
• Friends and family in our life 
• Characteristics of my personality 
• What makes us happy? 
• Conflicts in our life: How to avoid them? 
• Facebook and our life 
• Leader and leadership: What makes people great 

leaders? 
Supportive/non-judgemental environment – Learners 

have a right to express their own opinion, to offer solutions 
to different problems. So supportive/non-judgemental 
environment encourages learners to express their opinions, 
respect opinion of others, listen actively and interrupt 
politely. Such environment will foster the development of 
the learners‟ creative and critical thinking skills as well. 

Carefully elaborated lesson plans – Reliable lesson 
plan is an important component of class management. There 
are different types of lesson plans and principles of their 
elaboration. As D. Mitchell states, an well-developed lesson 
plan should reflect the interests and needs of learners. It 
incorporates best practices of the educational field [5]. It is 
important to understand that lesson planning is an 
intellectual thinking process and the following criteria must 
be accentuated: 

• needs, capabilities, interest of the learners 
• social and physical environment of the learner 
• development of learner‟s personality. 
Within the scope of this study we try to highlight the 

development of the learners‟ social responsibility skills 
within three educational levels: 

• Young learners‟ level 
• Teenage learners‟ level  
• Adult earners‟ level. 

Teaching young learners 
Young learners are very active. They have vital 

imagination and enthusiasm. They prefer games or activities 
to different academic tasks. So the implementation of role 
plays can be effective to integrate them in topics of social 
responsibilities into an English lesson. Another technique 
that leads to the development of the learners personal 
responsibility skills is connected to comparing cultures. 
Particularly, learners belonging to different social or ethnic 
groups acquire a cultural awareness through dialogues or 
different types of group conversations. They look at pictures 
which show different problems that they face in their 
everyday lives. Each group could discuss the problem even 
in their mother tongue and prepare a short presentation for 
the rest of the class on how to resolve it. 

Teaching teenage learners 
It is of course much too absolute to consider that a child 

ceases to be a child at the age of puberty and that all of the 
rules of adult teaching suddenly apply. What a challenge for 
the teacher. Teens are in between childhood and adulthood, 
and therefore a very special set of considerations applies to 
teaching them. The teacher‟s task is to carefully encourage 
and monitor the practical actions in class, controlling 
learners attitudes towards their social responsibility-their 

rights and duties in society. The teacher must bring authentic 
topics into the class to increase the learners‟ interest and 
motivation. Both the teacher and learners must follow the 
media and clarify topics for contemporary world, e.g.,  

• Global warming 
• Generation gap 
• International terrorism 
• Women in the world 
• Multilingualism and multiculturalism 
• New challenges and the impact of new normals on our 

life, etc. 
Of course these topics can be explored through a wide 

variety of activities focused on: 
• Reading texts and retelling 
• Quizzes  
• Dialogues and discussions 
• Different types of games  
• Role plays and simulations. 
Teaching adult learners 
Adult learners may be aware of a number of global issues 

but might simply be too busy with work, studies or family to 
give them the due consideration they deserve.  

At this stage of learning learners are able to handle more 
complex issues through different activities [6, p.85]. 

Jigsaw activities – Jigsaw techniques are a special 
variety of Information-gap in which each member of a group 
is given some specific information and the goal is to pool all 
information to achieve some objectives.  

Pyramid discussion – A Pyramid discussion is an 
organizational technique that works particularly well with 
simple problem-based discussions. First the teacher introduces 
the problem. He/she combines individual learners to make 
pairs, who discuss and come to an agreement or compromise. 
The teacher combines the pairs to make fours to reach an 
agreement. Then each four in joining with another four or – 
in a smaller class – with all the others. When the whole class 
comes together, they try to reach one class solution. This 
technique encourages students to practice speaking in 
smaller groups before facing the whole class. Even the 
weaker speakers tend to find their confidence grows as they 
are able to rehearse and repeat arguments that they have 
already tested on others.  

Opinion/information exchange 
Students can get involved in the content-centered 

situations or context. They can discuss issues that are 
authentic, for example:  

• Women’s rights 
• Factors in choosing a marriage partner 
• Cultural taboos 
• Role of computer games on the child’s development 
• Environmental issues (air/water/atmosphere pollution) 
• War and peace. 
While elaborating or selecting topics for discussion, the 

teacher must recognize their learners beliefs, preferences, or 
other identities. Otherwise they could hardly dissolve chaos 
in the classroom with subsequent negative effects.

1
 

Problem solving – Before getting engaged in these 
activities learners must define the problem. They diagnose 
the situation so that their focus is on the problem. Helpful 

                                                         
1
 The CEFR, Companion Volume illustrates scales related to the 

learners or language users collaborative, discussion skills. [2, p.74-

76] 
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problem-solving techniques include using flowcharts to 
identify the expected steps of a process and cause-and-effect 
diagrams to define and analyze root causes. Then they try to 
generate alternative solutions. For this account Brain-
storming and team work techniques are useful. 

Decision-making – Students try to make a decision on 
different issues, for example, they debate on environmental 
cataclysms and their main task is to provide solution to the 
problem. 

Conclusion. Learners must regularly get involved in 
meaningful tasks or activities and communicate a lot, the 
language used should be of an required level. They must 
know that the teacher is treating them with respect and not 
expressing despair at their efforts [4, p.115]. The feedback 
by the teacher must be positive and constructive. So we are 
certain that the implementation of goal-oriented and task-
focused communicative activities supported by student-centered 
classroom environment will foster the development of the 
learners‟ language skills and their life competences as well.  
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Навыки 21-го века – одна из самых популярных тем в образовании, особенно в средних и старших классах школы. 

Данная статья затрагивает вопросы, связанные с развитием навыков социальной ответственности учащихся в 
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Ключевые слова: навык социальной ответственности, субкомпетенция, высказывания Can-do, осмысленная 

языковая практика, групповые беседы, аутентичные темы, задачи по решению проблем. 

  



   
56 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

УДК 378.046.4 

Андрос М.Є., 

ст. викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно комунікаційних технологій  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ORCID: 0000-0002-6651-1853,  

androsme72@ukr.net 

Україна, м. Київ 

ТЬЮТОР В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ: ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Одним із актуальних нап-

рямків розвитку й удосконалювання системи сучасної 

освіти є використання інноваційних педагогічних техно-

логій на базі комп‟ютерних телекомунікацій.  

Звичайно, в даному випадку, будемо говорити про 

дистанційне навчання як одну із основних, інституцій-

них форм здобуття освіти [1]. Особливо дане питання 

гостро постало із настанням карантинних обмежень, 

пов‟язаних із COVID-19. В ситуації соціального дистан-

ціювання в першу чергу опинилась система освіти 

України. «Масова дистанційна форма здобуття освіти 

вперше в історії України (на тривалий період) замінила 

звичну та зрозумілу суспільству очну форму навчання» 

[2]. Не зважаючи на певну кількість нормативно-право-

вих документів, що регламентують існування та запро-

вадження дистанційного навчання в закладах освіти, 

весною 2020 року українська система освіти опинилась в 

ситуації, коли було не зрозуміло – що робити далі? 

З чим це було пов‟язано і чому так сталося? 

В першу чергу, мала місце технологічна неготовність 

суб‟єктів освітнього процесу, про що йшлося ще в стра-

тегічному дослідженні Українського інституту майбут-

нього (неохопленість мережою Інтернет, технічна недо-

сконалість, або відсутність сладного комп‟ютерного 

обладнання в закладах освіти і т. п.) [3]. По-друге, пси-

хологічна неготовність та педагогічна і цифрова неком-

петентність як адміністративно-управлінського персо-

налу закладів освіти, так і педагогів, до використання 

єдиної форми здобуття освіти, що залишилась доступ-

ною – дистанційної (або, хоча б певних технологій дис-

танційного навчання). Звичайно, окрема розмова про 

готовність до нової форми освітньої взаємодії (як психо-

логічна, так і технологічна) здобувачів освіти. Ситуація 

була, в повному розумінні, стресовою. Надзвичайно 

складно та з величезною кількістю помилок відбувалось 

намагання підтримувати освітній процес хоч якимось 

чином. 

Мета роботи – розкрити та проаналізувати сучасний 

стан побудови освітнього процесу в український реаліях 

з використанням технологій дистанційного навчання та 

визначити місце, роль та функції викладача-тьютора в ньому. 

Виклад основного матеріалу. Ситуація в українсь-

кому освітньому просторі, що склалася в наслідок пер-

манентних локдаунів та карантинних обмежень, потре-

бувала екстренного вирішення.  

Що, в першу чергу намагались зробити освітяни? Це 

намагання використати існуючі, часом зовсім незрозу-

мілі, технології дистанційного навчання, – і, таким 

чином, намагання перевести формат очно-урочної взає-

модії із здобувачами освіти в дистанційний формат. В 

першу чергу, відбувалося освоєння певних веб-ресурсів, 

що дозволяють проводити заняття онлайн (вебінарні 

платформи типу ZOOM, Google Meet, Jitsi Meet, Skype, 

Microsoft Teams, Big Blue Button і т. п., здебільшого, 

«хмарних» ресурсів). Крім цього, для миттєвого обміну 

інформацією використовувались деякі веб-сервіси, по 

типу Viber, Messenger, Telegram. Найбільш підготовлені 

з усіх точок зору заклади освіти (технологічному, циф-

ровому, кадровому, психологічному) використовували 

для об‟єднання всіх освітніх зусиль платформи G-Suite 

(сервіс Google Classroom), або, зовсім нечасто, можливо-

сті Microsoft Office 365. Крім цього, на державному 

рівні, були намагання використовувати відеозаписи 

класичних уроків викладачами-предметниками через 

демонстрацію засобами телемережі. Знов таки, відразу 

окреслилась проблема, – після переведення телемережі 

України у формат цифри, деякі регіони країни залиши-

лись без доступу до державних каналів телебачення. 

В Україні в 2020 році так і не відбулося впрова-

дження єдиної національної платформи дистанційного 

навчання. Були і є, рекомендовані МОН України до ви-

користання в закладах повної загальної середньої освіти 

певні, досить потужні, до речі, веб-платформи управ-

ління дистанційним навчанням власне українського ви-

робника («Classtime», «Класна оцінка», «Мій клас», 

«Щоденник», «Всеукраїнська школа онлайн (5–11 кла-

си)». Кожен заклад освіти в Україні має автономію та 

приймає рішення щодо придбання, розгортання, напов-

нення та підтримання будь-якої системи управління нав-

чанням (LMS), що ліцензована МОН України. На сього-

днішній момент, підкреслимо, національної плат-

форми дистанційного навчання в Україні не існує.  

У статті представлено розуміння нового суб’єкта освітнього процесу – викладача-тьютора 

дистанційного навчання в сучасних українських реаліях соціального дистанціювання, пов’язаного із 

карантинними обмеженнями. Розкривається місце, роль та функції тьютора в дистанційному (змішаному) 

навчанні. Визначаються основні вимоги до підготовки та навчання тьютора, з урахуванням інформаційно-

комунікаційного (цифрового) компонента підготовки, аналізуються основні технології дистанційного 

навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, тьютор, інформаційно-

цифрова компетентність, системи управління навчанням. 
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Трохи краще виглядає ситуація для закладів вищої та 

післядипломної освіти, де вже значний час (наприклад, в 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти) використову-

ються різні платформи дистанційного навчання (по типу 

“Веб-клас ХПІ”, LMS MOODLE, LMS E-Front, MS Office 

365, Google Workspace (попередні назви G Suite та 

Google Apps for Work) як на рівні магістерської підгото-

вки, так для забезпечення проведення дистанційних ета-

пів курсів підвищення кваліфікації.  

Зазначені вище веб-платформи управління навчан-

ням – є системами, за допомогою яких науково-педаго-

гічний, педагогічний персонал закладів освіти всіх рівнів 

навчає здобувачів освіти з використанням дистан-

ційної форми здобуття освіти. 

Не потрібно забувати, що існує певне коло вітчизня-

них веб-платформ управління навчанням, що забезпе-

чують онлайн освітній процес для тих, хто навчає (за 

принципом – «освіта протягом усього життя»). 

Науково-педагогічний, педагогічний, методичний, 

адміністративно-управлінський персонал закладів освіти 

в Україні (враховуючи постанову КМУ «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педаго-

гічних працівників») [5] має можливість навчатися, під-

вищувати свій професійний рівень, розширювати коло 

своїх компетенцій, використовуючи декілька потужних 

вітчизняних освітніх веб-платформ масових відкритих 

онлайн курсів, що мають модулі «Освітні вебінари» та 

«Підвищення кваліфікації» (деякі з них: «EdERA», 

«Prometheus», «ВСЕОСВІТА», «На Урок», «Український 

відкритий університет післядипломної освіти» 

(УВУПО). Крім цього, використовуючи веб-платформу 

«Український центр оцінювання якості освіти», освітяни 

мають можливість здійснити «Сертифікацію педагогі-

чних працівників», – зовнішнє оцінювання професій-

них компетентностей педагогічного працівника, що 

здійснюється шляхом незалежного тестування, самооці-

нювання та вивчення практичного досвіду роботи, що 

відбувається виключно на добровільних засадах. Поки 
що це – пілотний проект МОН України, але перспективний 

з точки зору мотивації до саморозвитку та вдосконален-

ня педагогічного персоналу закладів освіти, включаючи 

актуальне питання підготовки тьютора-викладача, 

організатора дистанційного навчання. На превеликий 

жаль, зазначена категорія педагогічних працівників, не 

була унормована в Положенні «Про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти» [6], не зга-

дуючи вже про, досить застаріле в сучасних умовах, 

Положення про дистанційне навчання 2013 року [7]. 

Відкритим залишається питання створення «Положення 

про дистанційну форму здобуття вищої освіти», або 

іншого нормативно-правового документу, що унормовує 

використання хоча б технологій дистанційного навчання 

в закладах вищої освіти та роль і функції тьютора-

викладача у цьому процесі. 

У Положенні 2013 року під дистанційним навчанням 

розуміється «індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності лю-

дини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навча-

льного процесу у спеціалізованому середовищі, яке фун-

кціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та ін-

формаційно-комунікаційних технологій» [7]. У Поло-

женні 2020 року «дистанційне навчання – організація 

освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття 

освіти або шляхом використання технологій дистанцій-

ного навчання в різних формах здобуття освіти) в умо-

вах віддаленості один від одного його учасників та їх 

опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій» [6]. У зазначе-

ному Положенні, в декількох пунктах зазначено, що 

вчителі «організують дистанційне навчання», але вчи-

телі не тільки організують, але і реалізують дистанційне 

навчання. Організувати дистанційне навчання може, 

наприклад, Центр дистанційних технологій, який може 

бути створено у школі відповідно до Положення 

2020 року (реєструє на платформі, надсилає запрошення 

на конференції, консультує учасників). Оплата праців-

ників цього Центру, вимоги до кваліфікації також рег-

ламентуються іншими нормативними положеннями, але 

не є цілком зрозумілими. Залишаються поза увагою мо-

жливості створення дистанційних курсів і використання 

їх іншими вчителями, наприклад, тьюторство. Тьютор 

може не витрачати час на створення уроків, а лише на-

давати консультативну підтримку [2]. 

Потрібно розуміти, що, дійсно, розгортання та підт-

римання повноцінної системи дистанційного навчання в 

закладі освіти – це цілий комплекс технологій розвитку і 

вдосконалення різних складових освітнього процесу, які 

використовуються у взаємозв‟язку та взаємовпливі. Спі-

льна дія цих технологій має дуже складний і гнучкий 

характер. Вона не може бути забезпечена просто сумою 

технологій. Специфіка полягає в тому, що технології 

підключаються до процесу в потрібний час за результа-

тами спостереження навчального процесу викладачем [4]. 

Формальне навчання переживає кризу мотивації. На 

сьогодні маємо розуміти, що повернення до класичної, 

класно-урочної системи освіти у світі, і в Україні, не 

виключення, не станеться. Відбудеться перехід до змі-

шаної форми здобуття освіти. Моделей змішаного на-

вчання існує декілька, всі вони, здебільшого в західних 

освітніх практиках, вже реалізовані, – це поєднання у 

різних проявах (педагогічних та технологічних) систем 

очного, дистанційного та проєктного навчання, своєрі-

дне поєднання онлайн та офлайн-навчання у один лан-

цюжок, що творить «навчальний досвід» здобувача 

освіти та самодостатній логічний курс чи предмет. 

Можна по різному реагувати на цю даність, що йде у 

фарватері так званої технологічної (промислової) рево-

люції версії 4.0 (руйнування меж між фізичними, біоло-

гічними, цифровими сферами), але маємо якимось чи-

ном реагувати на ці виклики. 

Глобальна проблема – важко передбачити, що буде 

актуальним через п‟ять-десять років з токи зору побу-

дови освітнього процесу, які професії та практичні нави-

чки людини будуть викликати найбільший попит. Вихо-

дячи із цієї дилеми, освітянам критично важливо 

зорієнтуватися, ЯК, ЩО і КОЛИ навчати. Стати на один 

рівень із здобувачем освіти: говорити, думати та спів-

працювати зрозумілою мовою для всіх учасників освіт-

нього процесу, – педагогічній та високотехнологічній.  

Цифрові технології дозволяють зробити процес на-
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вчання цікавим, мобільним та індивідуальним. При 

цьому технології не замінюють педагога, викладача, а 

доповнюють його. Таким урокам властиві адаптивність, 

керованість, інтерактивність, поєднання індивідуальної 

та групової роботи, часова необмеженість навчання [4]. 

Усього через пару десятиліть учні звикнуть до того, 

що ЕЛЕКТРОННИЙ АСИСТЕНТ повідомить ТЬЮТОРУ, 

що вони недостатньо ретельно займалися, а БРЕЙН-

ТРЕНЕР буде сперечатися з ЛАЙФСТАЙЛ-ТРЕНЕРОМ 

про розподіл навантажень. 

В першу чергу, дана трансформація має стосуватися 

докорінного перегляду перепідготовки та підвищення 

кваліфікації адміністративно-управлінського та педаго-

гічного персоналу щодо розвитку, або навіть форму-

вання, інформаційно-комунікаційної (цифрової) компе-

тентності. Під даним поняттям ми розуміємо здатність 

і готовність на основі динамічної комбінації знань, 

умінь та практичних навичок використовувати інфор-

маційні технології, передусім ІКТ та електронні освітні 

ресурси, для підтримки професійної діяльності з управ-

ління та освітнього процесу в закладі, в тому числі в 

умовах організації дистанційного навчання [9]. По-

друге, має реалізуватися підготовка та навчання нової 

формації як управлінського персоналу закладів освіти 

усіх рівнів, так педагогічного персоналу, який і буде 

реалізовувати політику запровадження та реалізації но-

вих форм здобуття освіти. Мова має йти на державному 

рівні про підготовку нового типу викладача (можливо, 

навіть, унормованість нового державного стандарту) – 

викладача-тьютора. Крім цього, ˗˗ продовження вдос-

коналення процесу підготовки фахівців спеціальності 

015 «Професійна освіта (Цифрові технології)».  

Тьютор (від англ. Tutor ˗˗ учитель) ˗˗ фахівець дис-

танційного навчання, який веде індивідуальні або гру-

пові заняття із здобувачами освіти, репетитор, настав-

ник. Тьютор ˗˗ ключова фігура в дистанційному 

навчанні, яка відповідає за проведення занять зі здобу-

вачами освіти. Такими є найбільш поширені визначення 

в західному освітньому середовищі. 

Аналізуючи досвід зарубіжних закладів вищої освіти, 

можна бачити, що в більшості випадків розробник осві-

тнього курсу і тьютор ˗˗ одна і та ж особа. Багато досві-

дчених викладачів закладів вищої освіти віддають пере-

вагу при проведенні занять зі студентами денної форми 

навчання, використанню технологій дистанційного на-

вчання. В університетах, тьютори, ˗˗ це помічники ви-

кладача, здебільшого аспіранти або старші студенти.  

Разом з тим, можуть бути понятійні аналоги по типу 

тренер з майнд-фітнесу, цифровий куратор, інструктор, 

едвайсер, коуч, фасилітатор, ментор, андрагог-куратор, 

організатор проектного навчання, розробник освітніх 

траєкторій. Це все – професії майбутніх десяти-двадцяти 
років, вони вже приходять в практику українських закладів 

освіти, адаптуючись із західних педагогічних методик. 

Найбільш важливі функції та ролі, що мають бути 

притаманні сучасному тьютору дистанційного навчан-

ня: спостерігач, тренер, режисер, модератор, наставник, 

експерт, технолог, фасилітатор, менеджер, консультант, 

мотиватор, дослідник. Враховуючи такий широкий 

спектр характеристик, по суті, одного професіонала, – 

від цього має відштовхуватись побудова системи підго-

товки спеціаліста даного профілю, або докорінна пере-

підготовка фахового педагога.  

Модель формування компетентностей сучасного 

викладача-тьютора можна проілюструвати наступним 

малюнком. 

 
Рис.1. Модель формування компетентностей сучасного викладача-тьютора

Як бачимо, компетентності викладача-тьютора – 

багатоаспектний комплекс, що має поєднувати, на пер-

ший погляд, різновекторні напрямки професійної діяль-

ності. Але, в умовах сьогодення, цей різноплановий 

напрям освітньої діяльності стає ключовим. Враховуючи 

зазначені специфічні компетентності в побудові нової 

схеми підготовки сучасного викладача-тьютора, мабудь 

будуть і нові, специфічні вимоги до професійного від-

бору: мають бути певні складові готовності до нової 

професії – цифрові, педагогічні, психологічні та фізіоло-

гічні, в тому числі. Адже дистанційне навчання відрізня-

ється від традиційного за критеріями різності сприй-

мання та сприйняття. Сприймання в традиційній 

педагогіці – чуттєве осягнення предметів та явищ дійс-

ності в сукупності притаманних їм властивостей та осо-

бливостей при безпосередній їх дії на органи чуття (зір, 

слух, тактильні відчуття). Сприймання стосується скорі-

ше когнітивних процесів, сприйняття є їх результатом. 



  
59  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

Сприймання матеріалу під час класичного класно-уроч-

ного викладання відбувається у більшості людей одна-

ково, а от сприйняття залежить від ціннісно-смислових 

установок життєвого досвіду конкретної особистості. 

Так от, під час дистанційного навчання змінюється оріє-

нтація сприйняття, себто результату освітнього процесу: 

просування по освітній траєкторії здійснюється у вірту-

альній реальності, що, здебільшого, відрізняється від 

реальної взаємодії, як щодо відчуттів, так і щодо резуль-

татів. Ми маємо тривалий «перекос» у тілесно-орієнто-

ваному спілкуванні. І цей факт потрібно враховувати під 

час підготовки викладача-тьютора, який здебільшого 

буде спілкуватися віртуально, весь час перебуваючи у 

стресогенній ситуації, нетиповій для поведінки звичай-

ного викладача, педагога. 

Необхідно згадати і специфічні функції викладача-

тьютора дистанційного (змішаного навчання):  

– консультативна функція, що реалізується у прове-

денні групових та індивідуальних консультативних за-

нять зі здобувачами освіти, у допомозі слухачеві в упо-

рядкуванні програми проходження курсу та отриманні 

освіти взагалі, у стеженні за виконанням навчального 

плану;  

– менеджерська функція, що відтворюється в упоря-

дкуванні загального та індивідуального графіка освіт-

нього процесу з навчального курсу, за яким він працює з 

групою, організації проведення групових занять здобу-

вачів освіти, рекомендаціях щодо набору та формування 

груп здобувачів освіти, керівництві та мотивації здобу-

вачів освіти;  

– фасилітативна (підтримувальна) функція, що ви-

являється в налагодженні та підтримці інформаційних 

зв‟язків і взаємодії між здобувачами освіти та іншими 

учасниками дистанційного освітнього процесу, урегу-

люванні різних проблем, розв‟язанні конфліктів, адапта-

ції здобувачів освіти до нової форми здобуття освіти.  

Виконання цих функцій потребує певних знань і 

вмінь, формування яких не передбачено змістом тради-

ційної підготовки викладача і особистісних якостей, що 

сьогодні не мають підтримки у процесі становлення ви-

кладача як професіонала.  

Функціональне поле діяльності тьютора виявило 

наступні напрямки: інформативний, організаційний, 

комунікаційний, адміністративний (контролюючий) і 

творчий.  

Таким чином, найбільш доречним виступає наступне 

визначення поняття «тьютор»: нова спеціалізація про-

фесійно-педагогічної діяльності викладача, що виникає і 

функціонально реалізується у принципово нових умовах 

організації освітнього процесу та створюються вна-

слідок використання нових інформаційно-комунікацій-

них (цифрових) освітніх технологій.  

Головна роль викладача-тьютора – розробник 

навчальних середовищ (веб-середовищ на LMS-

платформах).  

Друга головна роль викладача-тьютора – практик 

дисципліни. 

Обов‟язки тьютора на етапі створення та розвитку 

дистанційного курсу (на прикладі закладу вищої освіти): 

– Знайомство з матеріалом навчального курсу (якщо 

він не автором курсу). 

– Отримання загальної характеристики перспектив-

них студентів, вивчення їх навчальних потреб, мети 

освітньої діяльності та інших подробиць. 

– Вивчення принципів та методів дистанційного нав-

чання, вивчаючи літературу та беручи участь у семіна-

рах та вебінарах з обміну досвідом. 

Обов‟язки тьютора під час освітнього процесу: 

– Координація чисельності студентів, передача розк-

ладу, дотримання процедурних вимог. 

– Якщо можливо, встановлення контактів зі студен-

тами до початку навчальної сесії, ідентифікація визна-

чень, питань та встановлення особистого зв‟язку зі сту-

дентами. 

– Отримання документу та відмітка його у відповід-

ній базі даних. 

– Можлива підготовка простіших навчальних матері-

алів з метою ознайомлення студентів, наприклад, моделі 

відповідей, копії робіт студентів, що отримали найви-

щий заліковий бал, загальні коментарі про отримані до-

кументи, розповсюджені помилки. 

– Обговорення з адміністрацією серйозних проблем, 

пов‟язаних з роботами студентів на предмет плагіату. 

– Отримання підсумкових екзаменаційних матеріалів 

та відмітка їх у відповідній базі даних. 

– Допомога в усуненні серйозних та змістовних тру-

днощів у студентів, спроба подолання їх разом з розроб-

никами курсу; допомога, при необхідності, у зміні засо-

бів передачі інформації (традиційних та онлайн). 

– Може брати участь у розвитку (доповненні, поши-

ренні) матеріалів курсу. 

– Може входити до складу екзаменаторів у залежно-

сті від відповідальності за курс. 

Висновки. Таким чином, тьютор дистанційного на-

вчання в українських реаліях – це новий тип викладача, 

підготовка якого має відбуватися за окремими магістер-

ськими програмами, або шляхом докорінної перепідго-

товки викладачів, педагогів, не зважаючи на гендерні та 

вікові відмінності. Це також, – окремі вимоги до психо-

фізіологічних характеристик особистості викладача-

тьютора, враховуючи, що дистанціювання в спілкуванні, 

віртуалізація та цифровізація освітнього процесу перед-

бачає специфічне світосприймання та світосприйняття. 
Література 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv#n131 

2. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспек-
тиви. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-
метод. посіб./ Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. – Київ: 
ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. 

3. Україна – Learning Nation / Український інститут май-
бутього. 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/ukraina-learning-
nation.html 

4. Тьютор дистанційного та змішаного навчання: посібник / 
В.М. Кухаренко. Київ: Міленіум, 2019. 307 с. 

5. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників. Постанова КМУ від 21.08.2019 
№ 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 800-2019-
%D0%BF#Text 

6. Положення про дистанційну форму здобуття повної за-
гальної середньої освіти: затверджене наказом МОН 08.09.20 р. 
№ 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text 

7. Положення про дистанційне навчання, затверджене нака-



   
60 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

зом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text 

8. Андрос М.Є. Модель управління розвитком інформаційно-
комунікаційної компетентності керівника закладу загальної 
середньої освіти в умовах дистанційного навчання / Мирослав 
Євгенійович Андрос. // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 4. – 
С.42-46. 

Рeferences 
1. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv#n131 
2. Dystantsiine navchannia: vyklyky, rezultaty ta perspektyvy. 

Poradnyk. Z dosvidu roboty osvitian mista Kyieva: navch.-metod. 
posib./ Uporiad.: Vorotnykova I.P.,. Chaikovska N.V. – Kyiv: un-t 
im. B. Hrinchenka, 2020. 456 s. 

3. Ukraina – Learning Nation / Ukrainskyi instytut maibutoho. 
2018. URL: https://strategy.uifuture.org/ukraina-learning-nation.html 

4. Tiutor dystantsiinoho ta zmishanoho navchannia: posibnyk / 
V.M. Kukharenko. Kyiv: Milenium, 2019. 307 s. 

5. Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh 
i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv. Postanova KMU vid 
21.08.2019 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
800-2019-%D0%BF#Text 

6. Polozhennia pro dystantsiinu formu zdobuttia povnoi 
zahalnoi serednoi osvity: zatverdzhene nakazom MON 08.09.20 r. 
№ 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text 

7. Polozhennia pro dystantsiine navchannia, zatverdzhene 
nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 
№ 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text 

8. Andros M.Ye. Model upravlinnia rozvytkom informatsiino-
komunikatsiinoi kompetentnosti kerivnyka zakladu zahalnoi serednoi 
osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia / Myroslav Yevheniiovych 
Andros. // Nova pedahohichna dumka. – 2018. – № 4. – S. 42-46. 

 

 

Andros M.E., 

Senior Lecturer of the Department of Open Educational Systems and Information and Communication Technologies of the 

State Higher Education Institution «University of Educational Management», ORCID: 0000-0002-6651-1853, 

androsme72@ukr.net 

Ukraine, Kyiv 

TUTOR IN DISTANCE LEARNING: INFORMATION  

AND COMMUNICATION COMPONENT OF PREPARATION 

The article presents an understanding of a new subject of educational process – a teacher-tutor of distance learning in 

modern Ukrainian realities of social distances associated with quarantine constraints. The place, role and function of the tutor 

in remote (mixed) learning are revealed. The basic requirements for the creation and training of a tutor, taking into account 

the information and communication (digital) component of preparation, are determined; The main technologies of distance 

learning are analyzed. 

Key words: distance learning, distance learning technologies, tutor, information and digital competence, training 

management systems. 

  



  
61  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

УДК 37.013.73(09) 

Антонюк Г.Д., 

к.філос.н., доц. кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка», gantoniuk@yahoo.com 

Україна, м. Львів 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ  

І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІДЕЙ РАННЬОГО ПРОСВІТНИЦТВА 

В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ  

XVII-ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановка проблеми. Cтановлення нового 

історичного мислення актуалізує дослідження компле-
ксу проблем, що стосуються розвитку освітньої і педаго-
гічної думки в Україні в контексті світової історії освіти 
та педагогіки. Культурні здобутки наших попередників є 
невичерпним джерелом ідей, що можуть бути викори-
станими і творчо переосмисленими в процесі станов-
лення нашого суспільства на засадах демократії, толе-
рантності, духовного оновлення і морального удоско-
налення. Вивчення української педагогічної думки у 
різні періоди її розвитку – одна з важливих передумов 
просування сучасних дослідницьких пошуків у напрямку 
розробки конструктивних рішень щодо актуальних 
проблем сьогодення. 

Важливе місце в історії вітчизняної освіти та педаго-
гіки посідає епоха XVII–XVIII ст. – період значних змін 
та перетворень, які торкнулися усіх сфер соціального 
буття: економічної політичної, конфесійної, наукової, 
освітньої і т. п. У багатьох рисах ця доба стала знаковою 
для розвитку вітчизняної культури, яка незважаючи на 
роз‟єднаність етнічних українських земель, перебування 
у складі чужих держав і режимів, продовжувала свій 
розвиток у загальноєвропейському контексті. Саме в 
період XVII–XVIII ст. закладалися основи національ-
ного Відродження ХІХ ст., а також духовного розвитку 
українського суспільства ХХ ст. У зазначених часових 
межах Україна продовжувала залишатися тим локусом, 
де синтезувалися, засвоювалися і переломлювалися крізь 
місцеві умови культурні та суспільно-політичні ідеї За-
хідної Європи [1, c.6].  

Чіткого окреслення у суспільній ідеології зазначе-
ного періоду набувають ідеї Просвітництва – філософ-
сько-ідеологічної течії, що поширилися у країнах Захід-
ної Європи і охопили Україну як її складову. Однією з 

характерних рис Просвітництва було прагнення його 
представників до перебудови всіх суспільних відносин 
на основі розуму, «вічної справедливості», рівності та 
інших принципів, що, на їх думку випливають із самої 
природи, з невід‟ємних «природних прав» людини. 
Представники ідеології Просвітництва проголошували 
можливість встановлення нових суспільних відносин 
шляхом поширення освіти та культури, через утвер-
дження культу розуму у всіх сферах буття: економіці, 
політиці, науці, культурі. Основна роль у новій ідеоло-
гії відводилася освіті і вихованню. Цю нову суспільну 
роль освіти добре усвідомили передові українські 
миcлителі y XVII–XVIIІ ст. і особливо – XVIIІ–ХІХ ст. 
Але початки цього процесу були закладені у попередніх 
епохах. Просвітництво не було принципово новим яви-
щем, воно опиралось на попередню традицію європей-
ської думки, що налічувала вже кілька століть. Прямим 
попередником Просвітництва було Відродження – 
епоха, у якій започатковується розгортання соціально 
обумовленої передової думки у системі теологічного 
світогляду, що склалася у середні віки. Просвітителі у 
багатьох рисах продовжували справу, започатковану 
гуманістами епохи Відродження. Для Просвітництвa, як 
і для Відродження, притаманними є вивільнення науки 
з-під влади теології, віра у невичерпні можливості люд-
ського розуму, довір‟я до природи та яскраво виражений 
історичний оптимізм. Причому, на відміну від Відрод-
ження, ці риси в ідеології Просвітництва були набагато 
чіткішими, виявлялись більш прямолінійно та катего-
рично. Якщо Відродження сфокусовувалось на людині, 
то Просвітництво одним із своїх першочергових завдань 
декларувало зміну існуючих суспільних відносин – 
тобто зосереджувалось на суспільно-політичній сфері. 
Звідси два найважливіших взаємопов‟язаних між собою 

У статті охарактеризовано методологічні засади вивчення питання формування і становлення 

ідей раннього Просвітництва в освітньо-культурному просторі України в період XVII–XVIII ст. 

Зазначено, що основу дослідження складає поліметодолізм, що застосовується до сучасних суспільних 

та історично-педагогічних досліджень. Головними теоретико-методологічними засадами є: 

методологічні орієнтири аналізу історії вітчизняної педагогіки, розроблені НАПН України; 

загальнонаукові та спеціальні методи історико-педагогічних досліджень у їх взаємодоповнюваності 

та взаємопроникненні (історіографічний, проблемно-хронологічний, герменевтичний і т. п.); методи 

виокремлення національного та світового значення української педагогіки, наукових джерел XVII–

XVIII ст. у контексті гуманізму, антропоцентризму та екзистенціоналізму; цивілізаційні підходи, за 

якими сукупність усіх форм життєдіяльності людини тієї чи іншої цивілізації розглядається крізь 

призму людського чинника; критеріально-комплексні засади, які поєднують вимоги діалектики, теорії 

пізнання, системного та наративного підходів, що складають теоретичну основу для подальших 

наукових досліджень.  

Ключові слова: раціоналізм, просвітництво, методологічні засади, методологія, поліметодологізм, 

герменевтика, екзистенціалізм, наратив, цивілізаційний підхід, антропоцентризм.  
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аспекти Просвітництва: заперечення феодального устрою 
і наполегливе, з практичним ухилом, утвердження нових 
відносин між людьми, нових ідеалів та цінностей, що 
покликані привести до всезагального блага. 

На формування української моделі Просвітництва 
вплинув цілий ряд соціокультурних чинників. Серед них 
вирішальними були: початок розкладу феодалізму як 
економічної системи, особливості еволюції християн-
ства у його православному варіанті (від панівної церкви 
епохи Київської Русі до переслідуваної в умовах Речі 
Посполитої), традиційна орієнтація на візантійську 
вченість та давньоруську культурну спадщину, переко-
наність у необхідності збереження і передачі вітчизняної 
культурної традиції наступним поколінням, в оновленні 
релігійного вчення, відсутність вищої освіти, нерозви-
нутість культури дискурсивного мислення, неможли-
вість засвоєння у повному обсязі величезного греко-
слов‟янського потенціалу. Звідси – певна своєрідність та 
концептуальна недовершеність українського просвіт-
ництва як культурно-історичного феномену, невиокрем-
леність його атрибутивних характеристик та контурність 
хронологічних меж.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема 
становлення ідей українського Просвітництва була і є 
предметом наукового аналізу вітчизняних та зарубіжних 
вчених у попередню та сучасну епоху. Дослідження іс-
торії українського Просвітництва розпочалося ще на 
початку століття у своєму розвитку пройшла декілька 
етапів. Перший етап охоплював ХІХ – початок ХХ ст. 
Саме у цей час з‟являються ґрунтовні праці з історії віт-
чизняної школи та шкільництва, наприкінці століття – 
спеціальні наукові розвідки з історії окремих навчальних 
закладів. Серед великої кількості наукових джерел заз-
наченої доби заслуговують на увагу праці В. Аско-
ченського, М. Булгакова, Є. Голубинского, С. Голубєва, 
Д. Вишневського, П. Коковцова, М. Лінчевського, 
П. Морозова, М. Петрова, П. Пекарського, М. Cперан-
ського, O. Соболевського, К. Харламповича, І. Чистовича, 
Р.Й. Лукашевича (Łukaszewicz J.), Ю. Пелєша (Pelesz J.), 
С. Залєського (Zaleski St.) та ін. Науковий доробок 
вчених дожовтневого періоду був підданий критиці у 
радянську епоху, що було зумовлено неприйняттям не-
релевантних з офіційною ідеологією наукових точок зору. 
Пізніше до теми українського Просвітництва зверталися 
І. Франко, М. Сумцов, Ф. Титов, М. Возняк, М. Гру-
шевський, Д. Чижевський, О. Лаппо-Данилевський, 
С. Маслов. Oкремі питання українського Просвітництва 
висвітлено у працях Б. Грекова, Є. Мединського, Б. Мі-
тюрова, Ф. Науменка, С. Бабішина, Я. Ісаєвича, В. Роме-
нця, Д. Наливайка, М. Громова, П. Беркова, Р. Плеч-
кайтісa, Д. Лордкіпанідзe, І. Щипанова, Р. Даровського 
(Darowski R.), Р. Лужного (Lużny R.), З. Огоновського 
(Ogonowski Zb.), М. Підлипчак-Маєрович (Pidłypczak- 
Majerowicz M.), М. Войнара (Wojnar M.); (джерела: [2, 
c.421-478]). Об‟єктом наукової експлікації у сучасних 
педагогічних дослідженнях стали окремі аспекти ево-
люції загальнонаукової та філософської думки в Україні 
у період XVII–XVIII ст., зокрема предметом наукового 
аналізу стала проблема людини у контексті натурфі-
лософської та теологічної парадигм. Ці питання (на 
матеріалах натурфілософії, логіки, метафізики) висвіт-
лено у працях В. Нічик, Я. Стратій, М. Кашуби, 
І. Захари, Т. Кочубей [3]. Не дивлячись на вагомі наукові 
розвідки щодо проблем формування освітньої та нау-

кової думки в Україні у часовий період XVII–XVIII ст., 
питання поширення раціоналістичних ідей та тенденцій 
розкрито недостатньо. У нашій історико-педагогічній 
науці праць, які б розглядали цей феномен комплексно, з 
урахуванням особливостей його становлення, розвитку 
та функціонування у просторі вітчизняної освіти та 
науки виявилося не так багато. Ще на сьогодні від-
критим залишається питання щодо з‟ясування основних 
типологічних рис українського Просвітництва, його місця 
і ролі у освітній та загальнонауковій культурі, хроно-
логічних меж та характеру проявів у національно-
культурних регіонах. Наявні наукові джерела не ство-
рюють цілісного уявлення про українське Просвітництво 
як окремий етап та особливий феномен у його ранніх та 
зрілих проявах, що мав місце у просторі української 
освіти та педагогіки XVII–XVIII ст. Всебічне вивчення 
становлення і функціонування ідей Просвітництва у 
вітчизняному просторі освіти та науки в період XVII – 
початку XVIIІ ст., врахування власного історичного 
досвіду в умовах модернізації cучасної системи націо-
нальної освіти зумовили актуальність теми «Розвиток 
ідей раннього Просвітництва в освітньо-культурному 
просторі України XVII – початку XVIIІ ст.».  

Мета статті дослідити методологічні засади вивчен-
ня питання становлення і формування ідей раннього 
Просвітництва в освітньо-культурному просторі України 
в період XVII – початку XVIIІ ст.».  

Виклад основного матеріалу. Методологічну осно-
ву роботи становить полідисциплінарний підхід, зорієн-
тований на використання історіографічного, системного, 
проблемно-хронологічного, наративного, культурно-
антропологічного, цивілізаційного, герменевтичного та 
критеріально-комплексного підходів. Зазначені підходи 
ґрунтуються на загальнонаукових гносеологічних прин-
ципах: історизму, об‟єктивізму, поєднання логічного та 
історичного, системності. Сукупність науково-обґрунто-
ваних знань із досліджуваної проблеми є можливим ося-
гнути завдяки науково-джерелознавчій критиці, відпові-
дно до якої використовується джерелознавчий аналіз і 
джерелознавчий синтез архівних, рукописних та опублі-
кованих джерел (у тому числі й стародруків) [4, c.9-10].  

Зупинимось коротко на характеристиці кожного із 
названих підходів.  

Історіографічний метод як «письмова розповідь про 
минуле» уможливив проведення дослідження форму-
вання та становлення ранньопросвітницьких ідей в осві-
тньому просторі України XVIІ – початку XVIIІ ст. з точ-
ки зору історичної ретроспективи. Це була непроста 
епоха у вітчизняній історії, пов‟язана перш за все з від-
сутністю власної державності (більшість етнічних укра-
їнських земель входили до складу інонаціональних 
державних утворень: з кінця XІV ст. – до Великого 
князівства Литовського; з кінця XVІ ст. – до Речі Поспо-
литої. Для українського суспільства перебування у скла-
ді чужих держав означало посилення дії інокульту-рних 
елементів та підпадання під їхній вплив [2, с.145-162]; а 
щодо конкретно означеного часового періоду – кінець 
XVІ – початку XVІІ ст., то – посилення латино-поль-
ського впливу, що своїм зворотним боком мало наро-
стання релігійно-національного опору, який вилився у 
релігійно-реформаційний та культурно-освітницький 
рух. Цей рух посилив дію раціональних тенденцій в 
українському суспільстві, і, як наслідок – зростання ролі 
наукового знання, а, отже, посилення ролі науково-осві-
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тніх установ для його культивування та передачі. Саме в 
часових межах XVІІ – початку XVІІІ ст. відбувається 
становлення української школи як інституту і посилю-
ється суспільний запит на цей інститут. Українська 
школа, яка виникла на зламі XVІІ–XVІІІ ст., поєднувала 
в собі основні риси західноєвропейського навчального 
закладу (передовсім єзуїтського колегіуму) та правосла-
вної школи (Княжа доба), стала могутнім центром про-
дукування та поширення відповідних часовій епосі ідей. 

В межах історіографічного підходу в роботі застосо-
вувався проблемно-хронологічний метод, що уможли-
вив вияснення проходження українською школою осно-
вних етапів у становленні її вищих форм; у роботі 
зосереджено увагу на формуванні Острозько-культурно-
освітнього центру, братських православних, католиць-
ких шкіл, Києво-Могилянської академії. Українська 
освіта та педагогіка розвивалась у межах двох напрям-
ків: реформаційного та ренесансно-гуманістичного, що 
було відповіддю на культурний поступ Європи XVI–
XVII ст. Реформаційний напрям характеризувався аб-
солютним неприйняттям тогочасних західних ідей. Його 
представники обстоювали ідею максимальної замкнуто-
сті (герметичності) української культури у вузьких віза-
нтійсько-руських рамках, не сприймали жодних інозем-
них впливів (представники: Василь Суразький, Йов 
Княгиницький, Клірик Острозький, Герасим Смотриць-
кий, найбільш радикальний виразник – Іван Вишенський 
[2, c.163-164; 175-187]). Другий напрям (ренесансно-
гуманістичний) характеризувався свідомим або стихій-
ним переосмисленням учень західної Реформації і спро-
бою засвоєння деяких її вихідних положень на вітчизня-
ному ґрунті [2, с.164-165; 165-175]. Цей напрям дав 
поштовх до оновлення православного релігійного 
вчення в Україні, активізації соціального життя людини 
та її протидії спробам полонізації, що сприяло подаль-
шому розвитку конкурентноспроможної української 
освіти та культури. Ці два напрями, в межах яких відбу-
валося становлення вітчизняної версії реформаційної 
ідеології, займали домінантні позиції у розвитку суспі-
льної думки України зазначеного періоду. 

Система наукових поглядів, що склалася в Україні у 
період XVII на початку XVIII ст., була якісно новим та 
історично значущим етапом у розвитку вітчизняної 
освіти та науки. Притаманна цій системі суперечливість, 
причиною якої була наявність елементів різних світо-
глядних систем – середньовічно-теологічної (теоцентри-
чної) та гуманістично-ренесансної (антропоцентричної) 
– загалом мала прогресивне значення, оскільки свідчила 
про відхід від застарілих, відірваних від реальності нау-
кових концепцій, і сприяла утвердженню в науково-осві-
тньому просторі наукових ідей Просвітництва. Вітчиз-
няні мислителі XVII ст., напрацьовуючи відповідний 
своєму часові науковий світогляд, творчо переосмислю-
вали і розвивали ідеї Античності, схоластики, гуманізму 
та Реформації. Співіснування у їхніх теоретичних систе-
мах елементів різних наукових рівнів привело до утво-
рення складної та у багатьох рисах компромісної моделі 
науки, розпад якої відбувався під впливом соціально-
економічних перетворень і запитів суспільної практики, 
що поклало початок могутньому розвитку вітчизняної 
науки у XVIIІ ст. На основі перекладених з латинської 
мови курсів філософії, які викладались у Києво-Моги-
лянській академії та інших навчальних закладах, що ді-
яли на території України та з використанням наратив-

ного методу як ціннісного опису, що виявляється у 
ставленні автора, інтерпретації ним тих реалій, які дос-
ліджуються, у роботі прослідковано становлення приро-
дничо-наукових, філософських, моральних, соціально-
правових знань в освітньому просторі України зазначе-
ного часового періоду [5; c.153-160].  

Важливим методом, який використовувався у роботі 
під час дослідження питання формування та становлення 
ранньопросвітницьких ідей, був герменевтичний під-
хід, як метод розуміння та наукової інтерпретації текстів 
[6, с.114-115]. Герменевтичний метод широко застосову-
вався при вивченні джерельної бази Просвітництва. У 
роботі Просвітництво розглядається перш за все як ку-
льтурно-історичний та освітній феномен, що у своєму 
становленні є опертим на досягнення попередніх куль-
турно-історичних епох: Відродження, пізнього та ран-
нього Середньовіччя, Античності, цивілізаційних над-
баннях Сходу і Заходу. Джерелами, що слугували 
теоретичною базою раціоналізму і Просвітництва, на 
наш погляд, є: «книжне» навчання в епоху Київської 
Русі (Х–ХІ ст.), візантійські джерела раціоналістичного 
змісту, вітчизняні літературні пам‟ятки («Ізборник князя 
Святослава 1073 р.» та «Ізборник» 1076 р.) та раціоналі-
стичні ідеї у творах вітчизняних мислителів (Климента 
Смолятича, Кирила Туровського), раціоналістичні вияви 
у перекладних літературних пам‟ятках (єврейські та 
арабські джерела, що поширювались у культурно-освіт-
ньому просторі Києва, починаючи з XIV ст.), а також 
досягнення європейської філософської думки у формі 
арістотелізму та неоплатонізму, що розповсюдились в 
освітньому просторі України, починаючи від раннього 
періоду ХІ–ХІІ ст. і до XVII–XVIII ст. (прослідкову-
ються у філософських курсах діячів КМА). Варто зазна-
чити, що розкриття теми, віддаленої у часі, має свої тру-
днощі: не всі джерела є доступними, а ті, що доступні, 
потребують адекватного своїй часовій епосі прочитання 
та розуміння, віднаходження у сучасних мовах релеван-
тних лексичних засобів, еквівалентів для передачі змісту 
та реалій, для виявлення прихованих смислів, що не 
завжди є можливим для сучасного дослідника. На основі 
герменевтичного методу, що передбачає буквальну, мо-
ральну, алегоричну, аналогічну інтерпретацію [6, с.114], 
у роботі прослідковано значення письмових пам‟яток 
Княжої доби, раннього та пізнього вітчизняного Серед-
ньовіччя, перекладних творів єврейсько-арабського по-
ходження, текстової культури Відродження на Нового 
часу для формування ідей Просвітництва у просторі 
освіти та науки України в період XVII–XVIII ст. Цей 
метод допоміг проаналізувати твори вітчизняних просві-
тників зазначеного часового періоду, інтерпретувати та 
зрозуміти змістовий та смисловий аспекти богословсько-
філософських трактатів з освітньо-наукової та педагогі-
чної точки зору [2, с.57-144]. 

Найбільш актуальною та фундаментальною пробле-
мою у філософських, соціологічних, історичних, педаго-
гічних дослідженнях є проблема людини, тобто будь-які 
наукові пошуки у згаданих розділах наукового знання 
мають цінність лише з точки зору людиновимірності та 
людиноцентричності. Вивчення питання становлення та 
функціонування ранньопросвітницьких ідей в освітньо-
культурному просторі України епохи раннього Модерну 
проводились також з позицій антропоцентричності: у 
фокус дослідження було поставлено людину зазначеної 
епохи, з її внутрішнім світом, з її системою цінностей, 
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світосприйняттям, психоемоційними та когнітивними 
характеристиками. В українському освітньому просторі 
XVII–XVIII ст. людина постає як феномен, що є відкри-
тою до знань і навчання, що надалі сприятиме повноцін-
ному й цілісному відображенню нею Всесвіту та його 
процесів. Крізь призму людини зазначеної епохи прово-
дилось вивчення філософських та богословських курсів, 
акцентувалась увага та процесах мислення та пізнання, 
на зацікавленості людини до вивчення оточуючої її при-
роди, а далі – себе самої і суспільства. Прикладом мо-
жуть слугувати перекладені з латинської мови курси 
натурфілософії, логіки, етики, метафізики, теології, ана-
ліз яких з позицій становлення і функціонування ран-
ньопросвітницьких ідей в освітньому просторі України 
XVII–XVIII ст. був проведений у монографії автора [2, 
с.323-362; 362-408]. Людинознавча проблематика чітко 
прослідковується у філософських курсах діячів Києво-
Могилянської академії, православних братських та като-
лицьких навчальних закладів. Найважливішим здобут-
ком цієї проблематики було нове розуміння людини, як 
активного суб‟єкта пізнання природи і себе самої. Зав-
дяки своїй родовій ознаці – раціональній душі – людина 
епохи раннього Просвітництва усвідомила, що керую-
чись принципами власного розуму і з допомогою істин-
ного наукового методу вона зможе осягнути таємниці 
природи, впливати і підпорядковувати її, а далі – пізна-
вати і контролювати на раціоналістичних засадах суспі-
льний розвиток. 

У всі часи свого становлення українська освіта і на-
ука були відкритими до надбань попередніх цивілізацій і 
впливів актуальних культур. Становлення ідей раннього 
Просвітництва в просторі освіти і науки України періоду 
XVII–XVIII ст., розглядалось в межах цивілізаційного 
підходу, що передбачає розгляд освітніх процесів у їх 
тяглості і наступності, прослідковуванні в окремому ча-
совому періоді здобутків попередніх культур і цивілізацій.  

Теоретичними джерелами українського Просвітниц-
тва (як інваріанта західноєвропейського) були наукові 
ідеї, вироблені у попередню часову епоху. Насамперед 
це були теоретичні напрацювання діячів братського руху 
та Києво-Могилянської академії, які, своєю чергою, 
опиралися на науково-теоретичні програми від Антич-
ності до Нового часу. Першим етапом у розвитку про-
світницької ідеології була грецька софістика (V–IV ст. 
до н. е.), де вперше в історії теоретичного мислення за-
початковано перехід від об‟єктивного вивчення природи 
до суб‟єктивної сторони пізнавального процесу – 
людcької свідомості, що своїм наслідком мало виник-
нення логіки – науки, у якій результати пізнавальної 
діяльності були детально осмислені і подані у формі 
розгалуженої системи суджень та умовиводів, спрямо-
ваних на закріплення та передавання досягнень резуль-
татів наукового пізнання. Упродовж тривалого часу – аж 
до початку XVIII ст. (іншої форми організації наукового 
знання тогочасна наука не виробила [7; с.331]) – антична 
логіка, що вершини свого розвитку досягла у диферен-
ційованій системі Арістотеля, залишалась зразком раці-
ональної організації результатів людського мислення як 
у арабському світі, так і на європейському Заході. 
Шляхи проникнення і поширення арістотелівської ло-
гіки, а далі усієї філософської системи Арістотеля, як 
передумови раціональної просвітницької ідеології у віт-
чизняний освітній простір, були основним завданням у 
цьому дослідженні. Раціоналістичні вчення проникають 

у вітчизняну культуру та освіту вже на етапі раннього 
Середньовіччя, коли з прийняттям з християнства вини-
кає необхідність науково обґрунтованих, опертих на 
раціональні засади, методів доведення переваг нового 
релігійного вчення над язичництвом. З причини відсут-
ності власної наукової традиції передові наукові досяг-
нення попередніх епох приходять у слов‟янський світ 
головно через візантійське посередництво. Перекладна 
візантійська література, яка після прийняття християнс-
тва потрапила у Русь, становила основу для засвоєння 
наукових та раціоналістичних ідей в українському осві-
тньому просторі. Потреби нової релігії зумовлювали 
знайомство з канонізованими релігійними текстами, з 
науковим досягненням попередніх цивілізаційних епох – 
Візантії, Античності та наукової культури Сходу. Своєю 
чергою, проникнення перекладної літератури стимулю-
вало розвиток наукового знання (передовсім філософсь-
кого та природничонаукового), що мало наслідком по-
силення інтересу людини до вивчення навколишнього 
світу. Варто зазначити, що опосередковане засвоєння 
попередніх культурних надбань не було простим та од-
нозначним, воно потребувало напруженої інтелектуаль-
ної діяльності, спрямованої на засвоєння тисячолітнього 
досвіду в умовах відсутності власної письмової традиції 
та власних етапів теоретичного осмислення дійсності.  

Системний та критеріально-комплексний підхід 
передбачає розгляд усіх явищ і процесів у їхньому взає-
мозв‟язку. Цей підхід забезпечує інтерпретацію педаго-
гічних явищ з погляду таких категорій, як система, по-
зиція, зв‟язок, взаємодія. Цей підхід дав змогу виявити 
причини, джерела, чинники та умови і формування і 
становлення ідей раннього Просвітництва в освітньо-
культурному просторі України у часових межах XVII – 
першої половини XVIII ст. у їх теоретичному і практич-
ному вимірах, визначити тенденції їх розвитку, розкрити 
зв‟язки між становленням та соціокультурними і полі-
тичними процесами, що мали місце у зазначений період 
на українських землях [8, c.16-17].  

В основу критеріально-комплексного підходу пок-
ладена система (комплекс) критеріїв для оцінювання 
розвитку педагогічної думки. Оскільки предметом на-
шого дослідження ми окреслили концепти, через які 
осмислюється ідеологія Просвітництва, сукупність вчень 
та ідей, що її структурують та забезпечують цілісність 
(передусім природничонаукові, етичні, теолого-полі-
тичні вчення, які розроблялись у творах українських 
інтелектуалів XVII – першої половини XVIIІ століть), то 
в процесі їхнього аналізу ми зверталися до таких крите-
ріїв, як критерій науковості освіти, критерій доступності 
освіти, критерій демократичності освіти, критерій 
зв‟язку освіти з національною культурою та релiгiєю [9, 
с.212-213]. Прикладом застосування критеріально-ком-
плексного підходу до вивчення питання становлення і 
функціонування просвітницьких ідей в освітньому прос-
торі України XVII–XVIIІ ст. може слугувати розгляд 
діяльності братських шкіл під кутом зору реформаційної 
та гуманістичної спрямованості. Одним з головних на-
прямків діяльності братств була організація шкіл і дру-
карень з метою підняття освітнього рівня у православ-
ному середовищі. Саме освітня діяльність братств 
сприяла демократизації освіти, зробила її загальнодо-
ступною, позбавила елітарного характеру. З діяльності 
братств в Україні розпочинається інтенсивне набли-
ження української освітньої культури до західноєвро-
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пейських стандартів. Найхарактернішою особливістю 
братської школи, – зазначав ак. Я. Ісаєвич, – з перших 
днів її існування був її демократичний, всестановий ха-
рактер» [10, с.130]. Йдеться про те, що у школі Львівсь-
кого братства могли навчатися молоді люди різних ста-
нів. А демократичність – це атрибут західної культури, 
на яку орієнтувалась більшість діячів братського руху. 
Новаторський демократичний характер Львівської брат-
ської школи засвідчує її Статут «Порядок шкoльный» 
(1586) [11, c. 79-84], що є важливою пам‟яткою україн-
ської освітньо-педагогічної думки. Центральним пунктом 
своєї діяльності братства ставили освіту, науку, книго-
друкування, що становило могутню базу для форму-
вання і становлення ідеології вітчизняного Просвітництва 
XVII–XVIII ст., а в умовах XVI–XVII ст. – слугувало 
зміцненню позицій православ‟я, а отже – власної іденти-
чності в умовах перебування у складі чужої держави. 
Вже в Статуті першого Львівського братства зазнача-
лось, що одним із своїх завдань братство вважає ство-
рення школи нового типу: «да устроится школа єже ниг-
ді же в нас до ныні обрітаєтся», тобто, йдеться про 
школу, яка ґрунтувалася б на власних культурних тра-
диціях і водночас була зорієнтована на досягнення за-
хідноєвропейської освіти, що передбачало вивченням 
слов‟янської, грецької і латинської мов та предметів 
«семи вільних наук», якими були граматика, риторика, 
діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика 
[12, с.46]. Застосування критерію зв‟язку освіти з націо-
нальною культурою здійснювалося за такими показни-
ками: використання рідної мови учнів у навчальному 
процесі; вивчення рідної мови, історії, національного 
мистецтва. В основу визначення рівня та характеру ідео-
логічної спрямованості освіти були покладені такі пока-
зники: ідеологічна спрямованість змісту освіти (підпо-
рядкованість змісту освіти панівній у тогочасному 
суспільстві ідеології); станова спрямованість освіти 
(підпорядкованість освіти інтересам окремих груп та 
станів населення). Критерій зв‟язку освіти між освітою 
та релігією оцінювався за такими ознаками, як: участь 
церкви в організації навчальних закладів, конфесійна 
спрямованість навчально-виховного процесу; функції 
предметів філософсько-богословського циклу.  

У сучасній педагогічній науці акцентується на прин-
ципі взаємодоповнюваності методів. Вище були названі 
і охарактеризовані лише окремі методи, які застосовува-
лись у процесі дослідження формування і становлення 
ідей раннього Просвітництва в просторі культури та 
освіти України в період XVII–XVIII cт., загалом їх є зна-
чно більше. Але багатогранність історії педагогіки, 
складність дослідження її періодів, особливо віддалених 
у часі, зумовлюють ситуацію взаємодоповнюваності 
методів, що застосовуються окремою наукою, загально-
науковими та спеціальними методами [13, с.33]. Логіка, 
формальні і неформальні методи необхідні для аргумен-
тації, аналіз як загальнонауковий метод корелює із гер-
меневтикою. І це не дивно, тому що всі ці методи засто-
совуються до вивчення буття людини у його багато-
аспектності та багатовимірності.  

Висновок. Отже, основу вивчення питання станов-
лення і функціонування ідей раннього Просвітництва у 
просторі освіти та науки України в період XVII – першої 
половини XVIIІ ст. складає поліметодолізм, що застосо-
вується до сучасних суспільних, філософських та істо-
рично-педагогічних досліджень. Головними теоретико-

методологічними засадами окресленого дослідження є: 
методологічні орієнтири аналізу історії вітчизняної пе-
дагогіки, розроблені НАПН України [14, c.6-12]; загаль-
нонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, співпа-
дання логічного та історичного, системний і т. п.) та 
спеціальні методи історико-педагогічних досліджень у їх 
взаємодоповнюваності та взаємопроникненні (історіог-
рафічний, проблемно-хронологічний, наративнй, герме-
невтичний і т. п.); методи виокремлення національного 
та світового значення української педагогіки, наукових 
джерел XVII–XVIII ст. у контексті гуманізму, антропо-
центризму та екзистенціоналізму; цивілізаційні підходи, 
за якими сукупність усіх форм життєдіяльності людини 
тієї чи іншої цивілізації розглядається крізь призму люд-
ського чинника; критеріально-комплексні засади, які 
поєднують вимоги діалектики, теорії пізнання, систем-
ного та наративного підходів, що складають теоретичну 
основу для подальших наукових досліджень.  
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Problem statement. The topicality of this issue is 

due to the existing problem, which at that time is due to the 

fact that the pandemics of education in 2020–2021 remains 

one of the most announced problems in modern society. In 

the future, the transition from the online learning format to 

mixed learning formats is expected. In connection with the 

introduction of information technology in the educational 

process, educational goals have changed. The emphasis on 

«learning» is changed to the formation of «competencies». 

There is a reorientation to a person-centered approach. 

The main purpose of teaching is not only the transfer of 

knowledge, but the formation of skills of obtaining and 

processing information, the formation of high-level thinking 

skills: analysis, synthesis, evaluation. All this requires the 

introduction of innovative pedagogical technologies in the 

educational process. 

In teaching the discipline «Ukrainian as a foreign 

language», the use of multimedia capabilities of the 

computer has qualitatively changed the perception of 

information by foreign graduates. Nowadays, the computer 

in the Ukrainian as a foreign language class is a visual aid, a 

means of increasing emotionality, an encyclopedia, an 

electronic textbook, accessible knowledge control, as well as 

the ability to effectively present new material in class, show 

a prepared presentation and more. 

The amount of available information is growing every 

year. Computer networks are increasingly joining television, 

video and radio. But all these sources provide mainly 

material for passive perception, do not contribute to the 

formation of the ability to self-assess and select the 

information obtained. Foreign applicants for higher 

education most often use the Internet, and rarely use the 

scientific literature directly. It should be noted that those 

who study, for the most part, read little and almost can not 

read thoughtfully. 

The reluctance of students to fully engage into 

educational work, lack of desire and wish to realize 

themselves in the classroom, lead to a significant decrease in 

interest in the subject, reduced learning motivation and 

cognitive activity in the classroom. 

In search of a solution for this problem there was a need 

to study the pedagogical, methodical and methodological 

literature, to consider the experience of colleagues, to study 

various forms of work in Ukrainian language classes as a 

foreign language. 

Analysis of recent research and publications shows 

that this problem is promising enough. The use of 

multimedia technologies allows the lecturer not only to 

arouse interest in the lesson and the research material, but 

also contributes to the creative growth of the lecturer [10]. 

According to some authors, conducting training sessions 

in the form of virtual tours increases their informativeness 

and productivity, because virtual tours are an effective 

presentation tool [2,6,7,8,10,11,12,13]. 

Oleksandrova K.V. gives the following definition of a 

virtual tour: «It`s an organizational form of learning, that 

differs from the real tour by virtual display of real objects 

(museums, parks, city streets, etc.) in order to create 

conditions for self-observation, collection of necessary 

facts» [2: 228-231]. 

Multimedia virtual tour is a software and information 

product in the form of prepared hypertext, designed to 

combine the materials of the tour. In general, in such a 

software product hypertext consists of information 

fragments, interconnected by directed transitions – links. 

The user moves through these transitions from fragment to 

The article highlights the possibilities and features of the application in teaching of innovative methods of 

activating the cognitive activity of foreign applicants for higher education.  

The purpose of the article is to study the activation and increase the effectiveness of cognitive activity of 

educational migrants in the study of the discipline «Ukrainian as a foreign language» with the use of innovative 

technologies. 

The most effective means of competence development is the use of project methods in the educational process. 

The virtual tour implements the principles of modern pedagogical activity: the principle of competence 

approach – obtaining a high result through the activities of higher education, the principle of cognitive activity – 

through independent, creative activity to obtain new knowledge. 

Key words: virtual tour, educational internet resources, innovative teaching methods, website, virtual museum, 

competence. 
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fragment, as during a real tour goes from object to object, 

and learns something new about each of them. This process 

becomes a way of forming universal competencies 

(informational, communicative, problem solving, etc.) [2]. 

The project «GoogleArts & Culture» gains popularity 

[5], it presents a wide list of different museums from around 

the world, with brief information about each museum 

presented on the Internet. This resource presents materials 

for several areas: art, history, wonders of the world. 

The next useful site can be called «Catalog of Museums» 

[4]. It`s huge advantage is that the museum has three-

dimensional images, like you see it when you`re in. 

In addition, it should be noted that each created virtual 

tour is quickly downloaded to any device. Accordingly, 

potential tourists can visit the virtual museum not only from 

a personal computer or laptop, but also from a tablet or 

smartphone. 

Nowadays there are many available tours on the Internet. 

For educational purposes, you can use virtual trips to cities 

and countries studied in the classroom, visit exhibitions of 

scientific content, museums of scientists and great 

inventions, as well as companies, whose production 

technology can illustrate theoretical knowledge. 

In the pedagogical literature, the tour is considered as a 

specific educational activity, transferred in accordance with 

a certain educational or upbringing purpose to the enterprise, 

museum, exhibition, etc. [1, 10]. 

Virtual tour is an innovative form of teaching. The 

advantages of virtual tours are accessibility, reusability, 

visibility, availability of interactive tasks. Virtual tours can 

be used in various classes, both in fragments and as a series 

of classes on specific topics. For example, students would be 

much more interested in visiting the Lesya Ukrainka 

Museum, than reading about the life and work of the great 

poetess in a textbook or hearing a teacher‟s story. 

A virtual tour allows you to get visual information about 

the unattainable for a real visit, save time [8: 378-391]. 

Virtual tours, at the moment, are one of the most 

effective and convincing ways to present information, as 

they create an illusion of total presence for the viewer. A 

virtual tour, in fact, is a multimedia photo panorama, in 

which you can place videos, graphics, text, links. But unlike 

a video or a regular series of photos, virtual tours are 

interactive. 

So, during the trip you can zoom in or out any object, 

look in all directions, examine in detail the individual details 

of the interior, view the panorama from afar, look up and 

down, approach the selected point or leave it, through the 

active zones move from one panorama to another, for 

example, walk around individual rooms, etc. Thus, you can 

go around the whole museum from the inside and even see it 

from the outside, or make a virtual trip. 

You do not need to install additional software to view the 

virtual tour – just a regular Internet browser. Due to the high 

degree of clarity and the effect of presence, virtual tours are 

of unprecedented interest to foreign applicants for higher 

education. 

The priority of using a virtual tour in the learning process 

is that it “radically transforms the principle of clarity, 

creating the likeness of real objects through information 

modeling. As a result, foreign applicants receive almost the 

same (or stronger) personal experience in visual, auditory, 

tactile, olfactory perception, in the implementation of actions, 

as in real interaction with similar situations” [6: 645-647]. 

Based on the definition above, a virtual tour can be 

considered as an organizational form of learning that differs 

from a real tour by a virtual display of real objects in order 

to create conditions for independent observation, collection 

of necessary facts and alike [2]. 

In the methodological literature there are different 

classifications of excursions. The content can be divided into 

the following types of virtual tours [2]: 

1) survey, where the elements of several excursions, 

united by a common theme; 

2) thematic – excursions that reveal certain topics; 

3) biographical – tours related to the lives and 

biographies of prominent people. 

From the point of view of use of information 

technologies it is possible to consider classification on a way 

of creation of a virtual excursion. 

There are several ways to create virtual tours: 

1) use technologies in creating a presentation; 

2) use of site building tools (creation of graphic maps, 

hyperlinks); 

3) use of geographic information systems (Yandex, 

Google, etc.); 

4) 3D-modeling (creating a model of an individual 

object); 

5) use of panoramic compositions (creation of hot spots 

and transitions). 

Taking into attention the specifics of the process of 

teaching the Ukrainian language as a foreign for educational 

migrant, we can say that the lecturer: 

1) must have knowledge not only in the field of methods 

of language teaching, but also in the field of culture of the 

country, which is represented by students who study the 

language; 

2) is a carrier of the culture of the country of the 

language being studied; 

3) performs the functions of a carrier not only of 

domestic, but also foreign culture, drawing students‟ 

attention to various aspects of the culture of other countries, 

promotes their involvement in the values of cultures of 

different peoples; 

4) must have a culture of language, expressed in the 

correctness of speech, the necessary choice for a specific 

purpose of language means (accuracy, purity, expressive-

ness, richness, diversity of speech), in compliance with 

speech etiquette [3]. 

The most effective means of developing competencies is 

the use of the project method in the educational process. 

Project technologies are one of the active forms of 

pedagogical technologies that develop high motivation for 

educational and cognitive activities and involve the use of 

information computer technologies. 

According to the classification, virtual tours can be 

attributed to information projects that require the collection 

of information, acquaintance with it by interested parties. 

Analysis and generalization of facts are similar to research 

projects and are an integral part of them. 

If the creation of the tour can be organized by the method 

of projects, then it becomes a means of forming universal 
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competencies (informational, communicative, problem 

solving, etc.). 

As with the development of any project, the preparation 

of a virtual tour is based on a certain algorithm of actions 

that allows students to achieve a successful result. 

Here are the most important steps in creating a virtual 

tour: 

1) definition of the topic; 

2) setting goals and objectives of the tour; 

3) drawing up a tour route; 

4) study and selection of excursion objects; 

5) study of literary sources, exhibitions and museum 

collections; 

6) consultations with specialists; 

7) writing the control text of the tour; 

8) the choice of methods of conducting the tour, 

9) tour process itself. 

The purpose of the article is to study the activation and 

increase the effectiveness of cognitive activity of foreign 

applicants for higher education in the study of the discipline 

«Ukrainian as a foreign language» with the use of innovative 

technologies. 

Presenting main material. Excursions have become a 

tradition at KhNUBA. Excursion work in our educational 

institution has a systematic, planned nature, has a close 

connection with the curricula of disciplines studied by 

foreign applicants for higher education. 

Incomplete list of excursions, conducted by the local 

history group «Know your country» is a clear indication of 

this: «Architectural and historical monuments» of Crimea, 

Lviv, Kyiv, Svyatogorsk, Poltava, Opishnya, Petrykivka, 

Sumy, Trostyanets, Baturin, Kharkiv region (Chuguiv, 

Korobovo Farms, Merchik, Sharovka, Natalievka, Ozeryana, 

Skovorodynivka) and others. 

In 2020, the Department of Ukrainian Language and 

Language Training of Foreign Citizens, like the whole 

country, learned to work in a pandemic. Therefore, much of 

what was planned did not happen for objective reasons. 

Continuing the search for ways to increase motivation and 

opportunities for the use of information computer 

technology in the work, we became interested in creating 

virtual tours. 

Teachers of the Department of Ukrainian Language and 

Language Training of Foreign Citizens created a group 

«Discovering the World Together» on Facebook, in which 

teachers and curators talked about the architectural and 

historical monuments of Kharkiv, and even traveled the 

world. Due to the coronavirus pandemic, museums in dozens 

of countries around the world have been closed to visitors. 

But the Google Arts and Culture platform has made the best 

examples of world art available. Virtual tours have long been 

conducted by the world‟s largest museums – the Louvre, the 

Hermitage and others. More and more cities around the 

world offer Internet visitors to make a virtual journey 

through their streets and squares. 

According to the planned local lore, historical and 

cultural topics, students together with lecturers studied the 

material virtually, visiting the halls of the museums or 

galleries. 

The Berlin Art Gallery, one of the most famous art 

museums in Europe, which has a large collection of 

paintings from the 13th to the 18th centuries, aroused the 

greatest interest. The museum was founded in 1830, and 

now it is one of the most visited cultural institutions in the 

world. Today‟s virtual tours posted on museum sites are not 

just photos and panoramas, but ready-made educational 

activities that have unique opportunities for interactive 

interaction with learners. 

Excursions to St. Sophia Cathedral in Kyiv, the Pottery 

Museum in Opishne, Petrykivka and others were unusual 

and interesting for foreign graduates. 

A virtual tour, of course, will not replace a personal 

presence, but will give a fairly complete impression of the 

object under study. This tour has a number of advantages 

over traditional tours: 

1) Without leaving the classroom or dormitory room, you 

can visit and get acquainted with the facilities located 

outside the city, region and even the country. 

2) During one lection you can visit several objects: 

museums, reserves, natural communities. 

3) Automation of information processing about the object 

under study increases the productivity of students. 

4) Helps to organize the activities of students to master 

scientific knowledge. 

5) Helps to get acquainted with methods of search, 

systematization and visual representation of information by 

means of the computer. 

6) The advantages are accessibility, reusability, clarity 

and more. 

7) During the tour, students not only see the objects on 

the basis of which the topic is revealed, hear about these 

objects the necessary information, but also master the 

practical skills of self-observation and analysis. 

8) The development and conduct of virtual tours helps to 

consolidate knowledge of modern computer technology. 

9) For people with disabilities, this is a great opportunity 

to learn about the world around them. 

Before conducting a virtual educational tour, an 

introductory conversation was held with students, the 

purpose and objectives of the trip were determined. 

During the online tour, students were asked to summarize 

interesting points, copy the necessary materials into their 

folders. At the end of the tour there was a final conversation, 

during which together with the students summarized what 

they saw and heard, highlighted important points. As 

homework, students received creative tasks to consolidate 

the material passed. They were asked to write the text of the 

report, prepare a speech, create a presentation. 

Such tours, of course, are quite interesting and effective, 

but they can be done only in the computer room and if you 

have an Internet connection. If this is not the case, then the 

teacher can try interactive, multimedia tours, developed by 

teachers or students. Such multimedia tours also belong to 

the category of virtual, but for their conduct the Internet is 

not required. Multimedia projector and computer in the 

classroom are enough. 

The advantages of such an excursion is that the teacher 

or student chooses the necessary material, makes a route, 

changes the content in accordance with the goal. Creative 

groups were created from interested students to effectively 

develop the excursion topic. Each member of the creative 

group was given separate tasks (subtopics), taking into 
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account their own interests and capabilities. Then all the 

material was combined and edited by the leader, who was 

chosen by the members of the group. Such virtual tours 

acquire special value as a product of the activities of higher 

education seekers themselves. 

Thus, when using a virtual tour in the classroom, you can 

move students directly to the object you study (museum, 

exhibition, architectural structure, painting, sculpture, etc.). 

During classes on Ukrainian as a foreign language at 

KhNUBA, together with educational migrants, we created a 

virtual tour of the outstanding architectural and historical 

monuments of Kharkiv region. 

When creating the tour, we followed the following plan: 

1. Defining the idea of the tour (problem). 

2. Goal setting (the goal should be reasonable and 

predictable). 

3. Defining the task (the task is the way to reach the goal). 

4. Determining the content of the tour (selecting material, 

information). 

5. Selection of the technical component (selection and 

justification of the software used). 

At the first stage, together with the students, the goals, 

tasks and selected objects of the excursion were determined 

taking into account students` interests. The tasks of this stage 

were acquaintance of foreign applicants with the sights of 

Kharkiv, the formation of ideas about interesting places in 

Kharkiv, mastering additional lexical and grammatical 

material in the Ukrainian language on this topic; formation 

of regulatory, communicative and cognitive competencies; 

education of aesthetic perception of works of art, 

development of interest in architectural and historical 

monuments of Kharkiv. 

The task was that each student had to find information on 

the selected object of Kharkiv on the pages of textbooks and 

on the Internet, to form a folder with data, to prepare a 

speech plan. 

In the second stage, applicants for higher education were 

introduced to different types of virtual tours, created using 

different technologies. Then they had to design a web-page 

with a description of their attraction and create a common 

graphics map. The objectives of this stage were to acquaint 

students with the technology of creating a virtual tour 

through the reproduction of a graphics card and web-site, 

which contributed to the development of communicative, 

cognitive and regulatory competencies. 

In the third stage, educational migrants had to submit the 

results of the work, namely – a virtual tour. The virtual tour 

was conducted in a study group, where foreign applicants 

were guides and tourists. The evaluation of the work of each 

of the project participants was carried out according to the 

evaluation criteria of the virtual tour: content; work with 

different types of data, the quality of materials, providing 

information during the tour, instructions on the sources of 

information used. 

Conclusion. Thus, a virtual tour is an innovative form of 

educational activity, aimed not only at obtaining subject 

knowledge, but also at the formation of communicative, 

cognitive, regulatory learning activities. It promotes interest 

not only in the discipline being studied, but also in the 

cultural heritage of the country where educational migrants 

study. 

The virtual tour implements the principles of modern 

pedagogical activity: the principle of competence approach – 

obtaining a high result through the activities of higher 

education, the principle of cognitive activity – through 

independent, creative activity to obtain new knowledge. 

Perspectives for further research. The purpose of 

further research is to find innovative ways to enhance the 

cognitive activity of educational migrants in classes of the 

Ukrainian language as a foreign language, as well as to 

identify invariant and variable components of professional 

competencies of teachers in language training of foreign 

graduates; substantiation of the model and methods of 

application of system diagnostics of professional competencies. 
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ІННОВАЦІЙНІ СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ  

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ МІГРАНТІВ 

У статті розглядаються можливості і особливості застосування в навчанні інноваційних способів активізації 

пізнавальної діяльності іноземних здобувачів вищої освіти. В якості основної форми пропонується використовувати 

віртуальну екскурсію як спосіб при навчанні української мови як іноземної. 

Метою статті є – дослідження активізації та підвищення результативності пізнавальної діяльності освітніх 

мігрантів при вивченні дисципліни «Українська мова як іноземна» з використанням інноваційних технологій. 

Віртуальна екскурсія реалізує принципи сучасної педагогічної діяльності: принцип компетентнісного підходу, 

принцип пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: віртуальна екскурсія, освітні інтернет-ресурси, інноваційні засоби навчання, веб-сайт, 

віртуальний музей, компетенція. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

освіти в Україні одне з важливих місць займає проблема 

всебічного розвитку дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до ві-

кових та індивідуальних психофізіологічних особливос-

тей і потреб, формування цінностей, розвиток самостій-

ності, творчості та допитливості, що відображено у 

Державному стандарті початкової школи. Концепція 

національного виховання – визначає основні методи й 

завдання національного виховання, серед яких вагоме 

місце посідає творчий розвиток дитини молодшого шкі-

льного віку. Розвиток у дітей молодшого шкільного віку 

творчих здібностей – важливий аспект освітньої діяль-

ності закладів позашкільної освіти, що регламентовано 

Законом України «Про позашкільну освіту» як процес 

надання знань, формування вмінь і навичок з різних на-

прямів позашкільної освіти, розвитку творчих здібнос-

тей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 

особи. Значна увага на сьогодні приділяється створенню 

умов для творчого розвитку дитини молодшого шкіль-

ного віку, здатної самостійно приймати рішення, нести 

відповідальність за свої вчинки, мислити логічно та кри-

тично, вирішувати завдання повсякденного життя в умо-

вах пришкільного оздоровчого табору. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема форму-

вання творчих здібностей особистості на сьогодні є дуже 

актуальною. Вона була і залишається в центрі уваги до-

сліджень багатьох учених, зокрема: В. Андреєва, 

О. Андрієнко, І. Беха, Л. Виготського, Е. Воронової, 

Г. Гегеля, В. Моляко, М. Монтесорі, Й. Песталоцці, 

Г. Сковороди, В. Сухомлинського, І. Франка та ін. Пи-

тання організації виховної роботи в умовах пришкіль-

ного оздоровчого табору окреслені у працях Л. Білен-

кової, І. Глинської, М. Дубінки, М. Максимчук та ін.  

На думку науковців, в дітей молодшого шкільного 

віку закладається творча основа майбутньої особистості, 

з‟являються творчі якості, які в майбутньому визнача-

тимуть траєкторію руху людини, формуються навички 

творчої поведінкової діяльності та креативне ставлення 

до навколишнього світу й самого себе. Починаючи 

життя, оволодіваючи різними формами творчої поведін-

кової діяльності, дитина молодшого шкільного віку на-

буває творчо-креативних умінь, і, як наслідок, відбува-

ється розвиток творчих якостей особистості. 

Мета статті: розкрити особливості розвитку творчих 

здібностей дітей молодшого шкільного віку в умовах 

пришкільного оздоровчого табору. 

Виклад основного матеріалу. Виховний простір 

пришкільного оздоровчого табору – це комфортне оздо-

ровче, дозвіллєве, відпочинкове, пізнавальне, виховне 

середовище довіри, дружби, всебічного розвитку та цін-

ної ігрової діяльності, у якому дитина молодшого шкі-

льного віку формується як компетентна творча, свідома і 

відповідальна особистість. Першочерговим завданням 

організації виховної роботи в таборі з денним перебу-

ванням є оздоровлення та розкриття й розвиток здібнос-

тей, талантів та можливостей кожної дитини на основі 

партнерства між дитиною, вожатим/вихователем і бать-

ками. У педагогічній літературі у трактуванні творчості 

особистості використовують поняття «творчість», «креа-

тивність», «творчі здібності», «творча особистість», 

«творче мислення», «творча діяльність». Як-правило, 

творчість проявляється в життєдіяльності особистості, 

яку називають творчою. За переконаннями В. Сухом-

линського, творчість це діяльність, у якій розкривається 

духовний світ особистості, як своєрідний магніт, що 

притягує людину до людини [10]. 

За переконаннями вчених (Л. Виготський, С. Рубінш-

тейн), творчість особистості дитини молодшого шкіль-

ного віку пов‟язана з творчими здібностями. Природна 

сутність здібностей дитини молодшого шкільного віку 

розкривається у наукових підходах: діяльнісного (якості, 

властивості чи особливості, що зумовлюють успішність 

виконання діяльності), суб‟єктного (необхідна складова 

життєдіяльності, самоактуалізація, самовираження), фу-

нкціонально-генетичного (від значення функціональних 

систем до спадковості) [4]. 

У сучасний наукових здобутках дефініція «творчі 

здібності» особистості тлумачиться різнобічно. Вчені 

(В. Андреєв, О. Лук) виокремлюють різні складові твор-

чих здібностей дитини молодшого шкільного віку. Так 

дослідники пропонують своєрідну модель творчих здіб-

ностей дитини молодшого шкільного віку: інтелектуа-

льно-логічні здібності (описувати явище, здатність виді-

У статті розкрито теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей дітей молодшого 

шкільного віку в пришкільному оздоровчому таборі. Проаналізовано погляди вчених на проблему розвитку 

творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку, обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку 

творчих здібностей в здійсненні виховної роботи в пришкільному оздоровчому таборі. 

Ключові слова: творчість, творчі здібності, творча особистість, творчий потенціал, креативність, 

пришкільний оздоровчий табір. 
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ляти головне, порівнювати); інтелектуально-евристичні 

(генерувати ідеї, здатність фантазувати, критично мис-

лити); мотиваційно-творча активність (творчий інтерес, 

допитливість) чи розподіл творчих здібностей на три 

групи, які зв‟язані: з розумовими здібностями, з темпе-

раментом (емоційність); з мотивацією (інтереси і схиль-

ності) [8]. 

Філософсько-наукове осмислення сутності творчого 

розвитку особистості розкрите у розвідках Г. Гегеля, 

Г. Сковороди, І. Франка, психологічних трактатах 

Л. Виготського, Я. Пономарьова і визначається як пое-

тапний рух особистості у напрямі кількісних змін у які-

сні та як продуктивна людська діяльність, яка здатна 

породжувати і якісно нові духовні та матеріальні цінні-

сні установи спрямовані на самоактуалізацію, самови-

раження та самовдосконалення особистості. Це, в свою 

чергу, розширює поняття «творчість» в напрямах актив-

ності творчої особистості.  

За переконаннями вчених «творча особистість» це 

цілісна людська індивідуальність, яка репрезентує тво-

рчу мотивацію, розвинені творчі здібності, творчі 

вміння, що забезпечують здатність генерувати ідеї та 

породжувати якісно нові матеріали, духовні цінності та 

технології, що в меншій чи більшій мірі змінюють на 

краще життя людини. Тому пропонуємо розглядати тво-

рчість як процес, як поступовий рух від підготовки до 

дозрівання (ідеї), далі до сяяння (інсайт) й перевірки, 

тобто реалізації ідеї і результат її впровадження. 

Серед особистісних рис, що сприяють творчості осо-

бистості дитини молодшого шкільного віку у невиму-

шеній обстановці табору з денним перебуванням, мо-

жемо окреслити такі: оптимізм, віра у себе, упевненість 

у своїх силах; здатність правильно формулювати про-

блему; висока самооцінка; самостійність; здатність до 

критичного мислення; схильність до ризику, не боятися 

зробити помилку; відсутність боязні здаватися дивним, 

думка кожного вихованця має значення; толерантність, 

терпимість до ідей інших людей; образність мислення; 

концентрація уваги. Дані риси виявляються, форму-

ються і розвивають не у всіх і не зразу. На початку зміни 

дітям молодшого шкільного властива адаптація, особ-

ливо тим, які в пришкільному таборі вперше, або тим, 

хто розподілений в загін не з своїми вчорашніми однок-

ласниками. До середини зміни, так званого екватора, 

діти розуміють «правила гри» перебування у таборі, що 

дозволяє їм проявляти свій творчий, потенціал. 

Творчий потенціал, за поглядами В. Моляко, – це 

саме та система, яка абсолютно прихована від будь-

якого зовнішнього споглядання, спостереження; більше 

того, сам носій творчого потенціалу, дитина молодшого 

шкільного віку, іноді мало або й зовсім не знає про свої 

творчі, креативні можливості. Про наявність справжніх 

творчих можливостей особистості можна говорити лише 

на основі здійсненої діяльності, отриманих результатів. 

Тому так важливо у творчій партнерській співпраці роз-

кривати творчі можливості кожної дитини під час вико-

ристання різних видів діяльності в умовах табору з ден-

ним перебуванням [10, с.5]. 

Вчені у структурі творчого потенціалу дитини моло-

дшого шкільного віку виокремлюють провідну складову 

– креативність, і визначають її як здатність до творчості. 

Креативність як якість особистості проявляється у тен-

денції до вирішення питань новими способами, по-но-

вому. У загальному розумінні здатність до творчості 

тлумачиться як створення чогось оригінального, нового, 

тобто, коли людина намагається використати нетиповий 

шлях вирішення проблеми – це результат максималь-

ного виявлення творчого потенціалу [12, с.14]. В органі-

зації виховних заходів у пришкільному оздоровчому 

таборі є безліч можливостей проявити креативність ди-

тині молодшого шкільного віку: створюючи шедевр на 

асфальті за допомогою кольорової крейди, подорожу-

ючи вулицями рідного міста у створенні фотозвіту чи 

спробувавши себе в ролі екскурсовода, під час загонових 

ранкових зустрічей та підсумкових щоденних імпровізо-

ваних вогниках, інсценізаціях, пантомімах, театраліза-

ціях, колективно-творчих справах тощо.  

Поняття «творчий розвиток» є основою для генеру-

вання ідеї щодо виключної ролі пізнавальної діяльності 

у творчому розвитку особистості дитини молодшого 

шкільного віку. На цьому підґрунті у вихованців табору 

з денним перебуванням формується емоційність: від-

чуття прекрасного, гармонії, форми, естетичні почуття 

задоволеності результатом генерування нових ідей, ра-

дості у здійсненні творчої діяльності; пізнання: знання і 

розуміння взаємозв‟язків у природі, реальної дійсності і 

суспільної праці, активізація логічного, критичного, абс-

трактного, художнього мислення, розвиток інтуїції, уяви 

та творчої фантазії; мотивація: стимулювання інтересу 

до знань і набуття навичок творчої діяльності, активіза-

ція конструктивної, предметної діяльності, результат 

якої характеризується новизною й оригінальністю [5, с.26]. 

Для ефективного розвитку творчих здібностей дітей 

молодшого шкільного віку в пришкільному таборі з 

денним перебуванням потрібно створити комфортні ор-

ганізаційно-педагогічні умови, зокрема:  

 забезпечення особистісно-зорієнтованого підходу, 

принципу дитиноцентризму в організації розумного до-

звілля пришкільного оздоровчого табору; 

 матеріально-технічна база табору з денним пере-

буванням; 

 кваліфікований педагогічний персонал пришкіль-

ного оздоровчого табору: 

 створення середовища співробітництва, співтвор-

чості між вожатими, вихованцями та батьками в умовах 

табору з денним перебуванням; 

 реалізацію поглибленої індивідуалізації виховного 

процесу; 

 партнерську взаємодію між усіма учасниками ви-

ховного простору пришкільного оздоровчого табору; 

 педагогічний супровід, патронаж самовираження, 

саморозвитку творчої особистості дитини молодшого 

шкільного віку. 

Пріоритетною умовою у процесі розвитку творчих 

здібностей вихованців в умовах пришкільного оздоров-

чого табору визнано створення середовища співтворчо-

сті і співробітництва вожатого/вихователя та дитини на 

основі партнерської взаємодії. Педагогіка партнерства 

мотивує до спільного пошуку, взаємної довіри настав-

ника й вихованця, глибокої віри вихователя в успіх своїх 

вихованців, а вихованців – у себе, створення ситуації 

успіху, права на помилку, на самоствердження за допо-
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могою пошуку й успішного подолання перешкод та від-

дачі, своєрідного «фідбеку». Недаремно В. Сухомлин-

ський закликав педагогів звертатися до вихованців «як 

до однодумців, як до рівного собі» [11, с.54]. 
Суть і значення педагогіки партнерства розкрива-

ється у постійній взаємодії, спілкуванні, співтворчості 
вихователя, дітей молодшого шкільного віку і батьків в 
умовах пришкільного оздоровчого табору, які об‟єднані 
спільними бажаннями, прагненнями і цілями, на основі 
добровільності й зацікавленості всіма сторонами, рівно-
правними учасниками виховного процесу, відповідаль-
ними за результат. Вожатий/вихователь має бути фаси-
літатором, порадником, наставником, модератором, а 
сім‟я – залученою до побудови творчої траєкторії ди-
тини. Використання педагогіки партнерства реалізує 
демократичний шлях співпраці педагога й дитини моло-
дшого шкільного віку, який передбачає безумовну до-
віру, рівність у праві на повагу, гідність, доброзичливе 
ставлення і взаємну вимогливість та відповідальність. 

Висновки. Отже, розвиток творчих здібностей осо-
бистості дитини молодшого шкільного віку у виховному 
просторі пришкільного оздоровчого табору є актуаль-
ним питанням сучасного розвитку позашкільної освіти. 
Аналіз наукових досліджень дає можливість стверджу-
вати, що для ефективного розвитку творчих здібностей 
(відчуття прекрасного, гармонії, форми, естетичні по-
чуття задоволеності результатом генерування нових 
ідей, радості у здійсненні творчої діяльності; пізнання: 
активізація логічного, критичного, абстрактного, худож-
нього мислення, мотивація: стимулювання інтересу до 
знань і набуття навичок творчої діяльності, активізація 
конструктивної, предметної діяльності) необхідно забез-
печити належні організаційно-педагогічні умови (особи-

стісно-зорієнтований підхід, дитиноцентризм, матеріально-
технічна база, кваліфікований педагогічний персонал, 
середовище співробітництва, індивідуалізація виховного 
процесу, педагогічний супровід) та реалізовувати орга-
нізацію виховної роботи на засадах педагогіки партнерс-
тва для оптимальної творчої самореалізації й самоствер-
дження дитини молодшого шкільного віку в умовах 
пришкільного оздоровчого табору. 
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Постановка проблеми. Однією з найактуальніших у 

педагогічній теорії та практичній діяльності вищих на-

вчальних закладів освіти є проблема організації вихов-

ної роботи зі здобувачами вищої освіти у зв‟язку з фор-

муванням нової концепції виховання молоді, підвищенні 

професійних якостей студентської молоді, їх особистіс-

ному зростанні, збагаченні життєвого досвіду духов-

ними цінностями, формуванні світоглядних орієнтирів 

та найкращих людських якостей. Саме інституту кура-

торів належить, значна роль у ефективній організаційно-

виховній роботі у вищому навчальному закладі. Саме від 

особистісних якостей куратора (організаційних, комуні-

кативних, інтелектуальних, моральних тощо) залежить 

успіх у формуванні особистості студента як майбутнього 

фахівця, інтелігента, громадянина-патріота, небайдужо-

го до долі української держави, економіки, освіти та 

культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 

виховання студентів у вищих навчальних закладах прис-

вячено значну кількість наукових праць: цілісність ви-

ховного процесу (В. Ортинський), удосконалення сис-

теми виховання (Ю. Мельник), особистісно-зорієнтоване 

виховання (І. Бех), виховання духовної культури сту-

дентів (М. Роганова), аналіз виховної діяльності педа-

гога (В. Безпалько, О. Дубасенюк, Г. Троцко), орга-

нізація виховної роботи у вищих закладах освіти 

(Г. Пономарьова, С. Сисоєва); методологічні основи 

виховання (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лу-

говий, Н. Ничкало та ін.); педагогічні умови організації 

позааудиторної виховної роботи у вищих закладах 

освіти (Т. Куриленко, І. Смирнов, Т. Степура). Особли-

вості виховної роботи в системі ВТНЗ, викладання й 

виховання у вищій школі розглядають Г. Савош, 

Ю. Фокін та ін.; діяльність куратора академічної групи 

українського ВНЗ і тьютора британського університету – 

М. Голубєва, А. Жулківська; роль наставника академі-

чної групи – Л. Маценко, Р. Сопівник; питання техно-

логії роботи куратора академічної групи – І. Авдєєва, 

С. Гура, В. Базилевич, Н. Косарева, І. Мельникова, 

В. Рябченко, В. Сергєєва та ін. [1,2,4,5]. 

Мета статті – розглянути діяльність куратора студе-

нтської академічної групи як важливу ланку виховної 

системи вищого аграрного навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Національна доктрина 

розвитку освіти України ставить перед освітянами голо-

вну мету: створити умови для розвитку і самореалізації 

особистості як громадянина України. Пріоритетом дер-

жавної політики в розвитку освіти є формування націо-

нальних та загальнолюдських цінностей. Для того, щоб 

сформувати людей високої освіченості й культури, ква-

ліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, про-

фесійного розвитку, слід узгодити усі виховні впливи на 

молодь, домогтися підвищення ефективності мораль-

ного, трудового, родинно-сімейного та патріотичного 

виховання. Сьогодні людина з вищою освітою повинна 

володіти широким світоглядом, бути свідомим громадя-

нином, патріотом, уміти правильно сприймати й оціню-

вати найскладніші життєві процеси. 

Незважаючи на науково-практичну розробленість 

окресленої проблеми, сьогодення породило нові супере-

чності, що потребують термінового вирішення, а саме: 

між потенціалом виховного процесу у вищому навчаль-

ному закладі й недостатньою підготовкою майбутнього 

викладача-куратора до формування майбутнього спеціа-

ліста як носія суспільних змін; між об‟єктивно існую-

чими вимогами до куратора академічної групи і недоста-

тнім досвідом виконання обов‟язків куратора у молодих 

викладачів; між великим навчальним, науковим, мето-

дичним навантаженням викладача та його фізичними, 

фізіологічними, емоційними можливостями до здійсне-

ння успішного виконання обов‟язків куратора студент-

ської групи. Отже, такий важливий напрям, як підгото-

вка майбутніх кураторів академічних груп до виховної 

роботи зі студентами залишається доки що недостатньо 

обґрунтованим і методично забезпеченим.  

Виходячи з актуальності визначеної проблеми, її со-

ціальної значущості, гострої потреби в удосконаленні 

процесу підготовки кураторів академічних груп, визна-

чено тему статті: «Проблема інституту кураторства у 

Херсонському державному аграрно-економічному уні-

верситеті». 

Тому особливо визначальною у процесах суспільного 

прогресу є роль вищих закладів освіти. Вищий навчаль-

ний заклад не повинен перетворювати студентів на оде-

ржувачів певної суми знань, що призводить до пасивних, 

репродуктивних форм та методів навчання. Необхідно 

домагатися активного залучення кожного студента в 

систему загальнолюдських, культурних відносин, вна-

слідок чого він практично засвоює культурні цінності, як 

майбутній спеціаліст набуває навиків і вмінь творчо, на 

високому культурному рівні розв‟язувати професійні 

питання. Тільки тоді підготовлені вищими закладами 

У статті розглянуто діяльність куратора студентської академічної групи як важливу ланку виховної 

системи в Херсонському державному аграрно-економічному університеті та найважливіші чинники, що 

впливають на формування особистості здобувачів вищої освіти. 

Ключові слова: студентство, викладач-куратор, авторитет, виховання, навчально-виховний процес, 

інститут кураторства. 
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освіти фахівці відповідатимуть усім вимогам соціально-

економічного прогресу. 

Робота викладача у ВНЗ сьогодні стала високо спеці-

алізованою діяльністю, яка потребує теоретичної і прак-

тичної підготовки не тільки у професійній сфері, а й у 

цілому комплексі наук про освіту й виховання, глибоке 

знання яких є умовою високоефективної підготовки сту-

дентів. Від якостей викладача багато в чому залежить 

хід і результат навчально-виховного процесу. Тільки 

особистість може виховати особистість. У вихованні все 

повинно базуватися на особистості вихователя, тому що 

виховна сила випливає тільки з живого джерела людсь-

кої особистості. Це певною мірою стосується діяльності 

наставника студентської групи вищого навчального за-

кладу освіти, саме він, у першу чергу, дбає про різнобіч-

ний розвиток студентів. 

Організація виховного процесу у вищих навчальних 

закладах, в першу чергу, базується в основному лише на 

навчальному процесі, а тому викладачі більше орієнту-

ються на розв‟язання виховних завдань безпосередньо в 

процесі занять. На неформальне спілкування зі студен-

тами у викладачів не залишається ні сил, ні часу, а зага-

лом і бажання. Тому інститут кураторства не лише є ба-

жаним у вищій школі, а й необхідним. 

Викладач-куратор є єднальною ланкою виховної сис-

теми навчального закладу, постаттю, яка є представни-

ком ректорату, деканатів і кафедр у студентській акаде-

мічній групі. На кураторів покладено відповідальність за 

проведення заходів організаційно-виховної роботи серед 

студентів навчальних груп.  

Діяльність куратора складна й багатоаспектна. Її 

успіх залежить від широкого спектра психолого-педаго-

гічних знань, досвіду практичного застосування теоре-

тичних основ виховання, володіння інноваційними педа-
гогічними технологіями, засобами психолого-педагогічного 

діагностування, розуміння індивідуально-вікових особ-

ливостей студентства, рівня його комунікативності та 

між особового спілкування, знання закономірностей та 

особливостей становлення студентського колективу, 

соціально-психологічного мікроклімату як групи, так і 

взагалі закладу освіти. 

Викладач-куратор має здійснювати і наукове керів-

ництво процесом становлення особистості студента. 

Його авторитет визначається особистісними якостями: 

знаннями, життєвим досвідом, громадською позицією, 

особистою привабливістю тощо. Ніякі статути і про-

грами, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він 

не був би складений, не може замінити особистості в 

справі виховання. Студентській молоді потрібна розу-

мна порада, моральна та духовна підтримка, а головне 

створення умов для розвитку генетично обумовлених 

задатків та здібностей, задоволення інтересів і нахилів. 

Він слугує для студентів тим духовним орієнтиром, який 

своєю поведінкою, своїм прикладом стверджує моральні 

засади, незалежно від умов, проявляє себе громадянські.  

Викладацький колектив і кожен викладач-куратор 

справляють вирішальний вплив на формування особис-

тості майбутнього спеціаліста, їх приклад, поведінка, 

громадянська позиція, відношення до справи, до колег, 

до поставлених завдань є переконливим взірцем для 

наслідування. Тому інститут кураторства потребує сер-

йозного ставлення до добору кадрів.  

На нашу думку, куратором може бути не обов‟язково 

викладач з багаторічним досвідом роботи у ВНЗ і не 

обов‟язково викладач кафедри, що визначає профіль 

майбутньої спеціальності студента. Завдання національ-

ного виховання молоді ставлять на порядок денний пи-

тання про більш широке залучення для інституту наста-

вництва викладачів загальноекономічних, соціально-

гуманітарних кафедр. Психолого-педагогічні та суспі-

льно-політичні дисципліни викладаються саме на моло-

дших курсах, студенти яких більше мають потребу в 

допомозі наставника і у навчанні, і у повсякденному 

житті. Слід додати, що в університеті ефективно працює 

психологічна служба, метою якої є надання психолого-

педагогічної допомоги кураторам у проведенні куратор-

ських годин, психологічному діагностуванні індивідуа-

льно-особистісних якостей студентів, визначенні рівня 

здібностей, допомога в адаптації здобувачів вищої 

освіти до навчання в університеті, ефективному вирі-

шенні конфліктних ситуацій тощо. 

Знання студентів є основою роботи куратора. Вихов-

ний процес потрібно будувати так, щоб студент став 

добровільним і зацікавленим співробітником, однодум-

цем викладача-куратора в розв‟язуванні спільних за-

вдань. Врахування індивідуальних особливостей студен-

тів, поєднання поваги до них з розумною вимогливістю 

й опорою на позитивні якості – запорука ефективної 

організації виховної роботи, що дає змогу застосовувати 

ті чи інші форми та методи виховного впливу, прави-

льно організовувати діяльність і дозвілля студентів, під-

вищувати їх активність і свідомість. 

Викладач-куратор реалізує свою виховну роль через 

колектив навчальної групи, а тому формування студент-

ського колективу є одним із головних напрямів органі-

заційно-виховної роботи. Об‟єднання індивідуальностей 

в студентський колектив відбувається неодноразово, а 

протягом всіх років навчання і передбачає постійну ро-

боту наставника.  

Бажано, щоб куратор склав власну програму органі-

заційно-виховної діяльності серед студентів академічної 

групи, в якій би висвітилися такі питання: допомога сту-

дентам перших курсів до адаптації навчання в універси-

теті; організація допомоги студентам в успішному ово-

лодінні матеріалом у навчальній програмі, особливо за 

умов дистанційного навчання; контроль за їх постійною, 

систематичною роботою; складанням заліків та іспитів; 

залучення до активної науково-дослідної роботи: відві-

дування наукових гуртків, участь у студентських нау-

ково-практичних конференціях; вироблення навиків са-

мостійної роботи з опанування навчальним матеріалом; 

формування у студентів інтересу до участі в громадсь-

кому житті колективу ВНЗ; почуття відповідальності за 

доручену справу; залучення до активної участі у худож-
ній самодіяльності та спортивному житті університету ін. 

Висновки: Отже, інститут кураторів академічних 

груп є одним із суб‟єктів управління системою виховної 

роботи, забезпечує організацію аудиторного та поза ау-

диторного виховного процесу у вищому навчальному 

закладі на рівні академічної групи. Куратор – це єдна-

льна ланка між студентським колективом та викладаць-

ким складом, адміністрацією університету. Його діяль-
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ність суттєво впливає на рівень моральної вихованості, 

самосвідомості, ставлення до навчання, майбутньої про-

фесії студентів, сприяє процесу їх соціалізації. 

Якщо у наставника гармонійно співпадає єдність 

слова й діла, він є «апостолом правди і науки», вихова-

нці прагнуть наслідувати його, бути схожим на нього, то 

авторитет такого куратора стає могутньою силою 

виховання.  

В.О. Сухомлинський підкреслював, що любов до ді-

тей – це невсипуща, важка і захоплююча творча праця, в 

якій утверджується ідейна, моральна єдність колективу 

як єдиного цілого. Тому мистецтво виховання полягає в 

тому, щоб кожний куратор став для студентів світочем 

моральності, щоб людина, яку він виховує, по людсь-

кому ставилася до людей. 
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Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, що 

відбуваються в суспільстві в наш час, зачіпають всі 

сфери життя. Зміни в сучасній освіті орієнтують на ком-

петентність, самостійність студентів, творчу ініціативу, 

розвиток особистості, конкурентоспроможність та мобі-

льність майбутніх фахівців, що, в свою чергу, вимагає 

підвищення якості вищої професійної освіти. У Концеп-

ції розвитку української освіти один з встановлених ці-

льових орієнтирів розвитку системи освіти – створення 

програм, що забезпечують сучасну кваліфікацію фахів-

ців масових професій, найбільш затребуваних в сфері 

інноваційної економіки. Стратегічною метою навчання 

іноземної мови в немовному ЗВО є формування актив-

ного, конкурентоспроможного фахівця, що володіє іно-

земною мовою на високому рівні, здатного до міжкуль-

турної професійної комунікації. 

Особливо актуальним є питання, що стосується мов-

ної підготовки майбутніх фахівців, чия діяльність безпо-

середньо пов‟язана з комунікацією на іноземній мові. 

Підвищена увага до проблем навчання іноземних мов 

пов‟язана з тим, що саме на мову падає основне інфор-
маційно-комунікативне навантаження. Залученість України 

в сучасні глобальні процеси актуалізує потребу в 

фахівцях, здатних представляти інтереси державних і 

бізнесових структур на міжнародному рівні, що, в свою 

чергу, підвищує важливість питання вивчення іноземної 

мови та ролі, яка відводиться в процесі міжнародної ко-

мунікації. До особливих компетенцій, які повинні де-

монструвати випускники закладів вищої освіти, нале-

жать усвідомлення значущості своєї професії, уміння 

критично мислити, поважати іншу культуру і проти-

лежні думки, здатність працювати в іншомовному 

середовищі. 

Підготовка майбутніх фахівців, які володіють інозе-

мною мовою, є дуже значущою з точки зору професій-

ного навчання. З огляду на сучасні тенденції в області 

іншомовної освіти та вимог Державних освітніх станда-

ртів останнього покоління, необхідно підкреслити, що 

специфіка підготовки студентів полягає в необхідності 

навчання мовним і національно-культурним реаліям, 

особливостям менталітету та адекватному використанню 

отриманих знань в процесі професійної діяльності [2, 

с.16-18].  

Однак в організації навчального процесу з іноземних 

мов можна виявити ряд протиріч між: 

• слабкими знаннями іноземної мови у студентів не-

мовних закладів вищої освіти, що пред‟являються висо-

кими вимогами і досить коротким періодом вивчення 

іноземної мови у ЗВО; 

• відсутністю тісних міжпредметних зв‟язків між ди-

сциплінами професійного циклу та іноземною мовою як 

мовою професійного спілкування; 

• необхідністю володіти іноземною мовою на рівнях 

В2 та С1 у різних комунікативних ситуаціях – від міжо-

собистісного спілкування до професійно-орієнтованого 

рівня – і недостатньо розробленими технологіями ви-

кладання іноземної мови. 

З зазначених вище протиріч з‟являється проблема 

дослідження: яким чином можна ефективно побудувати 

навчання студентів англійської мови з урахуванням 

професійно-значущих компетенцій на основі компетент-

нісно-модульної організації.  

У статті проаналізовано загальнокультурні і професійні компетенції, їх включення у зміст навчання 

англійської мови. Розкрито дієвість і ефективність методики формування іншомовної комунікативної 

компетенції з професійно орієнтованою спрямованістю на основі компетентнісно-модульної організації 

навчального процесу. Уточнено структуру і зміст навчального модуля та його конкретне наповнення 

стосовно навчання англійської мови. Розроблено методику формування іншомовної комунікативної 

компетенції з професійно-орієнтованою спрямованістю на основі технологій компетентнісно-модульної 

організації навчання з урахуванням окремих принципів. Запропоновано систему завдань і вправ, що 

забезпечують комплексний розвиток комунікативної іншомовної компетенції з професійно-орієнтованою 

спрямованістю. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, навчальний модуль, професійно-

орієнтована спрямованість студентів, технологічний аспект, компетентнісно-модульна організація 

навчання. 
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Як наслідок, змінюються дидактичні критерії змісту 

предметів, методів і форм навчання. На місце минулої 

концепції навчання у зміст предмета іноземна мова при-

ходять ідеї компетенцій, які необхідні майбутньому фа-

хівцю. В аспекті розвитку самостійності та активності 

студента необхідна система особливих блоків, тобто 

модулів, що пов‟язують зміст предмета іноземна мова з 

професійною спрямованістю його діяльності. 

Модульне навчання іноземної мови для професійної 

діяльності не було предметом розгляду та вимагає не 

тільки концептуально-теоретичного обґрунтування, а й 

практичної реалізації, оскільки навчальний модуль дає 

можливість індивідуалізувати навчання в процесі самос-

тійної роботи з усіма аспектами модуля. Отже, метою 

статті є формування іншомовної комунікативної компе-

тенції з професійно-орієнтованою спрямованістю на ос-

нові компетентнісно-модульної організації навчання 

студентів немовних закладів вищої освіти. Розглядаючи 

методи дослідження, виділимо теоретичні – вивчення 

вітчизняної та зарубіжної літератури з даної проблеми; 

аналіз і узагальнення наукової, психолого-педагогічної, 

методичної літератури, нормативних документів Мініс-

терства освіти і науки України та емпіричні – спостере-

ження, анкетування, тестування, бесіда, експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Результати проведе-

ного дослідження наукових праць дозволили обґрунту-

вати теоретичні положення сучасної лінгводидактики 

(Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд), аналіз робіт в області 

інтенсифікації та оптимізації процесу навчання у ЗВО 

(Ю.К. Бабанський, В.В. Карпов, А.Л. Назаренко, М. Уайт), 

теоретичні положення професійно-орієнтованого навча-

ння іноземної мови (І. Башмакова, A.B. Конишева, 

Т.С. Сєрова) і нові технології викладання (Е.С. Полат, 

E.H. Соловова, Т.І. Шаталова, А.Н. Щукін, П.А. Юцявичене).  

У зв‟язку зі всебічною інтеграцією України в міжна-

родний простір особливої актуальності набуває іншомо-

вна підготовка майбутніх фахівців. У процесі навчання у 

ЗВО приділяється увага формуванню необхідних в по-

дальшому житті та кар‟єрі компетенцій. У зв‟язку з цим 

стратегічною метою навчання іноземної мови у ЗВО стає 

формування іншомовної комунікативної компетенції з 

професійно орієнтованою спрямованістю, яка носить 

інтегративний характер та включає в себе два важливих 

компонента – іншомовний комунікативний та професій-

но орієнтований компонент. Як показує практика, про-

фесійно орієнтоване навчання студентів іноземної мови 

повинно здійснюватися з початкових етапів підготовки. 

На базовому рівні необхідно сформувати вміння та на-

вички, необхідні майбутньому фахівцю в його професії, 

створюючи сучасні системи безперервної освіти, підго-

товки та перепідготовки професійних кадрів. Один із 

засобів досягнення поставленої мети – застосування 

компетентнісного підходу до навчання. Автори характе-

ризують компетентнісний підхід як структурований 

метод навчання, у центрі якого поряд зі структурно-зміс-

товними характеристиками освітніх програм, розгля-

даються практичні форми міжпредметних зв‟язків, а 

також взаємодія в процесі навчання – система відношень 

студента та викладача як активно діючих суб‟єктів. Мета 

впровадження компетентнісного підходу у вищу про-

фесійну освіту – формування компетентного, висококва-

ліфікованого фахівця. Одне із завдань, що стоїть перед 

викладачами іноземної мови, це реалізація та впрова-

дження компетентнісного підходу, що передбачає вирі-

шення низки взаємопов‟язаних проблем:  

а) розробка освітніх програм, спрямованих на фор-

мування професійно спрямованих та іншомовних кому-

нікативних компетенцій майбутніх фахівців; 

б) створення навчальних матеріалів на основі компе-

тентнісного підходу до навчання іноземним мовам; 

в) використання критеріїв моніторингу, контролю та 

оцінки, які відповідають міжнародним мовним стандартам;  

г) широке застосування сучасних педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою інтег-

рації іншомовної та профільної підготовки студентів;  

д) розширення міжпредметних зв‟язків для підви-

щення якості освіти. 

В рамках дослідження розглядаються не тільки осно-

вні положення організації навчання з урахуванням сфо-

рмованих компетенцій, але також описується модульне 

навчання і, зокрема, навчальний модуль як засіб форму-

вання професійно-значущих і загальнокультурних ком-

петенцій. 

На основі розгляду існуючих тлумачень поняття 

«навчальний модуль» трактуємо його як цілісну струк-

турну одиницю, яка включає в себе змістовний, проце-

суальний та технологічний аспекти. При цьому зміс-

товний аспект розуміється як певний банк інформації, 

створений з урахуванням міжпредметних зв‟язків, що 

забезпечує мобільність та варіативність отриманих 

знань. Процесуальний аспект, в свою чергу, розгляда-

ється через стратегію взаємодії між студентами в групі і 

взаємодією між викладачем та студентами, що забезпе-

чує паритетні інтефатівні зв‟язки. Технологічний аспект – 

це використання актуальних педагогічних, інформа-

ційно-комунікаційних технологій, які мотивують і акти-

візують студентів у консультативно-організаційних фо-

рмах. Межі модуля визначаються встановленим при 

його розробці комплексом теоретичних знань, практич-

них навичок та умінь, необхідних майбутнім фахівцям в 

їх професійній діяльності. В інтерпретації вітчизняних 

та зарубіжних вчених, головне в модульному навчанні є 

можливість індивідуалізації навчання [3, с.51-55].  

На думку автора Дж. Рассела, наявність альтернатив-

них модулів та вільний їх вибір дозволяє студенту за-

своїти навчальний матеріал в індивідуальному режимі. У 

той же час при індивідуальній системі навчання потрі-

бне повне засвоєння навчального матеріалу з конкрет-

ним випробуванням по кожному модулю. Дж. Рассел 

виділив кілька основних, на його думку, принципів мо-

дульного навчання: гнучкість, елективність, активність 

та активна взаємодія студентів. Можна погодитись з 

вітчизняними авторами В.М. Гареєвим, С.І. Куликовим, 

які розробили модулі операційного типу. Тобто, дані 

типи створюють передумови для найбільш сприятливого 

комплексного рішення завдань, що стоять у даний час 

перед педагогічною наукою і практикою. Основна мета 

розробки модуля є розділення змісту кожної теми на 

складені компоненти відповідно до професійних, педа-

гогічних і дидактичних задач, визначення для всіх ком-

понентів доцільних видів і форм навчання, узгодження 

їх за часом і інтеграцією в єдиному комплексі. 
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На сьогодні в літературі існує чимало принципів, які 

відображають особливості побудови змісту навчання на 

модульній основі і характеризують взаємодію викладача 

та студента в нових умовах, що складаються в ході реа-

лізації модульного підходу в процесі навчання. 

Розглянувши принципи навчання на основі компете-

нтнісного та модульного підходів, пропонуємо прин-

ципи компетентнісно-модульної організації навчання: 

1. Діяльнісний характер навчання – студентам пови-

нна бути надана можливість самостійної роботи з по-

шуку, обробки та використання інформації в консульта-

тивно-координаційних формах роботи. Формування 

компетенцій, необхідних майбутньому фахівцю в пода-

льшій професійній діяльності; 

2. Модульність навчання – розбивка вивченого мате-

ріалу на закінчені модулі, відсіювання інформації, що є 

«зайвою» для даного конкретного виду робіт, яка дозво-

ляє ефективно формувати пізнавальну самостійність 

студентів; 

3. Розширення міжпредметних зв‟язків – побудова 

модулів з використанням інформації з курсів суміжних 

дисциплін та особистісного життєвого досвіду. 

4. Вибудовування індивідуальних навчальних траєк-

торій – максимальна індивідуалізація і елективне на-

вчання. Кожен студент може сам для себе вирішити, 

який матеріал в модулі йому необхідний відповідно до 

свого рівня і потреб; 

5. Взаємодія – пріоритет паритетних відносин між 

викладачем та студентами, а також всередині групи між 

студентами.  

Звернення до компетентнісно-модульної організації 

навчання обумовлено низкою факторів: 

• практична необхідність в підготовці конкурентосп-

роможних фахівців для ринку праці; 

• вимоги, в яких зафіксовані загальнокультурні та 

професійні компетенції; 

• актуальність професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців, чия діяльність безпосередньо пов‟я-

зана з реалізацією щоденної комунікації. 

Спираючись на зазначені принципи, розробимо ро-

боче визначення компетентнісно-модульної організації 

навчання англійської мови. Вважаємо за доцільне про-

аналізувати базове поняття «компетентнісно-модульна 

організація навчання». Нaйчaстiше в зaгaльному знa-

ченнi компетентнісно-модульна організація навчання – 

це управління навчальним процесом, засноване на інтег-

рації іншомовної комунікативної і професійно-орієнто-

ваної компетенції в рамках конкретних модулів. Виді-

лені модулі представляють, перш за все, інформаційні 

блоки, що створюють певний банк інформації з ураху-

ванням міжпредметних зв‟язків та проектування інди-

відуальних навчальних траєкторій, а саме стратегії 

навчання, інформаційно-комунікаційні та педагогічні 

технології [1, с.76-80].  

Поєднання концентрованого викладу основного ма-

теріалу теми з самостійною діяльністю кожного студе-

нта окремо дають колосальну перевагу при вивченні 

матеріалу. При компетентністно-модульній організації 

навчання пріоритетним стає вільний доступ до інформа-

ційних ресурсів, самонавчання, дистанційне та мережеве 

навчання. Всі ці форми навчання спрямовані на те, щоб 

залучити студента в соціальні та професійні ролі. Таким 

чином, перспективність компетентнісно-модульної ор-

ганізації навчання англійської мови студентів полягає в: 

• можливості постійного вдосконалення модуля без 

зміни його загальної структури;  

• максимальній індивідуалізації засвоєння студен-

тами навчального матеріалу при використанні самоорга-

нізації та самоконтролю;  

• гарантованому досягненні цілей навчання за раху-

нок усвідомлення студентами перспективності пізнава-

льної та практичної діяльності. 

Реалізація компетентнісно-модульної організації на-

вчання студентів англійської мови розкриває методику 

формування іншомовної комунікативної компетенції з 

професійно-орієнтованою спрямованістю в процесі на-

вчання англійської мови на основі компетентнісно-мо-

дульної організації навчального процесу, її цілі та зміст 

навчання іноземної мови.  

Для реалізації компетентнісно-модульного навчання 

потрібно розробити: 

1. структуру навчального модуля, що відображає ос-

новні вимоги освітнього стандарту з дисципліни «Інозе-

мна мова» і одночасно запланувати професійну діяль-

ність за фахом; 

2. навчальні і методичні матеріали для студентів та 

викладачів на основі структури модуля і передбачува-

ного рівня компетентності; 

3. систему внутрішнього та зовнішнього контролю 

оцінки якості компетентнісно-модульного навчання. 

Комунікативна прагматична спрямованість визначає 

зміст навчання, де необхідно формувати комунікативні 

вміння, щоб студент міг здійснювати спілкування в ус-

ній та письмовій формах. 

Наведемо приклад: привітатися, дати пораду, пора-

дитися з ким-то, при цьому необхідно опанувати сис-

тему мови для виконання комунікативних завдань, на-

приклад: як сказати, хто ти, чим займаєшся, як дізнатися 

про щось; як зрозуміти текст на рівні значення і на рівні 

сенсу; яку вибрати стратегію в читанні, виходячи з мети, 

яку ставить студент; як «стиснути» текст, щоб передати 

головне.  

Зміст компетентнісно-модульного навчання включає, 

по-перше, мовний матеріал:  

а) накопичення спеціальної термінології – тезауруса – 

(contract, types of travelling, types of visas);  

б) активне освоєння граматичних (синтаксичних) 

особливостей, які характеризують діловий стиль мов-

лення, з урахуванням специфіки мови саме тією спеціа-

льністю, яку вони вивчають (Verb Tenses, Conditionals, 

Word formation).  

По-друге, мовний матеріал: теми, тексти, ситуації.  

По-третє, комунікативні вміння: засвоєння правил та 

норм поведінки, мовний етикет, обробка та інтерпрета-

ція отриманої в тексті інформації та адекватне викорис-

тання країнознавчих і культурних фонових знань.  

Використання автентичних текстів зі вмістом куль-

турно-значимої інформації та навчальних матеріалів, 

сформованих за тематичним принципом для читання 

необхідна студентам при навчанні іноземної мови. Всі 

тексти повинні супроводжуватися системою вправ, 

спрямованих на розвиток необхідних для цього рівня 
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навичок та вмінь. Компетентнісно-модульна організація 

навчання полягає в послідовному засвоєнні студентом 

навчальних модулів і модульних елементів. 

Співвіднесеність професійно значущих компетенцій 

та загальнокультурних компетенцій призводить до виді-

лення професійно націлених тематичних навчальних 

модулів. Навчальний модуль являє собою єдине методи-

чне ціле, має певний зміст та структуру: змістовний, 

процесуальний і технологічний аспекти, що робить мо-

жливим для студентів комплексно оволодіти знаннями, 

навичками та вміннями у всіх видах іншомовної комуні-

кативної діяльності, тобто забезпечити формування ін-

шомовної комунікативної компетенції з професійно-орі-

єнтованою спрямованістю [4, с.332-336]. 

На основі розробленої структури та змісту модуля 

викладачі повинні зробити конкретне наповнення кож-

ного з аспектів модуля: змістовного, процесуального та 

технологічного. 

Головне в компетентністно-модульній організації на-

вчання – індивідуалізований контроль та самоконтроль з 

можливістю самооцінки рівня засвоєння матеріалу. 

Структура модуля дозволяє в наочній формі виділити 

рекомендації щодо вивчення дисципліни та прохо-

дженню оцінки компетентності. Залежно від необхід-

ного рівня професійної підготовки вибирають відповідні 

модулі або їх окремі частини. Якщо модулі або модульні 

елементи повторюються, або були вивчені раніше, то 

вони виключаються з навчальної програми. Таким чи-

ном, є можливість скоротити терміни навчання, ство-

рити гнучкі програми навчання, які можуть бути цілесп-

рямовано адаптовані до студента. Практичні завдання 

модуля опрацьовують в комплексі, доповнюючи їх зміст 

вивченням нового матеріалу і придбанням певних прак-

тичних навичок. Можна стверджувати, що компетентні-

сно-модульна організація навчання іноземної мови несе 

в собі ідею раціональної, оптимізованої побудови про-

цесу навчання і доречна там, де: множинність завдань 

навчання та різнорідність навчального матеріалу роб-

лять необхідною диференціацію різних форм та етапів 

процесу навчання; навчання англійській мові має бути 

професійно орієнтоване, при цьому рівень знань студен-

тів різний; необхідність частого оновлення змісту навча-

льного матеріалу з тієї чи іншої дисципліни вимагає 

постійного оновлення навчального матеріалу; існує 

необхідність вдосконалення методики навчання конкре-

тних навчальних дисциплін, конкретної професії або 

певного виду діяльності при навчанні англійської мови 

вимагає професійно орієнтованих технологій навчання; 

передумови для розширення і поглиблення інтеграції 

різних дисциплін (міжпредметні зв‟язки при вивченні 

англійської мови в немовних закладах освіти) дають 

можливість широкого використання знань.  

При формуванні іншомовної комунікативної компе-

тенції з професійно орієнтованою спрямованістю необ-

хідно застосовувати комунікативні стратегії, тобто при-

діляти увагу не тільки граматичним навичкам, а й 

розкрити функціональну сторону, яка обумовлює функ-

ціонування лексичних та граматичних явищ в мові адек-

ватно поставленим комунікативним завданням. 

Інтегративні творчі стратегії навчання припускають 

самостійне рішення пізнавальних і творчих завдань че-

рез критичне переосмислення та примноження знань і 

умінь та дозволяють реалізувати умови формування у 

студентів пізнавальних універсальних дій. Дані стратегії 

реалізуються через уміння накопичення спеціальної те-

рмінології і активне освоєння граматичних та синтакси-

чних конструкцій, характерних для ділового стилю, і 

вміння обробляти та інтерпретувати отриману в тексті 

інформацію, а також володіння мовним етикетом в ситу-

аціях спілкування, ведення ділового листування англій-

ською мовою, самостійний пошук інформації з різних 

джерел на іноземній мові, використання інформаційно-

комунікативних технологій навчання. 

Висновок. Компетенція завжди є продуктом інтегра-

ційної освіти. Отже, змінюється зміст предметів, методів 

та форм навчання. Компетентнісно-модульна організація 

навчання вимагає якісних структурованих стратегій, 

прийомів, засобів та форм навчання сьогодні. Дана тех-

нологія є системою моделювання та організації освітніх 

ситуацій, в яких студент ставить та вирішує власні проблеми.  

У ході дослідження виявлено, що запропонована 

методика застосування компетентнісно-модульного на-

вчання іноземної мови забезпечує реалізацію основного 

завдання вищої професійної освіти – підготовку компе-

тентного фахівця, соціально-активної особистості, здат-

ної застосовувати отримані знання та практичні вміння в 

професійній діяльності. 
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English. The effectiveness and efficiency of the formation methodology for foreign language communicative profession-
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Сьогодні спостерігається активна інтеграція України у 

світове фінансове, економічне, освітнє, правове і полі-

тичне середовище. Набільш актуальним для країни 

дотепер залишається питання про конкурентоспро-

можність фахівців в умовах ринкової економіки. 

Вирішити завдання підвищення якості людського капі-

талу в таких умовах покликана сфера освіти. Отже, 

підготовка компетентних фахівців, що відповідають 

високим вимогам роботодавців – це головна мета укра-

їнських ЗВО сьогодні.  

Нові знання, що продукуються та широко впровад-

жуються у виробництво дозволяють підприємствам ви-

готовляти сучасну, наукоємну, більш якісну продукцію 

та отримувати суттєві переваги перед конкурентами [1]. 

В умовах глобалізації світової економіки ці переваги 

сприяють забезпеченню конкурентоздатності національ-

ної продукції на вітчизняних і міжнародних ринках, а 

нові наукові знання та науково-технічні пропозиції ста-

ють головним фактором подальшого розвитку вироб-

ництва, забезпечення у майбутньому сталого іннова-

ційного зростання національної економіки. 

А це суттєво підвищує значення вивчення студен-

тами англійської мови за професійним спрямуванням, 

яка, в умовах освіти України, має певні проблеми та 

недоліки дидактичного характеру, що стосуються впро-

вадження нових концепцій навчання, підвищення якості 

викладання, застосування сучасних технологій, методів 

та методик навчання англійської мови [2]. 

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 но-

вих технологій навчання у вищій школі звертались такі 

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

ренко, Ф. Шиллер, К. Ушинський та ін. Навчанню 

іншомовного діалогічного мовлення присвячено багато 

досліджень у методичній літературі (В. Бухбіндер, 

С. Коломієць, Л. Славгородська, С. Кожушко). 

Проте сучасним теорії та практиці навчання сту-

дентів бракує досліджень з проблеми навчання май-

бутніх інженерів англійської мови за професійним спря-

муванням на основі діалогічного мволення, що б 

максимально повно відображали увесь зміст майбутньої 

діяльності та мали професійно-орієнтований характер в 

курсі англійської мови у ЗВО технічного спрямування. 

Недооцінюється той факт, що англійська мова за 

професійним спрямуванням, в умовах підвищення 

мобільності українських інженерів, набуває особливої 

актуальності у навчальному процесі технічного ЗВО, бо 

суттєво підвищує шанси на працевлаштування за кордо-

ном або на гідне робоче місце на підприємстві в Україні, 

яке активно співпрацює з іноземними партнерами. 

Основною ж метою введення інновацій у профе-

сійній освіті є створення та подальший розвиток 

внутрішньої мотивацій студентів до здобуття знань, 

формування умінь самоорганізації, орієнтації у моделях 

пошуку інформації, використанні новітніх досягнень 

науки і техніки [3].  

Мета статті – розглянути призначення, види, особ-

ливості використання діалогового спілкування під час 

формування іншомовної комунікативної компетенції 

майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, зокрема 

майбутніх інженерів.  

Виклад основного матеріалу. Проблема викори-

стання у дидактичному процесі нових підходів щодо 

активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх 

інженерів на сучасному етапі і збагачення його новим 

змістом не перестає бути предметом зацікавлення педа-

гогів. А з педагогічної практики відомо, що ефек-

тивність навчання суттєво збільшується, передусім, за-

стосуванням діалогічних методів дидактичного впливу. 

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців пот-

рібно використовувати сучасні методи активізації нав-

У статті розглянуто призначення, види, особливості використання діалогового спілкування під час 

формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.  

Визначено етапи діалогового навчання майбутніх інженерів дисципліні «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)». Сформульовано основні психолого-педагогічні принципи при конструюванні 

виробничих ситуацій для проведення діалогів при викладанні дисципліни «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням)» майбутнім інженерам автомобільного транспорту. 

Запропоновано ситуації та варіанти для проведення діалогових вправ з англійської мови, що 

підвищують іншомовну комунікативну компетенцію майбутніх інженерів автомобільного транспорту.  

Ключові слова: майбутні інженери, діалог, англійська мова, діалогові вправи на заняттях з англійської 

мові за професійним спрямуванням. 
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чально-пізнавальних дій, що засновані на когнітивних, 

соціально-рольових та мовних засадах [4]. Особливого 

значення тут набувають методи діалогічної взаємодії, 

що засновані на підвищенні мотивації студентів до нав-

чання шляхом включення в активну квазіпрофесійну 

мовленнєву діяльність на заняттях. 

Особливе місце серед вимог до випускників ЗВО за 

спеціальністю «інженер» займає комунікативна компе-

тентність (Г. Бакірова, І. Багдасарьян, М. Іванова). Чи-

мало вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів 

займаються проблемою вивчення комунікативної компе-

тентності (Л. Антропова, Ю. Жуков, Д. Хаймс та інші), 

але багато проблем, що пов‟язані з цим явищем і до сих 

пір нерозроблені. 

Комунікативну компетентність інженера визначаємо 

як здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими зав-

дяки розумінню себе та інших при різноманітних 

психічних станах, міжособистісних відносинах і соціа-

льного середовища. А розвиток такої компетентності 

студентів може оптимізувати система занять англій-

ською мовою, яка побудована на принципі діалогізації 

спілкування майбутніх інженерів. Суть цього принципу 

полягає в організації під час заняття англійською мовою 

міжособистісного спілкування, що дозволяє змінити 

атмосферу і стиль звичного спілкування і забезпечує 

живе ситуативне мовлення, врахування рівня володіння 

мовою іншої людини, довіру учасників спілкування 

один до одного.  

Науковець І. Васільева «діалогом» вважає таку 

взаємодію особистостей, яке характеризується особли-

вим ставленням між партнерами: установкою на взаємне 

розуміння один одного, інтересом до особистості парт-

нера, доброзичливим відношенням, співробітництвом, 

при збережені протилежних особистих позицій парт-

нерів [5]. 

Науковець Є. Родіонова наголошує, що найваж-

ливішою умовою розвитку особистості виступає спосіб 

розуміння іншої людини і визначення власного цін-

нісного ставлення до іншого, і що саме діалог, відсто-

ювання власної точки зору у взаємодії з іншими погля-

дами є поштовхом до внутрішньої роботі особистості з 

переосмислення себе, своєї позиції в світі [6].  

Міжособистісний діалог вважається сьогодні вищим 

рівнем спілкування і важливою метою підготовки фахів-

ця до майбутнього професійного спілкування.  

Іноземна мова саме як засіб розвитку комунікативної 

компетентності, на нашу думку, використовується сьо-

годні недостатньо. У тім навчання англійській мові у 

ЗВО має комунікативну спрямованість, де студент – 

активний учасник процесу спілкування. Процес навчан-

ня іншомовному спілкуванню представляє собою модель 

процесу спілкування за основними параметрами: вмоти-

вованість, цілеспрямованість, інформативність процесу 

спілкування, новизна, ситуативність, функціональність, 

характер взаємодії спілкуються і система мовних засобів 

[7]. Завдяки цьому створюються умови навчання, що 

адекватні реальним, забезпечується успішне оволодіння 

вміннями і їх використання в умовах вже реального 

практичного спілкування.  

Навчання на основі комунікації передбачає органі-

зацію дидактичного процесу як моделі процесу спілку-

вання. Тому сьогодні іноземна мова може сприяти підви-

щенню комунікативної компетентності студента у ЗВО. 

Завданнями для вивчення дисципліни «Англійська 

мова за професійним спілкуванням», окрім основних, 

нами запропоновано включити ще такі: навчання сту-

дентів тактиці діалогічного і групового спілкування, 

навчання мовному партнерству та налагодженню кон-

тактів з іншими людьми, врахування стану партнера, 

емпатія та прояв ініціативи тощо.  

Окрім того, нами враховано, що англійська мова як 

навчальний предмет має специфічну особливість, і це 

полягає у тому, що відбувається пряме особистісне 

спілкування. Студент не просто розповідає про щось, він 

висловлює свою думку, своє ставлення до предмету 

спілкування, а часто і до партнера. Відповідно до сутно-

сті комунікативного методу, студенти під час діалогу 

виступають як активні партнери по спілкуванню, викла-

дач спонукає їх до усвідомленого і самостійного викори-

стання мовних засобів. Заняття тоді мають соціальний 

характер, фронтальна робота замінюється на партнер-

ську, індивідуальну і групову.  

У процесі ж такого навчання студент перебуває в 

певному соціальному оточенні: постійно вступає в кон-

такт зі своїм викладачем і одногрупниками. Такий вплив 

формує у нього вміння вивчати і оцінювати якості інших 

людей і колективу в цілому, сприяє набуттю соціального 

досвіду спілкування з людьми. Комунікативний підхід у 

навчанні іноземної мови створює позитивні умови для 

активного і вільного розвитку особистості в діяльності: у 

студентів є можливість вільного вираження своїх думок, 

почуттів в процесі іншомовного спілкування; кожен 

учасник спілкування знаходиться в постійному фокусі 

уваги інших. Для такого навчання характерно прове-

дення активних занять.  

Саме в активній діяльності, що спрямовується викла-

дачем, студенти опановують необхідними знаннями, 

вміннями і навичками для їх майбутньої професійної 

інженерної діяльності. Комунікативне навчання англій-

ської мови здійснюється на основі ситуацій, що розумі-

ються як система взаємовідносин співрозмовників. Нав-

чальна ситуація, як одиниця навчання, моделює ситуа-

цію майбутнього професійного ділового спілкування, 

дозволяючи студентам вийти за рамки звичного нор-

мативного спілкування. А це дозволяє вести мову про 

діалогічне проблемне навчання, яке найбільш повно 

передає сутність процесів спільної діяльності викладача 

і студентів, їх взаємної активності в рамках «суб‟єкт-

суб‟єктних» відносин. 

Здійснити виконання студентом квазіпрофессіональ-

ной діяльності, яка поєднує риси навчальної та майбут-

ньої професійної діяльності і найбільш часто здійсню-

ється в курсі вивчення ділової англійської мови у вищій 

школі, допомогають такі активні методи навчання як: 

рольова гра, ділова гра, групова дискусія, обгрунтування 

власного ставлення до певної ситуації, проблеми. 

Відмінною особливістю зазначених методів є те, що 

навчання проводиться в ситуаціях, максимально набли-

жених до реальних, дозволяючи матеріал, що підлягає 

засвоєнню, ввести в мету діяльності, а не в засіб. Такі 

методи спрямовані, зокрема, на розвиток здатності від-

чути стан іншої людини, поставити себе на місце ін-
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шого, подивитись на ситуацію з точки зору партнера.  

Отже, ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, 

пам‟яті, мислення, всіх пізнавальних процесів. Так, 

наприклад, педагогічна цінність ділової гри полягає в 

тому, що вона дозволяє її учасникам розкрити себе, нав-

читися займати активну позицію, відчувати власну про-

фесійну придатність. За допомогою ігрових форм нав-

чання можна забезпечити формування не тільки 

теоретичного і практичного мислення фахівця, а й необ-

хідних якостей його особистості – здібностей до управ-

лінської діяльності, прийняття колективних рішень, 

умінь і навичок соціальної взаємодії, керівництва та 

підпорядкування.  

У діалозі відбувається емоційно-дієва орієнтація в 

змісті професійної діяльності в обох її контекстах – пре-

дметному та соціальному, виникає усвідомлення свого 

місця в системі відносин людей. У спільній діяльності 

учасників створюються умови для формування самосві-

домості і самоорганізації, професійного і загального 

розвитку особистості фахівця.  

Виходячи з вище викладеного, формулюємо висно-

вок про можливість розвитку комунікативної компетен-

тності майбутнього інженера в системі занять англійсь-

кою мовою, що базується на принципі діалогізації 

учасників спілкування.  

На нашу думку, активні методи навчання дисципліні 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)», що 

найбільш зручні для створення професійних діалогових 

ситуацій, можуть бути використані у залежності від ку-

рсу навчання студентів та їх рівня підготовленості, ово-

лодіння необхідним матеріалом для його активного ви-

користання на різних етапах навчального процесу: перші 

курси навчання – при первинному оволодінні знаннями, 

закріпленні 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-ринги, комплексні ділові ігри, презентації кур-

сових проектів, імітаційне моделювання, «круглі столи» 

тощо. 

Залежно від спрямованості на формування системи 

знань або оволодіння вміннями і навичками активні ме-

тоди навчання розподіляють на неімітаційні й імітаційні. 

Імітаційні припускають, як правило, навчання професій-

ним умінням і навичкам і пов‟язані з моделюванням 

професійної діяльності. При їхньому застосуванні імі-

туються 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 книгою [8]. 

Для реалізації основних завдань під час навчання 

дисципліні «Англійська мова (за професійним спряму-

ванням)» 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 діалогового 

навчання – брейн-ринги, ігрові головоломки, розігру-

вання професійних ролей тощо. Окрім того, у студентів 

викликають інтерес ребуси (розгадування слів, пов‟я-

заних зі змістом навчального матеріалу), кросвордів на 

автомобільну та транспортну тематику, загадок-жартів.  

Одна з головних цілей полягає у створенні комфорт-

них умов навчання, при яких студенти відчувають свою 

успішність, що, відповідно, робить продуктивним і сам 

процес навчання. При цьому викладач заохочує само-

стійний пошук шляхів і варіантів вирішення поставле-

ного навчального завдання. Активізація мотивів учіння 

робить студентів головними діючими особами в нав-

чальному процесі, при цьому вони активно взаємодіють 

з іншими учасниками цього процесу. Ігра також допома-

гає змоделювати різні аспекти професійної діяльності, 

шляхом моделювання ситуації за допомогою викори-

стання правил поведінки та взаємодії студентів, а діа-

логи знімають мовний бар‟єр при комунікації, активізу-

ють навички вільного говоріння іноземною мовою. 

Етапи реалізації даної технології: підготовчий етап – 

вивчення періодичної преси і теоретичних статей за те-

мою; визначення етапу заняття для реалізації даної тех-

нології; підбір цікавого практичного матеріалу. Основ-

ний етап: мовна розминка; закріплення лексико-грама-

тичного матеріалу (робота в парах); складання диалоги-

чних висловлювань; робота з автентичним матеріалом 

(відео та аудіо записи); активізація професійно-ділової 

лексики іноземною мовою, вдосконалення мовних нави-

чок діалогічного мовлення.  

Сценарій самої гри може бути таким (за варіантами). 

Варіант 1: розподіл учасників за командами. Учасники 

ділової гри розподіляються по 3–4 людини за стіл – за 

командами. Кожен спікер – є представником однієї з 

автотранспортних компаній. Він розповідає про свою 

компанію, перспективи та особливості. Інші задають 

запитання. Варіант 2: Визначення умов та навичок, 

якими повинен володіти майбутній інженер. Ролі за ви-

бором гравців. Підбір якостей, якими повинні володіти 

майбутні фахівці. Складення анкети. Проведення анке-

тування. Обговорення результатів в групах. Варіант 3: 

Обговорення сучасних проблем машинобудування та 

напрямків реформування автотранспорту. Створення 

діалогових змагань. Аналіз стану та проблем. Спікери та 

ролі – за напрямками. Презентації та промови. Обгово-

рення в діалогових групах. 

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 умо-

вах, розвиткові евристичного мислення під час вирі-

шення складних завдань, вживати доцільні терміни та 

кліше англійської мови, що відображає професійні 

особливості. 

У підсумку гри викладач формулює висновок, оці-

нює кожного студента за ефективністю діалогів. Після 

презентації всіма учасниками своїх розробок та діалогів, 
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журі обирає найбільш вдалі варіанти і розподіляє місця 

команд.  

При конструюванні виробничих ситуацій було вра-

ховано такі психолого-педагогічні принципи: усвідом-

лення мети; діалогічного спілкування; групового обго-
ворення рішень; різноплановості; моделювання конкретних 

умов; ігрового моделювання змісту і форм професійної 

діяльності; спільної групової діяльності та координації; 

проблемності змісту і діяльності.  

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 інструкцію-порадник, що презентувала 

правила гри, зрозумілу систему оцінювання діяльності 

учасників, методику проведення гри або сценарій, етапи 

та порядок використання технічних засобів навчання і 

наочних приладь. Рольова структура гри включала ролі, 

які моделюють аспекти соціально-виробничої системи; 

ролі, необ-хідні для оперативного управління (керівник, 

група забезпечення, посередники, есперти тощо).  

Таким чином, аналіз проблеми використання діало-

гових методів у ЗВО, конструювання занять щодо діало-

гового навчання майбутніх інженерів дисципліні «Анг-

лійська мова (за професійним спрямуванням)» дозволив 

сформулювати наступні висновки: розглянуто призна-

чення, види, особливості використання діалогового на-

вчання під час підготовки майбутніх фахівців у закладах 

вищої освіти; визначено сутність, види, етапи діалого-

вого навчання майбутніх інженерів дисципліні «Англій-

ська мова (за професійним спрямуванням)»; сформульо-

вано основні психолого-педагогічні принципи при 

конструюванні виробничих ситуацій, для проведення 

діалогів при викладанні дисципліни «Англійська мова 

(за професійним спрямуванням)» майбутнім інженерам 

автомобільного транспорту; запропоновано ситуації та 

варіанти для проведення діалогових вправ, що підвищу-

ють комунікативні компетенції майбутніх інженерів ав-

томобільного транспорту.  

У подальшому планується визначення ефективності 

застосування діалогових методів навчання майбутніх 

інженерів автотранспорту дисципліні «Англійська мова 

(за професійним спрямуванням)». 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF DIALOGUE EDUCATION OF FUTURE 

ENGINEERS OF THE DISCIPLINE «ENGLISH LANGUAGE (PROFESSIONAL DIRECTIONS)» 

The article considers the purpose, types, features of the use of dialogic communication in the formation of foreign language 

communicative competence of future professionals in higher education institutions. The stages of dialogical training of future 

engineers in the discipline «English (on a professional direction)» are determined. The basic psychological and pedagogical 

principles at designing of production situations for carrying out dialogues at teaching of discipline «English (on a professional 

direction)» to future engineers of motor transport are formulated. Situations and options for conducting dialogue exercises in 

English are proposed, which increase the foreign language communicative competence of future road transport engineers.  
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Постановка проблеми. Пріоритетними завданнями 

освіти у ХХІ столітті є виховання високо моральної, 
гуманної особистості здатної розуміти, інтеріоризувати 
суспільні вимоги, засвоювати моральні цінності та вибу-
довувати свою поведінку відповідно до них. Особливої 
ваги набувають проблеми морального виховання, незрі-
лість якого окреслюється як соціальними потребами, так 
і необхідністю культивування, починаючи з дитинства, 
основ доброзичливості та інших чеснот у середовищі 
перебування. Разом з тим у сучасній виховній практиці 
можна спостерігати, що як заклади освіти, так і сім‟я 
потребують глибинного розуміння тих процесів, які 
лежать в основі формування моральної свідомості й 
самосвідомості особистості, виокремлення періодів, що 
характеризуються високою податливостю дитини до 
виховних впливів, розробки необхідного науково-мето-
дичного забезпечення, синхронізації й координації дій 
закладів освіти, позашкільних освітніх закладів та сім‟ї.  

Дошкільний вік є найсприятливішим періодом для 
морального розвитку дітей. Починаючи з раннього ди-
тинства, дитина засвоює багато предметних дій, вивчає 
способи використання предметів. Це формує її як носія 
суспільного способу виконання дій, зразка, з яким пот-
рібно себе порівнювати. Вона пильно приглядається до 
світу дорослих, починає виокремлювати в ньому взає-
мини між людьми, відкриває закони (норми поведінки), 
за якими відбувається їх взаємодія. Намагаючись стати 
дорослим, дошкільник підпорядковує свої дії суспільним 
нормам і правилам поведінки [6, с.46].  

Мета роботи – охарактеризувати основні компоне-
нти виховання базових цінностей моральної самосвідо-
мості зростаючої особистості старшого дошкільника. 

Виклад основного матеріалу. Проблема формуван-
ня моральної самосвідомості особистості знайшла своє 
відображення у працях І. Беха, Д. Болдуїна, Л. Коль-
берга, П. Масена, Ж. Піаже, Е. Шпрангера, О. Леонтьєва, 
С. Рубінштейна, Л. Божович, О. Асмолова, К. Абуль-
ханової-Славської, І. Кона, Г. Костюка, П. Чамати, 
М. Боришевського, Т. Титаренко, А. Бандури, Н. Чепе-
лєвої та ін. Проблему розвитку моральної свідомості та 
самосвідомості висвітлено у працях Р. Азімова, Р. Ап-
ресяна, А. Гусейнова, О. Дробницького, В. Малахова, 
А. Спіркіна, А. Титаренко, А. Целікової та інших. У пси-
хологічному аспекті ґрунтування виховної взаємодії на 

розвитку самосвідомості в цілому і її основних конст-
руктів зокрема досліджувалося низкою сучасних зару-
біжних учених: Л. Загребскі (L. Zagzebski), К. Крістья-
нссон (K. Kristjánsson), О. Фланаган (O. Flanagan) та ін. 
[11-13], які є членами Асоціації морального виховання 
(AME – Association for Moral Education, США) та 
Азійсько-Тихоокеанської мережі морального виховання 
(APNME – Asia-Pacific Network for Moral Education, 
Китай). 

У психології проблема зв‟язку між моральним 
зростанням старших дошкільників і рівнем розвитку 
їхньої моральної самосвідомості висвітлювалося у працях 
російських та українських учених: М. Боришевського, 
Б. Братуся, І. Кона та інших. Науковці визначають 
моральну самосвідомість як інтегративне особистісне 
утворення, що виявляється в процесі усвідомлення, оці-
нювання та регуляції людиною своїх дій, думок, почу-
ттів, моральності на основі співвідношення їх із мораль-
ними вимогами і цінностями соціуму [10, с.413]. 

Науковці прийшли до невтішного висновку, що 
«старі» ціннісні орієнтації виявились не актуальними, а 
«нові» ціннісні орієнтації – ще не сформовані, тому вони 
вважають головною метою виховання є виховання цін-
ностей, які формуються на основі потреб та інтересів. 
Саме цінності детермінують потреби, які впливають на 
рушійні механізми активної діяльності людини. Зміни в 
суспільстві зумовлюють зміни й у системі цінностей. І, 
навпаки, вважають науковці, з переоцінки цінностей 
розпочинаються зміни в соціально – політичних погля-
дах людей.  

Ситуація зниження загальних моральних норм у ви-
хованні дітей, коли на другий план відсуваються «вічні» 
моральні норми та цінності, що закладають на протязі 
дошкільного віку основи цілісності особистості дитини, 
в майбутньому призводить до значних психологічних 
проблем та порушень у розвитку кожної окремої дитини 
і до деградації суспільства в цілому. Відчуженість від 
культури, знецінення і нерозуміння особливостей дитя-
чої субкультури, зниження моральних критеріїв своєї та 
чужої поведінки складають нерозв‟язані проблеми під 
час формування життєвої позиції підростаючого поко-
ління. Саме тому особливої актуальності в наш час на-
буває вивчення та закладення у свідомості дорослих 
ціннісних орієнтацій розвитку сучасної дитини-дошкі-

У статті проаналізовано літературу з проблеми моральної самосвідомості зростаючої особистості 

старшого дошкільника. Розкрито сутність поняття «моральна самосвідомість». Наведено низку 

інтегративних гуманістичних цінностей, що характеризують моральну самосвідомість особистості. 

Схарактеризовано основні компоненти виховання базових цінностей моральної самосвідомості зростаючої 

особистості старшого дошкільника, які є важливим компонентом структури особистості, в них неначе 

резюмується весь життєвий досвід, який накопичила особистість в її індивідуальному розвитку. 

Ключові слова: виховання, базові цінності, моральна самосвідомість, старші дошкільники, особистість. 
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льника, а також забезпечення умов їх реального функці-
онування в життєдіяльності дошкільників. В період тра-
нсформації суспільства та кризових явищ в різних 
сферах суспільного буття розробка даної проблеми на-
буває особливої гостроти.  

Моральна самосвідомість – це така специфічна фо-
рма моральної свідомості, предметом якої виступає вона 
сама, а також людина – її носій. Основними функціями 
моральної самосвідомості є осмислення, контролювання, 
санкціонування та критичний перегляд моральних нас-
танов людини. Вирізняються такі форми моральної са-
мосвідомості, як честь і гідність, совість і сором [7, с.221].  

Т. Титаренко визначає самосвідомість як здатність 
безпосередньо самовідображати себе, сприймати себе з 
боку, рефлексувати з приводу своїх можливостей, що є 
важливим фактором становлення особистості, її розви-
тку та вдосконалення. Самосвідомість є складною інтег-
ративною властивістю психічної діяльності людини, яка 
забезпечує усвідомлення своїх схильностей, вибір діяль-
ності, формування індивідуального стилю життя, наб-
лиження до своєї сутності, центральним структурним 
компонентом якої є самооцінки [9]. 

До базових інтегративних гуманістичних цінностей, 
що характеризують моральну самосвідомість особисто-
сті, рівень її вихованості, належать свобода, відповіда-
льність, гідність, совість, самодостатність. Ці категорії 
враховують світові глобалізаційні процеси, сучасні соці-
ально-економічні та політичні реалії України. Вони вза-
ємопов‟язані між собою, взаємодоповнюють та взаємоп-
роникають одна в одну [2, с.17]. 

Згідно з базовою Концепцією ЮНЕСКО (2005 р.), 
теперішнє суспільство – це суспільство знань. Саме тому 
першочерговим компонентом моральної самосвідомості, 
її підґрунтям є моральні знання. Порівняно з попереднім 
інформаційним суспільством, яке ґрунтувалось на дося-
гненнях технологій, суспільство знань має глибші соціа-
льні, етичні, політичні параметри. Знання трактуються з 
різних позицій: як стратегічний, економічний ресурс, як 
важіль влади, як інформація, що надає можливість для 
здійснення ефективних дій, у тому числі громадянських. 
Фактично, знання є необмеженим ресурсом, викорис-
тання якого не призводить до його якісних змін. У часи 
«когнітивної революції» головне – знання і творчі здіб-
ності [2, с.25]. 

Шлях до моральних цінностей та цивілізованих взає-
мовідносин між людьми проходить не тільки через 
знання, але й через різноманітні переживання особисто-
сті, у яких виявляється її ставлення до когось, чогось, 
того, що діється довкола. І. Бех наголошує, що ціннісні 
ставлення до матеріальних чи ідеальних предметів – це 
переживання їх бажаності для людини. Вчений дово-
дить, що саме у такій психологічній формі суспільні 
цінності стають суб‟єктивними надбаннями особистості. 
А їх спонукально-регулятивна функція можлива завдяки 
тому, що згадане переживання бажаності, через знання й 
уміння, трансформується на зацікавлено-ціннісне став-
лення [1, с.200]. 

Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що цін-
нісні ставлення – це реальний, дійсний зв‟язок, який 
встановлює людина з об‟єктами навколишньої дійсності 
у своїй свідомості.  

Для того, щоб встановився цей дійсний зв‟язок необ-
хідна емоційна складова. Не збагачені емоційно знання 
засвоюються значно гірше. Саме тому виникає необхід-

ність у розвиткові емоційно-мотиваційної складової мо-
ральної самосвідомості. Оскільки найчастіше пережи-
вання викликані об‟єктами і явищами, які набувають для 
індивіда певного життєвого значення, в емоціях і почут-
тях відображений вибірковий характер людської свідо-
мості. Саме у зв‟язку з потребами та інтересами емоції і 
почуття стають спонуканням до діяльності, регулято-
рами активності. Досить часто емоції можуть бути нега-
тивними, тому вони трансформуються на більш стійкі 
емоційні утворення – почуття, а потім – на рису харак-
теру. Почуття – це специфічні людські, узагальнені пе-
реживання ставлення до людських потреб, задоволення 
або незадоволення яких викликає позитивні або негати-
вні емоції – радість, любов, гордість або сум, гнів, сором 
тощо [5]. 

Моральні почуття нерозривно пов‟язані з моральним 
ідеалом – уявленням про ідеальну поведінку людини, її 
ставленням до життя. На основі самопізнання власних 
цінностей формується самооцінка зростаючої особисто-
сті. Самооцінка – оцінка себе, своєї діяльності, власних 
здібностей і можливостей, свого становища у певній 
групі чи організації та в колі друзів.  

На основі знань і думок про себе у дошкільника роз-
вивається найскладніший компонент самосвідомості – 
самооцінка. Вона багато в чому залежить від того, як 
дитину оцінює дорослий. Чим точніша й аргументова-
ніша оцінна дія дорослого, тим сприятливіші умови 
формування самооцінки. Оцінка дорослим дитини по-
винна відігравати стимулюючу роль, мобілізувати зу-
силля дитини на отримання результату. Занижені оцінки 
дорослих мають найбільш негативні наслідки, знижують 
самостійність та ініціативність дитини. Згодом сформо-
ване уявлення про власні дії допомагає дошкільнику 
критично ставитись до оцінок дорослих і певною мірою 
протистояти їм у разі гальмівного їх впливу на розвиток 
особистості. Старші дошкільники самостійно вміють 
аналізувати результати своїх дій, відділяють себе від 
оцінки іншого [4]. 

Адекватна самооцінка неможлива без розвиненої ре-
флексії – процесу самопізнання суб‟єктом внутрішніх 
психічних актів, станів [3]. 

У дошкільному віці розвиток рефлексії відбувається 
у спілкуванні з близькими дорослими, а також в ігрових 
взаєминах з однолітками. Розвиток індивідуальної сві-
домості у сюжетно-рольовій грі сприяє виникненню по-
рівняльної (за термінологією Гегеля) рефлексії, що доз-
воляє впізнавати себе всередині свого оточення. 
Порівняльна рефлексія дошкільника забезпечує синтез 
цілісного «Я» та стійке світорозуміння [8, с.41]. 

На нашу думку, базові ціннісні орієнтації – це склад-
ний соціально-психологічний феномен, який характери-
зує спрямованість і зміст активності особистості. Вони є 
частиною системи оцінок і ставлень особистості, визна-
чають загальний підхід людини до світу, до себе. Вони 
задають зміст і напрямок особистісних позицій, поведі-
нки, вчинків. А формуються вони в ході засвоєння соці-
ального досвіду і виявляються в цілях, ідеалах, інте-
ресах,переконаннях тощо. Нам видається актуальним і 
значимим, що формування базових ціннісних орієнтацій 
починається вже з дошкільного віку. Розвиток особистості 
здійснюється переважно в сім‟ї і залежить від прийн-
ятого в ній стилю виховання, від того, що в ній перева-
жає – співробітництво, доброзичливість і взаєморо-
зуміння або ж нетерпимість, грубість, покрикування та 
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покарання, те і буде визначаючим. І від того, як буде 
відбуватись виховання на перших стадіях розвитку лю-
дини, в значній мірі залежить майбутні базові ціннісні 
орієнтації, які стануть основою моральної самосвідомо-
сті зростаючої особистості, яка входить у життя. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане можна зро-
бити висновок, що формування особистості – одне з 
найбільш складних завдань, які поставлені суспільством 
перед освітою та сім‟єю. У вихованні дітей дошкільного 
віку існує багато проблем, серед яких однією з найбільш 
важливих є питання морального виховання, що передба-
чає прищеплення дитині норм моралі, збереження й під-
силення в ній відчуття належності до певної нації, її цін-
нісних основ і, водночас, в цілому до людства що в 
подальшому має сприяти засвоєнню сучасних інтелекту-
альних, технічних, технологічних і мистецьких здобут-
ків людського суспільства. 

Сьогодні проблема морального виховання також є 
актуальною. В умовах дегуманізації суспільних відно-
син, підкорення їх потребам ринку, втрати виховних 
ідеалів, відчуження людей один від одного важливим є 
пошук виховного ідеалу з певним набором особистісних 
якостей сучасної людини і, водночас, вивчення ефектив-
них форм, методів та засобів морального виховання ді-
тей дошкільного віку. 
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Постановка проблеми. Сучасна освітня стратегія 

закладів дошкільної освіти передбачає опору на реаліза-
цію особистісно зорієнтованої парадигми освіти, де 
увага зосереджується на особистості кожної дитини, 

створенні умов, необхідних для розвитку закладених 
природою задатків, розвитку творчої особистості дитини 
дошкільника. Сутністю особистісно зорієнтованої пара-

дигми є векторна зміна руху в освітньому просторі: не 
від освітнього процесу до дитини, а, навпаки, від дитини 
до освітнього процесу. Ця зміна передбачає: відмову від 
орієнтації на «середню» дитини, пошук кращих якостей 

особистості, врахування особливостей розвитку кожної 
особистості в освітньому процесі, прогнозування розви-
тку особистості дитини дошкільника. Одним із можли-

вих шляхів реалізації таких цілей є індивідуалізація і 
диференціація змісту навчання, яка зорієнтована на вра-
хуванні індивідуальних особливостей дітей дошкільного 

віку, їх глибинне вивчення, а також виокремлення на цій 
основі типологічних груп і організація їхньої діяльності 
за допомогою різних методів та прийомів. Саме тому 
важливим є вивчення особливостей індивідуально-дифе-

ренційного змісту навчання і виховання у дошкільному 
закладі як необхідної умови реалізації особистісно зорі-
єнтованої парадигми освіти. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати особливості 
індивідуалізації освітнього процесу як пріоритетного 
напрямку роботи вихователя дошкільного закладу. 

Виклад основного матеріалу. Питання індивідуаль-
ного підходу навчання у зв‟язку з проблемами форму-
вання особистості займалися О. Запорожець, Г. Костюк, 
В. Котирло, Г. Люблінська, В. Мясищев, Д. Ніколенко, 

Л. Проколієнко, Д. Ельконін та інші вчені, які заклали 
теоретичні основи індивідуального підходу навчання та 
виховання, визначили його сутнісні характеристики, 

показали роль у становленні особистості дитини. Велику 
увагу індивідуальному підходу та індивідуалізації освіт-

нього процесу сучасних закладів дошкільної освіти при-

ділено З. Ікуніною, В. Кузьменко, С. Ладивір, С. Самой-
ловою, Р. Хаустовою та іншими. У своїх працях ці дос-
лідники розкривають етапи вивчення індивідуальних 

особливостей дитини, подають відповідні методики, 
пропонують шляхи здійснення індивідуально-диферен-
ційованого підходу в різних видах діяльності дошкіль-

ників. Такий підхід реалізується як внутрішня диферен-
ціація методів і прийомів, що відповідають індивіду-
альним особливостям дітей. До питання індивідуалізації 
виховання дошкільника зверталися С. Ладивір [1, 6-7], 

В. Кузьменко [4-5]. Психолого-педагогічні аспекти осо-
бистісно-орієнтованого виховання дошкільників знайшли 
відображення у працях О. Кононко [2] та у працях 

із загальної психології та педагогіки, наприклад, 
Т. Піроженко [8]. 

Поняття «індивідуальність» Т. Піроженко подає як 

унікальну своєрідність статури, психіки, поведінки, 
творчості, інтересів людини, що відрізняє її від інших, 
схожих на неї, але не ідентичних їй (зокрема, дитини 
серед однолітків). Джерелом оригінальності рис кожної 

дитини (як позитивних, так і негативних) є зовнішні – 
характер дитини, умови сімейного життя; та внутрішні 
фактори – вроджені особливості психофізичної органі-

зації. Але часто обидва фактори поєднуються [8, с.10].  
Розглядаючи поняття «індивідуальність» з позицій 

системного підходу, ми вважаємо за доцільне зверну-

тися до концепції С. Ладивір, яка вважає індивідуаль-
ність ядром особистості, що визначає її унікальну оригі-
нальність та власну цінність. Водночас це незалежна 
концепція, яка інтегрує цілісний союз особистості, інди-

відуальності та суб‟єкта діяльності, унікальний варіант 
для людини в реалізації своїх потенційних здібностей та 
можливостей. У концепції «індивіда» С. Ладивір вбачала 

природні властивості людини, цілісне генотипічне утво-
рення, яке в процесі індивідуального життя людини 

У статті розглянуто особливості індивідуалізації освітнього процесу як пріоритетного напрямку 

роботи вихователя дошкільного закладу. Розкрито сутність понять «індивідуальність», «особистість». 

Проаналізовано орієнтовні критерії та показники індивідуального розвитку дитини. Представлено 

форми організації індивідуальної роботи з дітьми. Наведено етапи складання індивідуальної програми, а 

також правила організації занять з дітьми. 

Основою довіри дитини до вихователя є справедливість. Справжня педагогічна справедливість 

виховання тісно пов’язана з індивідуальністю, особистими інтересами, пристрастями та спонуканнями 

кожної дитини. Виховання – це постійне вивчення тонкощів кожної дитини, занурення у закони 

природного розвитку в його особливості, прагнення та потреби.  
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усвідомлює історію свого біологічного homo sapiens [6, 

с.15].  
Аналіз педагогічної і психологічної літератури з пи-

тання індивідуалізації навчання та виховання засвідчив 
наявність сучасних тлумачень цього поняття науков-

цями України. О. Шпак характеризує індивідуалізацію 
навчання так: «Індивідуалізація – це врахування у про-
цесі навчання в усіх його формах і методах індивідуаль-

них особливостей дітей, незалежно від того, які з них і 
якою мірою враховуються». В Українському педагогіч-
ному словнику С. Гончаренка тлумачення поняття інди-

відуалізації навчання має такий зміст: «Індивідуалізація 
процесу навчання – це організація навчально-виховного 
процесу, за якої вибір способів, прийомів, темпу на-
вчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень 

розвитку їхніх здібностей до навчання». С. Гончаренко 
вказує на те, що індивідуалізація процесу навчання по-
винна ґрунтуватися на глибокому знанні педагогом ін-

дивідуальних особливостей, нахилів й інтересів дітей, їх 
ставлення до навчання. В. Володько зазначає: «Індивіду-
алізація – це організація такої системи взаємодії між 
учасниками процесу навчання, за якої найбільш повно 

використовуються перспективи подальшого розумового 
розвитку і гармонійного вдосконалення особистісної 
структури, відбувається пошук засобів, які б компенсували 

наявні недоліки і сприяли б формуванню індивідуаль-
ного стилю діяльності...» Мета індивідуалізації процесу 
освіти полягає в тому, щоб забезпечити максимальну 

продуктивну роботу всіх дітей, і має здійснюватися на 
всіх етапах навчання та виховання. Слід розрізняти по-
няття «індивідуалізація освіти» та «індивідуальний під-

хід». Індивідуалізація освіти спрямовується на ство-
рення умов, сприятливих для розвитку індивідуальності 
як своєрідної неповторної людської особистості (тур-

боту про фізичний розвиток дітей, стан здоров‟я, нерво-
вої системи, активну участь професійного психолога у 
їхньому вихованні, підвищення психологічної грамотно-
сті педагогів, переорієнтацію стилю спілкування з діть-

ми від суб‟єкт-об‟єктних до суб‟єкт-суб‟єктних, ство-
рення програм індивідуалізованого розвитку, виважений 
добір розвивального обладнання, забезпечення реальної 

взаємодії з сім‟єю та закладу освіти. 
Новий Базовий компонент дошкільної освіти 

(2021 р.) визначає нові пріоритетні напрямки перебудови 

освітньої роботи з дітьми довкільного віку, а це орієнта-
ція на кожного вихованця закладу дошкільної освіти. У 
свою чергу, це вимагає перетворення педагога із «прого-
лошувача істин» на «реформатора всього життя дитини 

дошкільника», здатного організовувати життєдіяльність 
особистості так, щоб вона комфортно почувалася серед 
інших і набула індивідуального досвіду життя. За сло-

вами О.Л. Кононко: «…час потребує педагога-коучера, 
здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, 
запроваджувати нововведення, винаходити щось кори-
сне, віджиле новим… Сучасний вихователь закладу 

дошкільної освіти повинен із глибокою повагою і розу-
мінням підходити до індивідуальних потреб і розвитку 
кожного вихованця. Вихованню відводиться пріоритетна 

роль у процесі соціалізації особистості, у розвитку її 
індивідуальності і самобутності. Знання виховних тех-
нологій, їхнє створення і впровадження надасть змогу 

педагогу організувати освітній процес так, щоб множин-

ність індивідуальних інтересів вихованців враховува-

лись у загальнійй роботі з групою дітей.  
Освітня робота в дошкільному закладі – це, насампе-

ред, спільна діяльність дорослого і дитини, яка передба-
чає особистісно зорієнтовану модель взаємодії, за якою 

дитина не об‟єкт виховних впливів, а суб‟єкт, партнер 
взаємодії. Вихователь діє тут не поруч, не над, а разом з 
вихованцем. Його завдання полягає в тому, щоб поба-

чити, зрозуміти, як діти сприймають інформацію і її за-
своюють, як вони спілкуються, співпереживають, вияв-
ляють емоційну чутливість. Зокрема, це передбачає 

пошуки резервів зростання дитячої особистості як само-
цінності, визначення психолого-педагогічних умов реа-
лізації індивідуального підходу в освітньому процесі 
дошкільних навчальних закладів. 

Формами організації індивідуальної роботи з дітьми 
в ЗДО є:  

1) заняття, що проводяться в дошкільних закладах (2-

3 рази на тиждень). Найбільш доцільні заняття в малих 
групах, що дозволяє проводити диференційовану та ін-
дивідуальну роботу з кожною дитиною. Такі заняття 
проводяться вранці з урахуванням усіх санітарно-гігієні-

чних вимог; 
2) заняття, які проводять батьки (вихователі, гувер-

нери), ця система передбачає попередню підготовку ба-

тьків (гувернерів) на коротких курсах та можливість 
відповідних консультацій. Такі заняття ефективні, коли 
дитина тривалий час перебуває вдома через хворобу. 

Заняття можна проводити щодня по 20 хвилин;  
3) заняття, що проводяться з групою дітей (5-7 дітей) 

з вираженою несформованістю основних функцій (але 
інтелектуально збереженими, які не потребують спеціа-

льної підготовки) [8]. 
Правила організації занять з дітьми:  
– повідомлення про мету;  

– заняття починається з розминки (вправи на пальці, 
вправи на артикуляцію тощо);  

– тривалість заняття не більше 30 хвилин, інтенсивна 

робота – не більше 5–7 хвилин;  
– проведення фізкультхвилинки;  
– завдання починається з повторення, потім перехо-

дять до засвоєння нового матеріалу;  

– слід не дозволяти дитині перевантажуватися; 
– спокійна атмосфера, тон педагога спокійний, врів-

новажений;  

– педагог допомагає дитині зрозуміти завдання, за 
потреби пояснює або повторює вказівки, поки дитина 
навчиться виконувати завдання самостійно; 

– педагог вчить дитину ставити запитання та пояс-
нювати те, що вона не розуміє; 

– дитина повинна вибрати оптимальний темп діяль-
ності. Установка при виконанні всіх завдань повинна 

бути не по швидкості, а по якості;  
– негайно внести корективи в хід роботи, щоб дитина 

не наробила помилок; 

– оцінюючи роботу, варто зазначити, що вона була 
виконана правильно, а потім звернути увагу на те, що 
потрібно вдосконалити;  

– знайти привід похвалити дитину;  

– не потрібно зосереджувати увагу дитини на невда-
чах, він повинен бути впевнений, що всі труднощі мо-
жна подолати [3]. 
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Індивідуалізація освітнього процесу означає, що ви-
хователь дозволяє кожній дитині досягти більш-менш 
значного успіху в певній діяльності, а особливо про-

явити себе в тих конкретних діях, які відповідають її 
природним можливостям. Одні діти мають хист до мис-
тецтва, інші мають добре розвинену пізнавальну актив-

ність, інтерес до причинно-наслідкових зв‟язків, часто 
ставлять питання: «Чому?», «Коли?» та ін. Деякі діти 
чітко виявляють комунікативні здібності: вони легко 
спілкуються з однолітками, вільно поводяться з дорос-

лими, дуже ініціативні в іграх. Є діти, у яких переважа-
ють мовленнєві здібності або здатність до елементарних 
математичних операцій. Хтось виявляє помітний інтерес 

до вивчення природи. Будь-який інтерес дитини до пев-
ного виду діяльності потребує уважного ставлення, під-
тримки, розвитку. Запобігання загибелі цих перших 
паростків, можливо, майбутніх талантів – одне з найваж-

ливіших завдань індивідуалізації освіти та навчання [6].  
Індивідуалізація вимагає врахування індивідуального 

ступеня розвитку пізнання та інтелекту, моторики, мов-

лення, комунікативних навичок, самообслуговування 
тощо. Вихователь пропонує більш складні завдання ді-
тям, які перевищили середній вік, менш важкі тим, хто 

ще не досяг мінімального рівня компетентності, що від-
повідає нормативним показникам базової складової.  

Наприклад, одна дитина лише розкидає кубики, рве 
книги, папір, не виявляє інтересу до мозаїки, цифр. Од-

нак їй подобається грати з піском та водою. Інша, навпа-
ки, обходить центр гри з піском і водою і дуже зосере-
джена в центрі гри з кубиками: будує різні будівлі для 

ляльок, «зоопарк» для тварин, «мости» над річками, 
«огорожі» тощо. Спостерігаючи за цими індивідуаль-
ними нахилами дитини, вихователь керує заняттями, 

сприяючи розвитку уподобань дитини, впровадженням 
елементів творчості в дії дитини. Адже саме в тому, що 
для дитини представляє особливий інтерес, в тому вона 
легко досягає найбільших успіхів.  

Індивідуалізація дає можливість узгодити сильні та 
слабкі сторони кожної дитини та задовольнити її пот-
реби у спілкуванні, пізнанні, розвитку здібностей. У цьо-

му діти самі можуть допомогти вихователю: вибираючи 
відповідно до своїх уподобань той чи інший центр. 

Освіта, орієнтована на розвиток, підтримує право 

дітей на вибір, критичне мислення, творчість та незале-
жність, активність та соціальну взаємодію. Це передба-
чає спільну роботу та турботу один про одного, турботу 
про колектив, країну та навколишнє середовище. У 

центрі процесу виховання та навчання, заснованого на 
теорії розвитку, завжди знаходиться дитина. Цей конс-
труктивістський погляд на освіту передбачає стимулю-

вання всіх сфер розвитку дитини відповідно до її вікових 
можливостей. 

Висновки. Уся система дошкільної освіти має спря-

мовуватися на формування фізичних, емоційних та піз-
навальних сил дитини, які становлять основу гармоній-
ного розвитку її особистості. Вихователі дошкільних 
закладів повинні створювати таке розвивальне середо-

вище, в якому будуть враховуватися індивідуальні інте-
реси і потреби кожної дитини. Лише вміле керівництво 
різними видами дитячої діяльності, підбір ефективних 

форм і методів роботи з дітьми сприятиме повноцінному 
розвитку дошкільника як особистості. З цією метою слід 

створювати індивідуальні програми розвитку кожної 
дитини з урахуванням її психологічних особливостей, 
задатків і здібностей. Індивідуальний підхід має позити-

вний вплив на формування особистості за умови здійс-
нення його в певній послідовності і системі, як не-
перервний, чітко організований процес. Для процесу 

виховання важливим є вибір педагогічних засобів, які, з 
одного боку, допомагають дитині засвоювати соціальні 
норми, з іншого – реалізувати себе і відповідно визна-
чити свій індивідуальний спосіб поводження в соціумі. 

Поруч із колективними засобами велике значення мають 
засоби індивідуального виховання. Прийоми і методи 
індивідуального виховання не є специфічними, вони 

загальнопедагогічні. Творче завдання вихователя – віді-
брати із загального арсеналу засобів ті, які найбільш 
дієві в конкретній ситуації, відповідають індивідуальним 
особливостям дитини.  

Література 
1. Індивідуалізація виховання дошкільника: навч. посіб. для 

педагогів, психологів, вихователів дитячих дошкільних закладів, 
студентів середніх і вищих пед. закладів, батьків / С.О. Ладивір 
та ін. Київ: Пед. думка, 2007. 50 с. 

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в 
Україні: наук.-метод. посіб. / за ред. О.Л. Кононко. Київ: ред. 
журн. «Дошкільне виховання», 2003. 243 с. 

3. Кононко О.Л. Психолого-педагогічні аспекти особистісно-
орієнтованого виховання дошкільників. Світ виховання. 2004. 
№ 2. С.6-12.  

4. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання. До-
шкільне виховання. 2000. № 10. С.5-7.  

5. Кузьменко В. Індивідуальність в освітньому процесі ДНЗ. 
Дошкільне виховання. 2005. № 8. С.5.  

6. Ладивір С. Виховуючи всіх, виховувати кожного. Інди-
відуалізація освітньо-виховного процесу. Дошкільне виховання. 
2005. № 12. С.3-5.  

7. Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в дитячому 
садку. Дошкільне виховання. 2002. № 1. С.14-15.  

8. Піроженко Т.О. Психічний розвиток дитини дошкільного 
віку: досвід роботи сучасного дошкільного навчального закладу. 
Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС», 2003. 168 с. 

References 
1. Indyvidualizatsiia vykhovannia doshkilnyka: navch. posib. 

dlia pedahohiv, psykholohiv, vykhovateliv dytiachykh doshkilnykh 
zakladiv, studentiv serednikh i vyshchykh ped. zakladiv, batkiv / 
S.O. Ladyvir ta in. Kyiv: Ped. dumka, 2007. 50 s. 

2. Komentar do Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity v 
Ukraini: nauk.-metod. posib. / za red. O.L. Kononko. Kyiv: red. 
zhurn. «Doshkilne vykhovannia», 2003. 243 s.  

3. Kononko O.L. Psykholoho-pedahohichni aspekty osobystisno-
oriientovanoho vykhovannia doshkilnykiv. Svit vykhovannia. 2004. 
№ 2. S. 6-12.  

4. Kuzmenko V. Indyvidualizatsiia vykhovannia i navchannia. 
Doshkilne vykhovannia. 2000. № 10. S. 5-7.  

5. Kuzmenko V. Indyvidualnist v osvitnomu protsesi 
DNZ. Doshkilne vykhovannia. 2005. № 8. S. 5.  

6. Ladyvir S. Vykhovuiuchy vsikh, vykhovuvaty kozhnoho. 
Indyvidualizatsiia osvitno-vykhovnoho protsesu. Doshkilne 
vykhovannia. 2005. № 12. S. 3-5.  

7. Ladyvir S. Indyvidualizatsiia vykhovannia dytyny v 
dytiachomu sadku. Doshkilne vykhovannia. 2002. № 1. S. 14-15.  

8. Pirozhenko T.O. Psykhichnyi rozvytok dytyny doshkilnoho 
viku: dosvid roboty suchasnoho doshkilnoho navchalnoho zakladu. 
Zaporizhzhia: TOV «LIPS», 2003. 168 s. 



  
93  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

 

 

 

Kurchatova A.V., 

Doctor of Philosophy in Education, Senior Lecturer of the Department of Preschool Education,  

V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, kurchat67@gmail.com 

Chymarenko O.P., 

student of 518 group specialty 012 Preschool education V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 

helena975@ukr.net 

Ukraine, Mykolaiv 

INDIVIDUATING THE EDUCATIONAL PROCESS  

AS A PRIORITY AREA FOR A PRESCHOOL TEACHER 

This article discusses the features of the educational process individualization as a priority area of work teacher preschool 

teacher. Revealed the essence of the concept of «personality», «individuality». Analyzed the criteria and indicators of 

individual development of children. Presented the forms of organization of individual work with children. Provides steps in the 

composition of the individualized program, as well as the rules of the organization of activities with children. 

The basis of the child’s confidence in the educator is fairness. The true pedagogical fairness of education is closely related 

to the individuality, personal interests, passions and desires of each child. Education – a constant study of the subtleties of 

each child, learning the laws of natural development in its peculiarities, desires and needs.  

Key words: educational process, individuality, personality, individualization of the educational process, preschool 

children.  

  



   
94 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

УДК 001(063):378,4 (Укр) 

Перепелиця К.Ю., 

викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки, 

kyr.perepelytsia@gmail.com 

Україна, м. Харків 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ СТУДЕНТІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ  

НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства держава і суспіль-

ство висуває нові вимоги до системи вищої освіти. осно-

вною метою є забезпечення високої якості освіти 

України відповідно до мінливих запитів населення і пер-

спективними завданнями розвитку українського суспі-

льства і економіки. В рамках реалізації даних заходів, 

прийняті нові державні освітні стандарти вищої профе-

сійної освіти, які визначають необхідні компетенції для 

випускника закладу вищої освіти.. До них відносяться 

також компетенції в області володіння інформаційно-

комунікаційними технологіями. Отже, актуальним стає 

перегляд класичних підходів до організації освітнього 

процесу, що передбачає створення інформаційно-кому-

нікативних освітніх середовищ і розробку нових мето-

дик навчання в умовах інформатизації з використанням 

сучасних мультимедійних технологій для ефективної 

трансформації освітнього процесу. 

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології 

набувають все більш важливе значення в підготовці ви-

сококваліфікованих кадрів. В процесі навчання інозем-

ним мовам студентів радіотехнічних напрямків підгото-

вки інформаційно-комунікаційні технології стають 

важливим засобом навчання, вимагаючи при цьому до-

даткової кваліфікації викладачів іноземної мови, нових 

теоретичних основ в рамках електронного навчання та 

передових методик.  

Зростаюча роль інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в освіті та сучасні вимоги до володіння інозем-

ною мовою формують новий погляд на організацію про-

цесу навчання іноземних мов, особливо студентів 

радіотехнічних напрямків підготовки, де знання в царині 

майбутньої професії – інформаційні технології – є ін-

струментом отримання нових знань для формування 

нових професійних і загальнокультурних компетенцій. 

Однак методична розробленість даного процесу недо-

статньо представлена в сучасній науковій літературі, що 

підвищує актуальність даного дослідження. Тому акту-

альність дослідження полягає у впровадженні основ-

них підходів та принципів навчання іноземної мови на 

основі мультимедійних трансформацій студентів радіо-

технічних напрямів.  

Виклад основного матеріалу. У нашому розумінні, 

навчання іноземної мови на основі мультимедійних тра-

нсформацій – це процес формування іншомовної профе-

сійної компетенції за допомогою різних мультимедійних 

засобів і інструментів, які можуть змінюватися учасни-

ками процесу навчання і перетворювати процес на-

вчання, в залежності від його цілей та завдань, а також 

особистісних здібностей викладача і студентів. Під ін-

шомовною професійною компетенцією студентів радіо-

технічних напрямів підготовки, ми розуміємо здатність 

та готовність до комунікації іноземною мовою з викори-

станням всіх наявних у розпорядженні інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Аналіз сучасної наукової літератури показує, що роз-

робка нових методик освіти для формування необхідних 

компетенцій у випускників вузів в сучасних умовах є 

актуальною (І.Л. Бім, Н.Д. Гальскова, Н.Н. Гез, І.Л. Зимова, 

Г.А. Китайгородська, Е.І. Пасів). Питання використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для розробки 

освітніх ресурсів розглянуті в наукових працях; С.Г. Гри-

гор‟єва, В.В. Гура, Л.X. Зайнутдінової, С.В. Зенкіної, 

Г.Л. Краснової, К.Г. Кречетникова, А.Ю. Уварова та ін.. 

Стаття розглядає основні підходи та принципи навчання іноземної мови на основі мультимедійних 

трансформацій студентів радіотехнічних напрямів. Створено інформаційно-комунікаційне професійно-
освітнє середовище на основі релевантних підходів і принципів навчання для організації процесу 

електронного навчання іноземної мови студентів радіотехнічних напрямів підготовки, що включає 

методику формування та розвитку іншомовної професійної компетенції. Проведено аналіз і апробацію у 
навчальному процесі існуючих електронних освітніх платформ для навчання іноземним мовам з метою 

визначення платформи, яка відповідає вимогам методики формування і розвитку іншомовної професійної 
компетенції з використанням мультимедійних трансформацій. Перевірено ефективність інформаційно-

комунікаційного професійно-освітнього середовища розробленої методики формування і розвитку 

іншомовної професійної компетенції на основі мультимедійних трансформацій в ході дослідно-пошукової 
роботи. Обґрунтовано можливість і доцільність застосування електронних освітніх платформ, що 

дозволить збільшити ефективність навчання іноземної мови, використовуючи мультимедійні 
трансформації в повному обсязі. 

Ключові слова: підходи і принципи навчання іноземної мови, мультимедійні трансформації, електронні 

освітні платформи, інформаційно-комунікаційне професійно-освітнє середовище, іншомовні професійні 

компетенції. 
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Навчання іноземної мови студентів радіотехнічних 

напрямів підготовки реалізується в умовах інформа-
ційно-комунікаційного професійно-освітнього середо-
вища, так як її компоненти відповідають основним еле-
ментам електронного навчання. Цілі, завдання та форми 

навчання визначають зміст нормативно-змістовного 
компонента, зміст освітніх програм знаходить своє відо-
браження в комунікативно-лінгвістичному компоненті, 

засоби навчання та технології їх використання представ-
лені в інформаційно-комунікативному компоненті, учас-
ників процесу навчання об‟єднує суб‟єктний компонент, 

а компонент професійної соціалізації співвідноситься з 
усіма елементами електронного навчання [4, с.118-120]. 
Функціональність інформаційно-комунікаційної профе-
сійно-освітнього середовища забезпечується виконанням 

наступних завдань:  
1) розробкою мультимедійних навчальних матеріалів 

для навчання всіма видами мовленнєвої діяльності в 

рамках розробленої методики формування та розвиток 
іншомовної професійної компетенції; 

2) впровадженням мультимедійних засобів навчання 
в навчальний процес (використання комп‟ютерів, CD і 

DVD програвачів, Інтернету в якості основних засобів 
навчання; використання електронних, он-лайн довідко-
вих джерел, впровадження он-лайн тренажерів і елект-

ронних освітніх платформ для організації аудиторної та 
самостійної роботи студентів і для моніторингу ефекти-
вності навчання); 

3) організацією професійно-орієнтованої навчальної 
діяльності студентів на іноземній мові (проектна робота 
в області організація професійно-орієнтованої навчаль-
ної діяльності студентів на іноземній мові (проектна 

робота в області спеціалізації напряму підготовки, кру-
глі столи, конференції, вебінари, відкриті колоквіуми з 
носіями мови і фахівцями у професійній сфері); 

4) організацією професійно-спрямованих заходів в 
рамках самостійної роботи студентів на іноземній мові, 
виконуючи як освітню, так і виховну функцію (фести-

валь рекламних роликів на іноземних мовах, відео кон-
ференція, олімпіади, конкурси і т. д.). 

В основу методики формування і розвитку іншомов-
ної професійної компетенції у студентів радіотехнічних 

напрямків підготовки з використанням мультимедійних 
трансформацій закладені принципи і положення компе-
тентнісного, комунікативно-когнітивного, особистісного 

та діяльнісно-орієнтованого та міждисциплінарного під-
ходів до навчання іноземної мови в процесі базової і 
професійно-оріентованої підготовки студентів радіотех-

нічних напрямків підготовки, де основним засобом на-
вчання виступають мультимедійні технології, а всі учас-
ники процесу навчання знаходяться в активній позиції 
до зміни процесу навчання залежно від зовнішніх та 

суб‟єктивних вимог. Методика формування і розвитку 
іншомовної професійної компетенції у студентів радіо-
технічних напрямів підготовки, заснована на принципах 

комунікативності, професійної спрямованості, система-
тичності і послідовності навчання іноземної мови і ме-
тодичних принципах навчання іноземної мови в умовах 
електронного навчання інтегрується в загальну систему 

навчання іноземним мовам в системі вищої професійної 
освіти при використанні електронних освітніх платформ 
будь-якого типу, відкритих, частково відкритих і закри-

тих, які змінюють процес навчання в залежності від ви-

мог до цілей і завдань процесу навчання, до цільової 
аудиторії до результатів навчання [1, с.3-6]. 

Представлені основні поняття дослідження в кон-
тексті електронного навчання в Україні та за кордоном; 

дано аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду організа-
ції процесу навчання в рамках інформаційно-комуніка-
ційного професійно освітнього середовища; визначені 

основні положення методики формування і розвитку 
іншомовної професійної компетенції на основі мульти-
медійних технологій; проведено аналіз електронних 

освітніх платформ різного типу. Зростаюча значимість 
нових вимог життя надає серйозний вплив на сучасні 
технології освіти. 

Під електронним навчанням розуміється організація 

освітньої діяльності із застосуванням, що міститься в 
базах даних та використовуваної при реалізації освітніх 
програм інформації забезпечують обробку інформацій-

них технологій, технічних засобів, а також інформа-
ційно-телекомунікаційних мереж, що забезпечує пере-
дачу по лініях зв‟язку зазначеної інформації, взаємодія 
студентів і педагогічних працівників.  

Порівняльний аналіз основних елементів традицій-
ного та електронного навчання доводить, що електронне 
навчання пред‟являє додаткові вимоги до процесу на-

вчання, технічно ускладнює його, а також розширює 
можливості досягнення цілей, збагачуючи зміст, форми, 
засоби та методи навчання. Однак ефективної організа-

цією процесу навчання іноземної мови студентів радіо-
технічних напрямків підготовки стає створення інфор-
маційно-комунікаційного професійно-освітнього середо-
вища. З огляду на вимоги до освітнього середовища, ми 

пропонуємо наступне визначення інформаційно-кому-
нікаційного професійно-освітнього середовища (далі 
ІКПОС) для навчання іноземної мови студентів радіоте-

хнічних напрямків підготовки: система формування осо-
бистості в процесі набуття професійних і іншомовних 
компетенцій, а також можливостей їх розвитку засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій в сфері про-
фесійної комунікації в різних соціально-культурних 
умовах. Основні компоненти інформаційно-комуніка-
ційного професійно-освітнього середовища: нормативно-

змістовний, комунікативно-лінгвістичний, інформаційно-
комунікаційний, суб‟єктний та компонент професійної 
соціалізації [2]. Для забезпечення комфортності ІКПОС 

визначені принципи і підходи навчання, розроблена 
методика формування іншомовної професійної компе-
тенції. Для студентів радіотехнічних напрямів підго-

товки мультимедійні технології стають сполучною лан-
кою між компонентами ІКПОС та є основним засобом 
навчання іноземної мови в даному середовищі. Навчан-
ня іноземної мови на основі мультимедійних трансфор-

мацій – це розвиток особистості в процесі формування 
іншомовної професійної компетенції за допомогою різ-
них мультимедійних засобів і інструментів, які можуть 

змінюватися суб‟єктами навчання і перетворювати на-
вчальний процес, в залежності від його цілей і завдань, а 
також особистісних здібностей викладача і студентів. 
Навчання іноземної мови на основі мультимедійних тра-

нсформацій спирається на положення компетентнісного, 
когнітивно-комунікативного, особистісного та діяльнісно-
орієнтованого та міждисциплінарного підходів.  
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Принципи навчання іноземної мови в умовах електронного навчання 

Дидактичні принципи 
наочність, свідомість, активність, модульність, інформатизація 
технічного забезпечення освітнього процесу; 

Загальні методичні принципи 
Ко комунікативність, професійна 

фес спрямованість, систематичність, послідовність; 

Особисті методичні принципи навчання іноземній мові в умовах електронного навчання; 

Принцип інформаційно-комунікаційної виправданості адекватність 

Принцип комп‟ютерної підготовки на випередження варіативність, логічність, безперервність 
 

Основні положення підходів і принципів навчання 

іноземної мови студентів радіотехнічних напрямів під-

готовки визначають основні етапи методики форму-

вання іншомовної професійної компетенції, в якої муль-

тимедійні технології є засобом постійного перетворення 

традиційного процесу навчання: визначення тематики, 

цілей, завдань; підбір адекватних джерел інформації і 

мультимедійних технологій; введення тематичного ма-

теріалу з використанням мультимедійних технологій; 

практичне використання досліджуваного матеріалу сту-

дентами в навчальної діяльності; самостійне рішення 

поставленого навчального завдання; контроль досяг-

нення поставлених цілей і якості отриманих знань, 

умінь, навичок [3, с.20]. Виходячи з представлених ета-

пів, визначені групи методів, які відповідають методам 

електронного навчання і завдання з використанням му-

льтимедіа: методи передачі знання і активізації пізнава-

льної діяльності (мультимедійні лекції, презентації); 

методи, направлені на закріплення отриманого знання 

(креативні завдання, засновані на порівнянні, зістав-

ленні, асоціаціях, які реалізовані засобами мультимедіа, 

он-лайн тренажери); методи, що активізують самостійну 

навчальну діяльність студентів, спрямовані на осмис-

лення, засвоєння і застосування отриманого знання 

(проектна робота, кейсові завдання, завдання на елект-

ронній освітньої платформи); методи перевірки і оціню-

вання знань, умінь і навичок (тестування в різних фор-

мах, використання мультимедіа для контрольних 

заходів: таблиці, кросворди, зображення і т. д.). Розроб-

лені навчальні матеріали направлені на розвиток всіх 

видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, пи-

сьмо та аудіювання; відповідають різним рівням воло-

діння іноземною мовою. Дані навчальні матеріали 

склали базу мультимедійних завдань на основі модуль-

ного принципу. Взаємодія всіх компонентів інформа-

ційно-комунікаційного професійно-освітнього середо-

вища забезпечує її функціональність.  

Нами були виділені наступні основні функції інфор-

маційно-комунікаційного професійно-освітнього сере-

довища: освітня, виховна, прагматична, креативно-пере-

творювальна, стимулююча, адаптивна, комунікативна, 

соціально-економічна та інформаційна, розвиваюча і 

рефлексивна. 

Однією з умов електронного навчання, відповідно до 

стандартів освіти є реалізація навчання засобами елект-

ронних освітніх платформ, які визначені як відкриті, 

частково-відкриті та закриті.  

Розвиток іншомовної професійної компетенції студе-

нтів радіотехнічного напряму на основі мультимедійних 

трансформацій відобразило процес організації навчання 

іноземної мови на основі мультимедійних трансформа-

цій студентів та розроблений комплекс заходів, метою 

яких стало створення ефективної і комфортної атмос-

фери для вивчення іноземної мови студентами радіотех-

нічних напрямів підготовки. 

В рамках комплексу заходів були визначені пріори-

тетні завдання: 

1. Впровадження мультимедійних засобів навчання в 

навчальний процес (використання комп‟ютера, CD і 

DVD програвачів, Інтернету в якості основних засобів 

навчання; розробка мультимедійних навчальних матері-

алів для навчання всім видам мовленнєвої діяльності; 

використання електронних довідкових джерел, впрова-

дження он-лайн тренажерів і електронних освітніх плат-

форм для організації аудиторної та самостійної роботи 

студентів та для моніторингу ефективності навчання). 

2. Організація професійно-орієнтованої навчальної 

діяльності студентів на іноземній мові (проектна робота 

в області спеціалізації напряму підготовки, круглі столи, 

конференції, вебінари, відкриті колоквіуми з носіями 

мови і фахівцями у професійній сфері). 

3. Професійно-спрямовані заклади для організації 

поза навчальної роботи студентів на іноземній мові, ви-

конують як освітню, так і виховну функції (фестиваль 

рекламних роликів на іноземних мовах, відео конферен-

ції, олімпіади, конкурси і т. д.). 

Необхідною умовою електронного навчання є вико-

ристання електронних освітніх платформ. Тому було 

прийнято рішення використовувати автентичну закриту 

електронну платформу видавництва Pearson Longman 

для навчально-методичного комплексу. Критеріями оці-

нки ефективності розвитку іншомовної компетенції були 

обрані автентичні тести міжнародних іспитів, які дозво-

ляють оцінити сформованість навичок з усіх видів мов-

ної діяльності. Синхронізація шкал CEFR і ALTE дала 

можливість адекватно відбирати тести для проведення 

вхідного, поточного і підсумкового контролю, а також 

для вибору автентичних текстів для навчання іноземної 

мови. [5, с.300]. 

Висновок. Результати роботи підтвердили висунуту 

гіпотезу і дозволили зробити наступні висновки: 

1. Електронне навчання спирається на основу тради-

ційної освіти: цілі, завдання, зміст, форми, суб‟єкти, 

засоби навчання. Електронна освіта доповнює тради-

ційне навчання новими інформаційно-комунікаційними 

засобами навчання, розширює можливості змісту і форм 

навчання, ускладнюючи процес навчання, проте робить 

його сучасним, цікавим і вимагає додаткових компетен-

цій від всіх учасників процесу навчання. 

2. Для організації процесу електронного навчання 

іноземної мови студентів радіотехнічних напрямків під-

готовки необхідно створення інформаційно-комуніка-

ційного професійно-освітнього середовища в закладі. 

ІКПОС закладає основи формування особистості в про-

цесі розвитку професійних та іншомовних компетенцій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій в 
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сфері професійної комунікації. ІКПОС об‟єднує норма-

тивно-змістовний, комунікативно-лінгвістичний, інфор-

маційно-комунікаційний, суб‟єктні компоненти та ком-

понент професійної соціалізації, які виконують ада-

птивну, комунікативну, рефлексивну, інформаційну, 

креативну функції нарівні з навчальної, виховної та 

розвиваючої функціями. 

3. На основі аналізу основних підходів, прийнятих в 

сучасній педагогіки вищої школи та методики навчання 

іноземних мов, виявлені підходи, найбільш релевантні 

для даного дослідження в області навчання іноземної 

мови студентів радіотехнічних напрямів підготовки з 

використанням мультимедійних технологій: компетент-

нісний, особистісно і діяльнісно-орієнтований, комуні-

кативно-когнітивний і міждисциплінарний.  

4. Ефективність методики формування іншомовної 

професійної компетенції у студентів радіотехнічних на-

прямів підготовки на основі мультимедійних трансфор-

мацій визначається дидактичними принципами свідомості 

і активності, модульності, інформатизації і технічного 

забезпечення освітнього процесу; загальними методич-

ними принципами навчання іноземним мовам: комуніка-

тивності, професійної спрямованості, систематичності і 

послідовності; особистими методичними принципами: 

інформаційно-комунікаційною виправданістю, адекват-

ністю та комп‟ютерною підготовкою на випередження. 

5. Результати, отримані в ході дослідно-пошукової 

роботи, свідчать про ефективність методики формування 

і розвитку іншомовної професійної компетенції у студе-

нтів радіотехнічних напрямів підготовки на основі муль-

тимедійних трансформацій навіть при використанні за-

критої освітньої платформи, яка не дає можливостей для 

максимальної трансформації процесу навчання, так як не 

надає великої різноманітності комунікативних інструме-

нтів для суб‟єктів процесу навчання, не дає розміщувати 

мультимедійні матеріали, які зроблені викладачами і 

студентами. Відкриті освітні платформи володіють всіма 

інструментами для подальшої розробки методики фор-

мування і розвитку іншомовної професійної компетенції 

на основі мультимедійних трансформацій. 
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BASIC APPROACHES AND PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES BASED ON 

MULTIMEDIA TRANSFORMATIONS OF STUDENTS IN RADIO ENGINEERING AREAS OF TRAINING 
The article considers the basic approaches and principles of foreign language teaching on the basis of multimedia 

transformations of students in radio engineering areas of training. It is created the information and communication professional and 
educational environment based on relevant approaches and principles of teaching for the organization of the process of e-learning of 

a foreign language for students of radio engineering areas of training which includes the methods of formation and development of 
foreign language professional competence. The analysis and approbation in the educational process of the existing electronic 

educational platforms for teaching foreign languages is carried out in order to determine the platform that meets the requirements of 

the methodology of formation and development of foreign language professional competence with the use of multimedia 
transformations. The efficiency of the information-communication professional-educational environment of the developed technique 

of formation and development of foreign language professional competence on the basis of multimedia transformations in the course 

of research work is checked. It is established the possibility and expediency of using electronic educational platforms which will 
increase the effectiveness of foreign language learning, by using multimedia transformations in full. 

Key words: approaches and principles of teaching a foreign language, multimedia transformations, electronic educational 
platforms, information and communication professional educational environment, foreign language professional competencies.  
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Постановка наукової проблеми та її значення. 

Сучасні умови диктують необхідність вивчення мов ін-

тернаціонального значення. Якість та ефективність осво-

єння іноземної мови в процесі навчання на непрофільній 

спеціальності у виші, значною мірою залежить від пси-

хологічної готовності студента засвоїти й доцільно ви-

користати іноземну мову в спілкуванні, від прагнення 

долати стереотипи, психологічні труднощі й дискомфорт. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. У сві-

товій психологічній думці психологічним бар‟єрам при-

діляється велика увага. У зарубіжних дослідженнях ця 

проблема розглядається вченими в рамках основних 

напрямків різних шкіл (психоаналітичних теорій розви-

тку особистості, когнітивної та гуманістичної психоло-

гії) (3. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Роджерс, Е. Берн, 

К. Левін, Дж. Келлі). Психологи розробляють проблему 

психологічних бар‟єрів в контексті діяльнісного підходу, 

розглядаючи психологічний бар‟єр як фактор стимуляції 

або руйнування діяльності (Л.С. Виготський, С.Л. Рубін-

штейн, А.Н. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Паригін). 

Мета студії – охарактеризувати особливості й спеці-

фуку психологічних бар‟єрів у процесі вивчення інозем-

ної мови студентами непрофільних спеціальностей; ви-

значити шляхи подолання психологічних перешкод 

вивчення чужої мови. 

Виклад основного матеріалу. Освоєння іноземної 

мови студентами вимагає не тільки розвитку іншомов-

них здібностей, а й комунікативної гнучкості, тренова-

ності пізнавальних (когнітивних) процесів, емоційної 

стійкості і психологічної включеності в процес навчання. 

Результат навчальної діяльності студентів в освоєнні 

іноземної мови визначається багатьма факторами: висо-

кою мотивацією респондентів до оволодіння іноземною 

мовою; урахуванням викладачем індивідуальних психо-

логічних особливостей студентів; високою оцінкою ото-

чуючих (викладача і близького середовища тощо) досяг-

нень в освоєнні студентом іноземної мови, що сприяє 

підвищенню самоповаги і самоствердження особистості; 

включенням студентів у іншомовну діяльність, яка при-

носить відчуття задоволення від навчальної діяльності 

тощо [7]. 

Результати науково-теоретичного аналізу показали, 

що психологічні бар‟єри, що виникають у студентів у 

процесі оволодіння іноземною мовою, можна розділити 

на три основні групи: бар‟єри когнітивні, бар‟єри 

емоційні і бар‟єри спілкування (Л.І. Божович, М.С. Ней-

марк, В.А. Кан-Калик, М.М. Обозов, Б.Д. Паригін, 

Г.М. Андрєєва, А.Е. Глоточкін, Н.С. Ільєнкова, А.А. Рояк, 

І.Д. Пікандров). Проблема розуміння в контексті психо-

логічних бар‟єрів – це, перш за все, вивчення специфік 

проявів когнітивних бар‟єрів у студентів (В.В. Знаків, 

Н.І. Чуприкова, В.І. Нароліна, В.А. Артемов, А.А. Смир-

нов, А.Р. Лурія).  

Психологічні бар‟єри, які стоять на заваді вивченню 

й вільному спілкуванню іноземною мовою у науковій 

літературі прийнято називати «мовний бар‟єр». Наукові 

праці Л. Ароніної, О. Бондаренко, О. Висоцької, 

М.Г. Китайгородської, О. Овчиннікової, Ι. Піщевої, та ін. 

сконцентровані на висвітленні особливостей вивчення 

іноземної мови в закладах вищої освіти. 

«Психологічний бар‟єр – психологічний стан, що 

виявляється як неадекватна пасивність, що перешкоджає 

виконанню тих чи інших дій» [1]. Психологічний бар‟єр 

полягає в негативних переживаннях в тій чи іншій ситу-

ації. Студент на підсвідомому рівні дає собі установку 

на небажання і марність вивчення іноземної мови, фор-

мує блокуючу захисну стіну. 

У результаті проведеного аналізу психолого-педаго-

гічної літератури Т.І. Вербицька виділила 14 функцій 

психологічного бар‟єру: 

• творчу, спрямовану на подолання перешкод, що 

сприяє творчій активності; 

• розвиваючу, сприяє розвитку і формуванню особис-

тості та неповторності людини; 

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з освоєнням іноземної мови студентами. Метою 

наукової роботи є: охарактеризувати особливості й спеціфуку психологічних бар’єрів у процесі вивчення 

іноземної мови студентами непрофільних спеціальностей; визначити шляхи подолання психологічних 

перешкод вивчення чужої мови. Подолання психологічних бар’єрів – це внутрішня робота самого студента, 

пов’язана з мобілізацією внутрішніх ресурсів, а також створення викладачем іноземної мови умов, що 

сприяють формуванню у студентів ціннісного ставлення до предмету. 

Ключові слова: психологічний бар’єр, мовний бар’єр, студент, комунікативні навички, іноземна мова. 
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• стимулюючу, активізує діяльність; виховує, формує 

систему ціннісних орієнтацій, розвиває духовно-мора-

льні, інтелектуальні та фізичні якості особистості, здат-

ність до самоорганізації; 

• захисну, спрямовану на стабілізацію особистості, 

охорону свідомості від неприємних, травмуючих пере-

живань, сполучених із внутрішніми і зовнішніми конф-

ліктами, станами тривоги і дискомфорту; 

• навчальну, формує вміння долати перепони; 

• емоційну, формує навички усвідомлювати свої пси-

хічні стани і причини їх виникнення; 

• мобілізаційну, що готує внутрішні ресурси органі-

зму для їх актуалізації, визначення міри і напрямки їх 

активності; 

• стабілізуючу, сприяє стабілізації емоційних і фізич-

них станів людини; 

• функцію гальмування, сповільнює розумові, вольові 

процеси, стримує активність; 

• регуляторну, регулюючу розвиток стосунків у ситу-

аціях різного характеру; 

• адаптаційну, встановлює відповідність між потре-

бами індивіда і його можливостями з урахуванням конк-

ретних умов; 

• деструктивну, виявляється в незадоволеність самим 

собою, заниженої самооцінки; 

• консервативну, пов‟язану з гальмуванням духов-

ного потенціалу особистості, що веде до розвитку за-

мкнутості, що позбавляє людину енергії та рішучості [2]. 

Компетентний викладач знає функції психологічного 

бар‟єру та може використовувати їх в для розвитку та 

набуття навичок студентів без психологічних проблем й 

труднощів. У навчальному процесі психологічний бар‟єр 

найчастіше виникає через розбіжності вимог вузівської 

програми і рівня психологічної підготовки студента, 

його невміння вирішувати свої навчальні завдання, 

структурно розподіляти час тощо. Прогрес студента в 

навчанні залежить від його ставлення до навчання, від 

мотивів, які лежать в основі навчальної діяльності, і 

бар‟єрів, які перешкоджають як якісному засвоєнню 

знань, так і індивідуального розвитку реципієнта [4]. 

Протиріччя між реальною затребуваністю знань інозем-

ної мови і низькою активністю студентів різних спеціа-

льностей (окрім філологічного профілю) стимулює ви-

кладачів до пошуку нових методів і технологій 

подолання психологічних бар‟єрів. 

Проаналізувавши пласт матеріалів з психолого-педа-

гогічної літератури, можна виділити ряд умов діяльності 

викладачів іноземної мови, що дозволяють сформувати в 

студентів непрофільних спеціальностей ціннісне став-

лення до гуманітарних предметів, а також подолати цін-

нісно-смислові бар‟єри: 

• створення ситуацій успіху, ініціювання студентів 

активно долучитися до цікавого процесу навчання; 

• облік захоплень студентів при обранні ними тем 

доповідей, рефератів; 

• відсутність вимоги негайної відповіді; 

• участь студентів у різних творчих проектах; 

• індивідуалізований підхід до студентів (облік темпу 

роботи, індивідуальних особливостей, специфіки харак-

теру тощо); 

• акцентування уваги студентів на самостійній ро-

боті, її значущості в системі професійної підготовки 

кожного фахівця; детальний розбір творчих проектів 

студентів; 

• створення проблемних ситуацій в процесі навчання; 

• вміння вести заняття у формі дискусій; 

• уважне ставлення до студентів, у яких виникають 

питання в процесі підготовки до семінарів, занять; 

• вітання та заохочення студентів додатковими ба-

лами за самостійне вивчення додаткового матеріалу, 

виконання завдань підвищеної складності, власні висно-

вки до доповідей, рефератів; 

• особисту участь в науково-практичних конферен-

ціях і вміння зацікавити студентів у взятті активної уча-

сті в них [5]. 

Саме тому важливим є те, щоб у процесі викладання 

іноземної мови викладач не тільки сухо ділився зі студе-

нтами знаннями свого предмету, а й транслював їм своє 

ціннісне ставлення до нього, впливаючи, таким чином, 

на формування ціннісно-орієнтованого ставлення студе-

нтів до засвоєння знань з іноземної мови. На цьому етапі 

також варто врахувати необхідність залучення студентів 

до культури та традицій країни (чи низки країн), мову 

якої вони вивчають [3]. Це може стати чудовим приво-

дом до кращого розуміння мови, її особливостей, до своє-

рідної залюбленості в мову, візуалізації мовного контек-

сту і відтак початком подолання психологічного бар‟єру. 

Прогрес у засвоєнні іноземної мови студентами не-

профільних спеціальностей відбувається тоді, коли по-

силюється внутрішня мотивація, реалізується прихова-

ний потенціал, підвищується внутрішня самооцінка. 

Мета викладача на цьому рівні – вміти прогнозувати і 

допомагати долати психологічні бар‟єри. 

Тренування мови в ситуаціях, наближених до реаль-

ності, дозволяє студенту максимально швидко перенести 

все те, що було пройдено на заняттях з іноземної мови, в 

реальне життя. Якщо на занятті тренується ситуація в 

лікарні / магазині / аптеці / бібліотеці, то людина, пере-

буваючи в реальному житті в тих чи інших змодельова-

них умовах, зможе швидше відреагувати, якщо ця ситу-

ація вже була програна на занятті. 

Відтак варто сказати, що основною тактикою подо-

лання мовно-психологічного бар‟єру є методика на-

вчання і підхід, який використовується під час навчання 

іноземної мови. 

Найбільш ефективним для зняття визначного бар‟єру 

є комунікативний підхід у вивченні іноземної мови, який 

дозволяє враховувати особистісні особливості студентів, 

сформувати максимальне практичне навантаження всіх 

мовних навичок і мовленнєвих умінь, обіграних таким 

чином, щоб вони були наближені до реальності, дозво-

ляє впливати на емоційний світ студентів, викликати і 

спонукати реципієнтів навчальної діяльності до спілку-

вання [6]. 

Ще одним способом зняття мовного бар‟єру є інтен-

сивні курси з носієм мови. Такі заняття можуть прово-

дитися з іноземної мови для того, щоб людина відчула, 

що він спілкується з реальними людьми, що він може 

вільно говорити. Це знімає мовний бар‟єр і дає можли-

вість людині вільно спілкуватися нерідною мовою. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Подолання психологічних бар‟єрів – це внутрішня ро-

бота самого студента, пов‟язана з мобілізацією внутріш-

ніх ресурсів, а також створення викладачем іноземної 

мови умов, що сприяють формуванню у студентів цінні-

сного ставлення до предмету. У подальшому варто дета-

льніше розглянути інструментарій подолання психологі-

чних перешкод на шляху вивчення іноземної мови.  
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PSYCHOLOGICAL-LANGUAGE BARRIERS IN THE PROCESS OF FOREIGN 

LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

The article is dedicated to the problem of overcoming language barriers in the process of learning a foreign language. The 

purpose of scientific work is: to characterize the features and specifics of psychological barriers in the process of learning a 

foreign language by students of non-core specialties; identify ways to overcome psychological barriers to learning a foreign 

language. Overcoming psychological barriers is an internal work of the student, associated with the mobilization of internal 

resources, as well as the creation of a foreign language teacher conditions that contribute to the formation of students’ values 

to the subject. 
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Постановка проблеми. Навчання української мови 

як іноземної – актуальний напрям сучасної лінгводидак-

тики, спрямовний на формування українськомовної 

професійно-комунікативної компетентності інокомуні-

канта, який здобуває вищу освіту в закладах вищої 

освіти (ЗВО) України, зокрема медичних. Практичні 

навички володіння українською мовою – основа успіш-

ного ведення майбутньої професійної діяльності, оскі-

льки, лише комунікуючи з пацієнтом-українцем, його 

родичами, лікарями, молодшим медичним персоналом, 

студент-іноземець зможе поглибити свої знання, удо-

сконалити уміння збору анамнезу, визначення діагнозу, 

призначення лікування та ін. З метою якісного та корот-

котривалого навчання української мови зазначеної вище 

категорії студентів, науковці, методисти та викладачі 

ЗВО розробляють нові системи навчання означеної 

дисципліни, важливим складником яких є технології 

навчання. 

Студіювання літератури із окресленої проблеми за-

свідчує, що загальнодидактичні аспекти реалізації тех-

нологій навчання в ЗВО висвітлено в працях Н. Вол-

кової, О. Околєлова, В. Олійника, В. Паламарчук, 

О. Пєхоти, І. Підласого, Є. Полат, О. Пометун, Л. Рома-

нишиної Г. Селевка, С. Сисоєвої, І. Ставицької, Д. Чер-

нилевського та ін. У лінгводидактиці окремі напрями 

застосування технологій навчання української мови 

відображено в розвідках Н. Голуб, О. Горошкіної, 

М. Греб, О. Караман, С. Карамана, К. Климової, О. Ко-

пусь, О. Кулик, О. Кучерук, І. Нагрибельної, Л. Овсієнко, 

М. Пентилюк, С. Омельчука та ін.; питання застосування 

технологій навчання української мови як іноземної 

сегментарно порушено в студіях О. Авраменко, З. Ба-

кум, І. Бахова, І. Дирди, С. Костюк, О. Пальчикової, 

Г. Скуратівської, Л. Суботи, О. Федорової, М. Цуркан, 

А. Щербакової та ін. 

Спостереження за освітнім процесом у сучасних уні-

верситетах, багаторічний викладацький досвід, опрацю-

вання спеціальної літератури дають підстави погодитися 

з думкою О. Пометун, що технологія дає відповідь на 

запитання як, якими (методами, прийомами, засобами) 

досягти поставленої мети, установлюючи порядок вико-

ристання різноманітних моделей навчання [105].  

Виклад основного матеріалу. Унаслідок вивчення 

генези терміну «технологія навчання» в ретроспективі 

з‟ясовано, що в науковому обігу зміст цього поняття 

набув поширення в другій половині ХХ століття. Теоре-

тичне обґрунтування сутності технологій навчання в 

контексті проєктування навчальної діяльності суб‟єктів 

освітнього процесу знаходимо в працях педагогів-дослі-

дників лише на початку ХХІ століття. 

Неоднозначність семантичного наповнення окремих 

категорій і понять, що визначають зміст системи на-

вчання української мови як іноземної студентів медич-

них ЗВО, зумовлює низку проблем, які потребують 

розв‟язання: 1) що таке технологія навчання української 

мови як іноземної; 2) як співвідносяться поняття «техно-

логія», «технологія навчання», «технологія освіти», «пе-

дагогічна технологія». 

У «Словнику іншомовних слів» визначено зміст по-

няття «технологія» як сукупність способів перероблення 

матеріалів, виготовлення виробів, надання послуг; про-

цеси, що супроводжують різні види робіт [12].  

Підтвердженням еволюціонування терміну «техноло-

гія» в педагогічному дискурсі є коментарі О. Пєхоти, яка 

зазначає, що термін «технологія» раніше пов‟язували з 

виробничою сферою, її розглядали як сукупність методів 

оброблення, виготовлення, зміни стану, властивостей, 

форми матеріалу, що застосовуються в процесі вироб-

ництва продукції [7]; А. Нікітіної: «будь-яка технологія 

передбачає: предмет праці (предмет технологічного 

впливу, технологічний об‟єкт), засоби праці (технологі-

чні засоби), носія технологічних функцій (працівника, 

колективу тощо), рівень технологічного розвитку суспі-

льства. Технологія має безпосередній вияв у структурі 

виробничого процесу (технологічному процесі) [6, 

с.223]. Екстраполюючи до висловлених суджень, прове-

демо аналогію: в процесі навчання української мови як 

іноземної предметом праці і впливу для викладача є осо-

бистість студента як суб‟єкта освітнього процесу, що 

відповідає суб‟єкт-суб‟єктним відноcинам. Засобом 

праці є українська мова, яку опановують студенти; но-

сієм технологічних функцій – викладач, який проєктує, 

організує освітній процес. 

Останнім часом поняття «технологія», «технологія 

навчання», «освітня технологія», «педагогічна техноло-

гія», «технології в навчанні», «технології в освіті» ввій-

шли в активний обіг науковців і педагогів-практиків. 

Принагідно зазначимо, що донині немає одностайності у 

визначенні цих понять.  

Чимала кількість тлумачень дослідників засвідчує, 

що поняття «педагогічна технологія» і «технологія на-

вчання» не тотожні. Погоджуємося з думкою авторів 

«Практикуму з методики навчання мовознавчих дисцип-

лін»: «Провідні ознаки випливають із самого визначення 

У статті розглянуто технології навчання української мови як іноземної; описано види технологій навчання 

означеної дисципліни та їхню роль у процесі навчання української мови іноземних студентів медичних закладів 

вищої освіти. 

Ключові слова: технологія навчання, українська мова як іноземна, іноземний студент-медик. 
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«педагогічна технологія» як системи, зорієнтованої на 

досягнення кінцевого результату. Показниками техноло-

гії можна вважати загальну цільову спрямованість та 

основний шлях, яким ця мета досягається. Технологія не 

передбачає варіативності її складників. Не можна замі-

нити чи вилучити будь-який елемент або етап. Усвідом-

лення особливостей технології сприятиме створенню 

ефективної сучасної методики навчання філологічних 

дисциплін у закладах вищої освіти» [10, с.87]. 

У теоретико-експериментальному дослідженні, на 

наш погляд, доцільно послуговуватися терміном «техно-

логія навчання». Узагальнивши запропоновані науков-

цями тлумачення з урахуванням мети й завдань навча-

льної дисципліни «Українська мова як іноземна», 

пропонуємо таке визначення поняття технології на-

вчання української мови як іноземної – система взаємо-

пов‟язаних і взаємозалежних методів, прийомів і засобів 

навчання, яка в конкретних умовах забезпечує оптима-

льну реалізацію освітнього процесу та досягнення пос-

тавленої мети.  

Аналіз дидактичних, лінгводидактичних студій 

уможливив твердження, що прикметними ознаками тех-

нології є стандартизація процесу, можливість його відт-

ворити з урахуванням заданих (природних або змоде-

льованих) умов. Технологічний процес передбачає певну 

послідовність операцій із застосуванням відповідних 

засобів (інструментів) для досягнення поставленої мети.  

У педагогічній науці розроблено значну кількість 

класифікацій технологій. Одні дослідники вважають 

визначальними в технології навчання педагогічні ідеї 

підвищення ефективності навчального процесу, яким 

відповідає набір технологій. В. Загвязинський до них 

відносить методику колективних форм роботи, алгорит-

мізацію навчального процесу, методику цілісного та 

«блочного» вивчення теми, укрупнення дидактичних 

одиниць вивчення, гнучку технологію використання 

ТЗН та ЕОМ, індивідуальне навчання 4. І. Прокопенко 

та В. Євдокимов визначають технологію змістового уза-

гальнення (В. Давидов), поетапного формування розу-

мових дій (П. Гальперін), ефективного досягнення за-

проектованого результату (В. Шаталов, І. Волков), 

діалогу культур (В. Біблер), оптимізації навчання 

(Ю. Бабанський), навчання з комп‟ютерною підтримкою 

(І. Підласий), технологію творчості (Ю. Азаров) 11. 

Л. Даниленко до нових технологій відносить розвива-

льну, модульно-розвивальну, диференційовану, алгори-

тмізовану, проєктну та рейтингову системи 2. 

У результаті аналітичного осмислення розроблених у 

педагогічній теорії класифікацій технологій виокрем-

лено самобутню класифікацію, запропоновану В. Хими-

нцем (структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, тренін-

гові, інформаційно-комп’ютерні, діалогові технології). 

У ній обґрунтовані види технологій, що корелюються з 

дидактичною стратегією навчання української мови як 

іноземної. 

Структурно-логічні технології, на думку науковця, – 

це поетапна організація системи навчання, що забезпе-

чує логічну послідовність окреслення та виконання ди-

дактичних завдань на основі відбору їх змісту, форм, 

методів і засобів навчання на кожному етапі з урахуван-

ням поетапної діагностики результатів. 

Інтеграційні технології – дидактичні системи, що за-

безпечують інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, 

різноманітних видів діяльності на рівні інтегрованих 

курсів, навчальних тем тощо. 

Ігрові технології – дидактичні системи використання 

різноманітних ігор (театралізовані, ділові, рольові), імі-

таційні вправи, індивідуальний тренінг; орієнтування в 

практичних ситуаціях і виконання завдань тощо. 

Тренінгові технології визначено як систему діяльно-

сті для відпрацювання певних алгоритмів виконання 

типових практичних завдань, зокрема за допомогою 

комп‟ютера. 

Інформаційно-комп’ютерні технології – технології, 

що реалізуються в дидактичних системах комп‟ютер-

ного навчання на основі діалогу «людина – машина» за 

допомогою різноманітних навчальних програм (тренін-

гових, контролювальних тощо). 

Діалогові технології – сукупність форм і методів на-

вчання, що базуються на діалоговому мисленні, взаємо-

діють у дидактичних системах суб‟єкт-суб‟єктного рівня 

(педагог–студент, студент–автор тощо) [13, с.207]. 

Водночас зауважимо, що нам видається більш корек-

тною назва «інформаційно-комунікаційні технології», а 

не інформаційно-комп‟ютерні, оскільки застосування 

комп‟ютера не є обов‟язковою умовою їх реалізації. Тож 

вважаємо правомірним послуговуватися саме цим 

поняттям.  

У процесі розроблення програми дослідно-експери-

ментального навчання української мови як іноземної 

майбутніх лікарів ми послуговувалися класифікацією 

В. Химинця з означеними вище уточненнями (структу-

рно-логічні, інтеграційні, ігрові, тренінгові, інформа-

ційно-комунікаційні, діалогові технології) [13]. 

Аналіз і синтез накопичених у педагогічній теорії і 

практиці здобутків із досліджуваної проблеми дали 

змогу виокремити й обґрунтувати методичну доціль-

ність для навчання української мови як іноземної 

структурно-логічної технології. Означена технологія 

спрямована на забезпечення послідовної реалізації 

дидактичних завдань на основі відбору їх змісту, форм, 

методів і засобів навчання на кожному етапі з ура-

хуванням поетапної діагностики результатів. Так, під час 

опанування теми «Дієслово» ознайомлюємо студентів зі 

структурно-логічною схемою, що містить відомості про 

неозначену форму дієслова, особові, безособові, родові 

форми, а також дієприкметник і дієприслівник як осо-

бливі форми дієслова.  

Структурно-логічна схема стисло й наочно подає 

відомості, які їм необхідно опанувати впродовж кількох 

занять. Схема має опорний сигнал – піктограму – уза-

гальнений образ сприймання, який об‟єднує інформацію, 

представлену на структурно-логічній схемі. Кожна час-

тина мови унаочнена піктограмою. 

Особливого поширення в освітній практиці закладів 

вищої освіти, медичних зокрема, набув такий дидактич-

ний принцип, як міждисциплінарна інтеграція, доціль-

ність якого очевидна й зумовлена можливістю враху-

вання потреб фаху, а також задіяння інформаційного 

ресурсу інтегрованих курсів. Інтеграційні технології 

забезпечують поєднання міждисциплінарних знань і 

вмінь, різноманітних видів самостійної роботи на рівні 
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інтегрованих курсів та інтегрованих завдань із різних 

навчальних тем тощо. У контексті нашого дослідження 

інтегрованими дисциплінами обрано «Українська мова 

як іноземна» та спеціальні дисципліни.  

Услід за І. Дроздовою, вважаємо найбільш доціль-

ними такі критерії добору навчального матеріалу: враху-

вання потреб фаху, специфіки мовного середовища, у 

якому перебувають студенти; професійної цінності текс-

тів та їх насиченості термінами за фахом; добір най-

більш уживаних і частотних у мові професії термінів, що 

важко засвоюються [3]. Застосування такого матеріалу 

дає змогу студентам простежити особливості вживання 

українських мовних засобів і медичних термінів у про-

фесійній сфері лікарів. Наприклад, на матеріалі тексту, 

що спонукає до самоосмислення, самоаналізу, міркувань 

фахового змісту, доцільно запропонувати студентам виз-

начити часові форми дієслова або розряди займенників. 

В освітньому процесі студентів-іноземців як продук-

тивні використано тренінгові технології, спрямовані на 

систематизацію й узагальнення здобутих студентами 

знань, виконання системи завдань задля збагачення сло-

вникового запасу, розвитку в студентів умінь у всіх ви-

дах мовленнєвої діяльності.  

Словникова робота, передусім, має метою збагачення 

словникового запасу студентів через засвоєння нових 

слів, у тому числі термінів; комунікативно доцільне 

вживання багатозначних слів, синонімів, омонімів, ан-

тонімів, паронімів; формування навичок правильного 

вживання з урахуванням лексичної сполучуваності; роз-

виток умінь доцільного використання слів залежно від 

типу і стилю мовлення. Словникову роботу варто поєд-

нувати з орфоепічним практикумом, оскільки іноземні 

студенти відчувають труднощі в наголошуванні слів 

українською мовою. 

У межах тренінгової технології словникова робота зі 

студентами буде успішно реалізована й на текстовій ос-

нові, що сприятиме усвідомленню ними семантики про-

понованих для опрацювання слів у певному контексті.  

Тренінгові технології в процесі навчання української 

мови як іноземної застосовують переважно для самос-

тійного відпрацювання певних умінь, зокрема орфоепічних, 

лексичних. Як елемент тренінгової технології викорис-

тано орфоепічний практикум, що передбачає форму-

вання в студентів умінь правильно вимовляти слова, в 

яких часто припускаються помилок (одинадцять, куря-

тина, спина, фольга, чотирнадцять тощо) шляхом ви-

конання тренувальних вправ. Прикметною ознакою тре-

нінгових технологій уважаємо створення атмосфери 

успіху, співробітництва, заохочення студентів до систе-

матичної пізнавальної діяльності.  

Діалогові технології орієнтовані на безпосередню 

активну участь студентів у процесі педагогічної взаємо-

дії: викладач – студент, студент – викладач, студент – 

студент, викладач – академічна група. З-поміж діалого-

вих технологій найчастіше використовують в освітньому 

процесі проблемно-пошукові діалоги, дидактичні ігри, 

навчальні дискусії, евристичні бесіди, аналіз конкретних 

ситуацій.  

Продуктивність діалогових технологій – у зорієнто-

ваності на підготовку студентів до професійного спілку-

вання, передусім через моделювання діалогічних ситуа-

цій, які реалізуються в освітньому процесі шляхом 

оптимального поєднання форм і методів навчання, базо-

ваних на діалоговому мовленні у дидактичних системах 

суб‟єкт-суб‟єктного рівня (педагог–студент, студент–

автор тощо). Упровадження діалогових технологій в 

освітній процес має практичну спрямованість, оскільки 

передбачає опертя на життєвий і навчальний досвід сту-

дентів, сприяє підвищенню їхньої мотивації, створює 

підґрунтя для формування комунікативних умінь. 

Зазначимо й те, що змінюються та поступово усклад-

нюються теми, лексико-граматичний матеріал. Якщо 

спочатку завдання викладача полягає в тому, щоб на-

вчити іноземних студентів висловлювати одну завер-

шену думку, то згодом – передбачає створення моноло-

гічного висловлення, а це потребує сформованих умінь 

складати 2–3 тематично пов‟язаних речення. На наступ-

ному етапі студенти мають уже продукувати текст, ба-

зою для якого повинен стати відповідний словниковий 

запас, а також сформовані лексичні, граматичні вміння.  

Інформатизація й діджиталізація сучасного суспільс-

тва, доступність і зручність інформаційних ресурсів зу-

мовили збільшення питомої ваги інформаційно-комуні-

каційних технологій у навчанні студентів, зокрема й 

української мови як іноземної. Науковці (О. Буйницька, 

Л. Жалдак, О. Жильцов, О. Захарчук-Дуке, В. Кухаренко, 

Н. Морзе, А. Нікітіна, О. Співаковський, С. Сисоєва, 

Ю. Шепетко, Т. Ясак та ін.) вважають, що застосування 

в освітньому процесі сучасних інформаційно-комуніка-

ційних технологій є важливою умовою вдосконалення 

методик навчання, забезпечення результату навчання.  

А. Нікітіна визначає інформаційні технології навчан-

ня української мови як «способи й засоби опрацювання 

інформації в педагогічному дискурсі за допомогою нові-

тніх електронних засобів навчання» [6, с.255]. 

О. Захарчук-Дуке трактує інформаційно-комуніка-

ційні технології як інноваційне технічне забезпечення та 

сукупність комп‟ютерно зорієнтованих методів і засобів 

навчання з високою адаптивністю, що сприяють оптимі-

зації навчального процесу у вищих навчальних закладах 

на засадах індивідуалізації, диференціації й інтенсифі-

кації, розвивають інтелектуальний і творчий потенціал 

майбутніх учителів [5, с.6]. Дослідниця доводить, що 

«методика проведення практичних занять із використан-

ням інформаційно-комунікаційних технологій передба-

чає чіткий розподіл функцій усіх суб‟єктів освітнього 

процесу. Кожен студент повинен отримати змогу розк-

ритися, виявити власні здібності, креативність. Викладач 

у цьому контексті виконує роль консультанта, який спо-

стерігає за роботою кожного студента та своєчасно на-

дає педагогічно виправдану допомогу, не позбавляючи 

самостійності та ініціативи студента. Тому під час прак-

тичних занять викладач має давати змогу кожному сту-

дентові самостійно виконувати завдання в індивідуаль-

ному темпі та в оптимальному для нього навчальному 

режимі» [там само, с.5]. Отже, зміст поняття «інформа-

ційно-комунікаційні технології» відкритий, оскільки 

його семантичне наповнення перебуває в постійному 

розвитку, є об‟єктом дослідження науковців різних галузей.  

М. Греб обстоює думку про те, що «інформаційно-

комунікаційні технології, володіючи значним функцій-

ним потенціалом з оброблення, інтерпретації, візуаліза-
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ції, озвучування, збереження інформації, можуть бути 

використані як один із важливих технічних засобів су-

часного навчання лексикології і фразеології української 

мови. Використання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій у навчанні мови сприяє інтенсифікації процесу 

засвоєння теоретичного матеріалу, формуванню пізнава-

льних інтересів, самоосвітніх умінь і навичок, підви-

щенню якості знань, поглибленню, узагальненню та сис-

тематизації їх, адже йдеться про якісно новий рівень 

інформаційного та методичного забезпечення освітнього 

процесу. Впровадження комп‟ютерних технологій на 

заняттях із лексикології і фразеології дає змогу реалізу-

вати особистісні освітні цілі в оптимальному режимі, 

кардинально поліпшити контроль і самоконтроль на ос-

нові забезпечення зворотного зв‟язку» [1].  

Важливим складником означених технологій є муль-

тимедійні засоби як органічне поєднання програмного 

забезпечення та спеціальних апаратних засобів, що 

уможливлює на якісно новому рівні сприймання, пере-

роблення, трансформацію, надання різноманітної інфо-

рмації – текстової, графічної, звукової, анімаційної, ком-

бінованої тощо. Інформаційно-комунікаційні технології 

передбачають роботу студентів з базами даних, містять 

звук, анімаційну графіку, відеофільми, інтерактивні фо-

рми й методи тощо. Наявність такого потужного ресурсу 

сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації, за-

безпечує створення позитивної емоційної атмосфери, 

полегшує інформаційний пошук для студентів, уможли-

влює переклад слів, словосполучень, речень, текстів за 

допомогою електронних систем. Важливо й те, що опора 

на різні органи чуття людини покращує перебіг когніти-

вних процесів, як-от: увага уявлення, пам‟ять, уява, 

пов‟язаних зі сприйманням і опрацюванням інформації. 

Стрімка інформатизація всіх сфер життєдіяльностті 

сучасного суспільства активізувала роботу з розроб-

лення і впровадження електронних навчальних курсів, 

створених на платформі Moodle, що докорінно змінює 

функції викладача та вимагає від студентів сформованих 

організаційних і самоосвітніх умінь. Виняткової актуа-

льності набувають уміння суб‟єктів освітнього процесу 

сприймати навчальну інформацію, працювати з нею. Як 

показує аналіз контенту, електронні навчальні курси 

здебільшого містять загальну інформацію про навчальну 

дисципліну (робоча навчальна програма, критерії оці-

нювання, друковані та інтернетні джерела, словники, 

силабуси; навчально-методичні матеріали; теоретичні 

відомості (мультимедійні презентації, електронні навча-

льні матеріали, список рекомендованих джерел); прак-

тичні (семінарські, лабораторні) роботи (зміст, методи-

чні рекомендації щодо їх виконання, список інди-

відуальних завдань, критерії оцінювання); тести для 

самоперевірки; завдання для самостійної роботи студен-

тів; матеріали для модульного контролю (контрольні 

запитання, тести і завдання для поточного та підсумко-

вого контролю) [5]. 

Застосування в освітньому процесі інтернетних дже-

рел уможливлює організацію пошуку навчальної інфор-

мації, її відбір, структурування у вигляді текстових, 

графічних, аудіо- та відеофайлів, що забезпечують 

формування в іноземних студентів умінь використо-

вувати українську мову в різноманітних життєвих ситу-

аціях, зокрема й під час професійного спілкування. 

Висновки. Використання інформаційно-комуніка-

ційних технологій в освітньому процесі медичного вишу 

сприяє реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

кожного здобувача освіти, розширенню можливостей 

методичного інструментарію; створенню принципово 

нової (комп‟ютеризованої) методики, що реалізується 

шляхом органічного поєднання традиційних форм і при-

йомів роботи з інноваційними. Інтерактивні можливості 

інформаційно-комунікаційних технологій розглядаємо 

як особливий, індивідуально зорієнтований засіб на-

вчання, що має високий дидактичний, розвивальний 

потенціал і дає змогу ефективно організовувати навча-

льно-пізнавальну діяльність студентів-іноземців.  

Отже, описані технології навчання української мови 

як іноземної (структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, 

тренінгові, діалогові, інформаційно-комунікаційні) зна-

чно розширюють можливості всіх суб‟єктів освітнього 

процесу, урізноманітнюють форми педагогічної взаємо-

дії, сукупно доповнюють і продовжують одна одну, ко-

релюють з логікою засвоєння українськомовного матері-

алу іншомовними комунікантами, а також сприяють 

підвищенню мотивації їхньої навчальної діяльності, 

стимулюють розвивально-мовленнєвий потенціал про-

фесійного спрямування у майбутніх фахівців медичної 

галузі.  
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Постановка проблеми. Процес модернізації сис-

теми української освіти в умовах соціально-економічних 

змін у сучасному суспільстві включає в себе актуаліза-

цію проблеми підвищення якості вищої освіти. В епоху 

інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний освітній 

простір, мобільності фахівців, глобалізації інженерної 

діяльності, якість вищої освіти характеризується не 

тільки обсягом знань зі спеціальності, але і здатністю 

майбутніх випускників до іншомовного спілкування з 

фахівцями інших країн. Таким чином, значущою скла-

довою професійної освіти є становлення, розвиток та 

вдосконалення вторинної мовної особистості студента, 

який володіє високим рівнем професійної компетентності. 

Актуальність компетентнісного підходу в проекту-

ванні діяльнісних результатів мовної освіти в немовних 

закладах вищої освіти визначається як «необхідність 

подолання дегуманізації технічної освіти шляхом конве-

ргенції соціально-гуманітарної та технічної підготовки 

студентів».  

У процесі залучення закладів вищої освіти в Болон-

ське перетворення, які передбачають академічне та про-

фесійне визнання вітчизняних дипломів на європейсь-

кому просторі, високий рівень компетентності зі 

знаннями іноземної мови, необхідний не тільки студен-

там, а й фахівцям технічного профілю. Значимість да-

ного положення відзначена в концепції модернізації 

української освіти та у вимогах Державного освітнього 

стандарту вищої професійної освіти до підготовки ква-

ліфікованого фахівця, здатного продовжити навчання і 

вести професійну діяльність в іншомовному середовищі. 

Тому в умовах культурного освітнього простору про-

блема розвитку іншомовної професійної комунікативної 

компетентності набуває особливого значення. Болонські 

угоди акцентують необхідність впровадження особисті-

сно-орієнтованої кредитно-модульної технології на-

вчання в освітній процес як необхідну умову підви-

щення якості вищої освіти та створення ефективної 

всередині вузівської системи контролю на основі заліко-

вих одиниць, що дозволяють визначати критеріальний 

рівень сформованості базових компетенцій студентів з 

урахуванням міжнародних освітніх стандартів. Дані пе-

ретворення представляються особливо значущими в ці-

лях розвитку особистісних та творчих якостей майбутніх 

фахівців технічного ЗВО, їх ключових (базових) загаль-

них і спеціальних компетентностей, що забезпечують 

готовність випускників до адаптації в умовах нових ін-

формаційних технологій, що в свою чергу, призводить 

до якісної та безперервної освіти і саморозвитку. 

У той же час результатом сформованої практики ви-

кладання дисципліни «Іноземна мова» в технічних ЗВО 

є той факт, що відсутні варіативні програми навчання 

студентів за напрямом профільних спеціальностей факу-

льтетів, тобто, іншими словами не визначені структура, 

зміст і умови розвитку іншомовної професійної комуні-

кативної компетентності, не розглянуто комплекс кому-

нікативних професійно орієнтованих завдань з ураху-

ванням специфіки конкретного освітнього рівня в 

безперервній багаторівневій структурі курсу, не перек-

ладені кількісні та якісні показники інтегрального рей-

тингу студентів в кредити Європейської системи перек-

В статті визначено понятійний апарат іншомовної комунікативної компетентності та зміст 
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ладу залікових одиниць – ECTS з метою забезпечення 

академічної мобільності, соціальної консолідації та ста-

білізації діяльності студентів та випускників.  

Наслідком перерахованих проблем є ситуація, коли 

випускники технічного ЗВО, мають досить високий рі-

вень сформованості іншомовної комунікативної компе-

тенції, відчувають труднощі в процесі професійного 

спілкування з фахівцями інших країн через несформова-

ність мови для спеціальних цілей, полікультурного сві-

тогляду, особистісних поведінкових якостей. Таким чи-

ном, склався ряд протиріч у вирішенні даної проблеми:  

в соціальному плані – між потребою в фахівцях, зда-

тних здійснювати іншомовну професійно орієнтовану 

діяльність на міжнародному рівні, і фактичною відсутні-

стю цілісної системи мовної професійної підготовки 

студентів в технічних ЗВО; 

в соціально-педагогічному плані – між соціальним 

замовленням на становлення іншомовної професійної 

комунікативної компетентності майбутніх інженерів і 

недостатньою орієнтованістю технічних закладів вищої 

освіти на міжнародні стандарти якості в даній області; 

в організаційно-педагогічному плані – між необхідні-

стю інтегрованої професійної і мовної підготовки студе-

нтів технічного ЗВО і відсутністю комплексу умов для її 

формування з урахуванням специфіки всіх освітніх рів-

нів, недостатньою розробленістю методик особистісного 

та компетентнісного розвитку в сфері іншомовного про-

фесійно орієнтованого спілкування. 

Отже, виникає соціально-економічна потреба у фахі-

вцях, які здатні ефективно здійснювати іншомовну про-

фесійно-орієнтовану діяльність на міжнародному рівні, а 

недостатня наукова розробленість проблеми якісної ін-

шомовної професійно орієнтованої підготовки студентів 

технічного ЗВО на основі кредитно-модульної техноло-

гії навчання зумовили актуальность даної теми дослі-

дження. Тому, мета дослідження полягає у виявленні, 

обґрунтуванні та реалізації змісту і умов розвитку у сту-

дентів технічного закладу вищої освіти іншомовної про-

фесійної комунікативної компетентності в процесі їх 

професійно орієнтованої підготовки на основі кредитно-

модульної технології навчання. 

Виклад основного матеріалу. Результати проведе-

ного дослідження наукових праць як Л. Біркун, 

Л. Брахман, С. Брумфіт, О. Волобуєва, Р. Джонсон, 

Г. Китайгородська, С. Козак, С. Мельник, Е. Пасов, 

С. Савіньон, М. Свейн, Д. Хаймс, Д. Шейлз дозволяють 

стверджувати, що впровадження модульної технології в 

навчальний процес орієнтує студентів на інтенсивне 

набуття досвіду самостійної роботи, що обумовлює 

само-програмування професійної діяльності, в тому чи-

слі в галузі вивчення іноземних мов. Поняття іншомов-

ної комунікативної компетентності у педагогіці та мето-

диці навчання іноземних мов не нове і досліджувалось 

як іноземними, так і вітчизняними вченими, такими як 

А. Соломчак, І. Озарко, І. Веретіна, Н. Мойсеєнко, 

Г. Заволянська, Д. Барська, Т. Кривошеєва, В. Бєлов, які 

працювали над навчальними матеріалами для вивчення 

англійської мови в навчальних закладах нафтогазового 

профілю. Проблеми, пов‟язані з методикою викладання 

іноземних мов у вищій школі та формуванням іншомов-

ної професійної компетентності досліджували Д. Барська, 

І. Веретіна, П. Гальскова, Р. Гришкова, О. Єфімова, 

Г. Заволянська, Г. Китайгородська, З. Коннова, Т. Кри-

вошеєва, Р. Мартинова, Н. Микитенко, Н. Мойсеєнко, 

Л. Морська. В основі поняття «іншомовна професійна 

комунікативна компетентність» розглядається як здат-

ність майбутнього фахівця технічного закладу освіти 

здійснювати міжкультурне професійно орієнтоване спі-

лкування в якості вторинної мовної особистості, взаємо-

діяти з носіями іншої культури з урахуванням націона-

льних цінностей, норм і уявлень, а саме створювати 

позитивний для комунікантів настрій в спілкуванні, ви-

бирати комунікативно доцільні способи вербальної та 

невербальної поведінки на основі знань про науку і ку-

льтуру інших народів в рамках полілогу культур та збе-

рігати національну ідентифікацію в умовах міжнародної 

інтеграції та мобільності. 

Розглядаючи сутність компетентнісного підходу, 

його значимість у системі професійно орієнтованої під-

готовки студентів, специфіки застосування до навчання 

дисципліни «Іноземна мова» можемо спостерігати різні 

точки зору на особливості формування та розвитку ко-

мунікативної складової в структурі професійної компе-

тентності майбутнього випускника ЗВО. Виділяють 

складові функціональної структури професійної компе-

тентності майбутнього випускника технічного ЗВО:  

Регулятивна складова – працездатність, відповідаль-

ність, організованість, здатність до самоосвіти протягом 

усього життя, самостійність, емпатія, толерантність, 

комунікативність, яка повинна бути реалізована на рівні 

професійної культури особистості. 

Когнітивна складова пов‟язана з загальнонауковими, 

політехнічними, спеціальними, інформаційними, персо-

нальними, політичними, соціально-економічними та 

цивільно-правовими компетенціями, які повинні бути в 

сукупності. 

Комунікативна складова пов‟язана з професійною 

компетентністю майбутнього випускника, що розгляда-

ється в єдності наступних складових: іншомовної про-

фесійної комунікативної компетентності, міжкультурної 

комунікації (діалог культур), міжкультурної інтеграції, 

соціально-професійної та академічної мобільності.  

Необхідно відзначити, що в зарубіжній та вітчизня-

ній педагогічній науці і практиці широко представлена 

система інтеграційних категорій професійного станов-

лення майбутнього випускника технічного ЗВО, що 

включає в себе наступні компоненти: ключова кваліфі-

кація, професіоналізм, профпридатність, профкваліфіка-

ція, профготовність, профмайстерність, профкомпетент-

ність та профосвіта. 

Аналіз різних точок зору з проблеми компетентніс-

ного підходу дозволяє зробити висновок про те, що по-

няття «компетентність» ширше, ніж поняття «знання, 

вміння, навички», а, отже, включає не тільки когнітивну 

та операційно-технологічну складові, а й мотиваційну, 

тобто, естетичну та поведінкову. 

Якщо розглядати показник якості, він базується на 

підготовці майбутніх фахівців, що передбачає розвиток 

базових (ключових) загальних та спеціальних компетен-

тностей, які дозволяють здійснювати професійну діяль-

ність на рівні сучасних вимог науки, техніки і культури. 

Проблема глобалізації освіти актуалізує розгляд іно-
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земної мови не тільки як засобу спілкування та як явища 

культури, що визначає його етнокультурну функцію. 

Розвиток іншомовної професійної комунікативної ком-

петентності та становлення мовної особистості студентів 

з метою здійснення успішної міжкультурної комунікації 

з фахівцями інших країн є стратегічною метою навчання 

іноземної мови студентів технічного ЗВО. 

Розвиток комунікативної складової мовної профе-

сійно орієнтованої підготовки студентів технічного ЗВО 

є необхідною умовою становлення мовної особистості, 

що здатна здійснювати міжкультурну взаємодію з фахі-

вцями інших країн в полікультурному просторі [2]. Та-

ким чином, мовна особистість може бути розглянута як 

сукупність здібностей людини до іншомовного спілку-

вання на міжкультурному рівні, успішної взаємодії з 

представниками інших культур. 

У зв‟язку з цим можна стверджувати, що актуальним 

є визначення структурно-змістовної сутності іншомовної 

професійної комунікативної компетентності з метою 

успішного здійснення майбутніми фахівцями міжкуль-

турного спілкування, яке пов‟язано не тільки з розвит-

ком когнітивної бази, але й з вдосконаленням якостей 

особистості, значущих в процесі спілкування.  

Під іншомовною професійною комунікативною ком-

петентністю розуміємо здатність майбутнього випуск-

ника технічного ЗВО діяти в режимі мовної особистості 

в професійно-спрямованій ситуації спілкування з фахів-

цями інших країн, здатного до здійсненню міжкультур-

ної професійної взаємодії в культурному просторі в умо-

вах міжнародної мобільності [4, с.36-40]. Таким чином, 

міжкультурна комунікативна компетентність повинна 

розглядатися як необхідна складова іншомовної профе-

сійної комунікативної компетентності студентів техніч-

ного ЗВО з метою забезпечення ефективної соціокуль-

турної та професійної адаптації, а також конкуренто-

здатності майбутніх випускників на міжнародному рівні.  

Для розвитку іншомовної професійної комунікатив-

ної компетентності студентів в освітньому просторі роз-

глянуто умови та виявлено методичні основи ефектив-

ного розвитку іншомовної професійної комунікативної 

компетентності студентів з урахуванням специфіки кон-

кретного освітнього рівня в безперервній багаторівневій 

структурі з дисципліни «Іноземна мова» на основі кре-

дитно-модульної технології навчання. Рівень сформова-

ності професійної компетентності студентів технічного 

ЗВО визначається ефективністю освітнього процесу. У 

зв‟язку з цим зростає необхідність вдосконалення навча-

льної програми курсу з досліджуваної дисципліни «Іно-

земна мова» на основі особистісно-орієнтованої техно-

логії навчання кредитно-модульного типу та моделі 

рейтингового контролю як складових базової дисципліни. 

Застосування кредитно-модульної технології навчан-

ня та контролю відповідає сучасним вимогам, що забез-

печує порівнянність національних документів про вищу 

освіту в умовах входження вищих навчальних закладів 

освіти в єдиний міжнародний освітній простір [3, с.2]. 

Під кредитно-модульною технологією навчання дис-

ципліні «Іноземна мова» в технічному закладі вищої 

освіти являється комплексна, цілеспрямована, особисті-

сно-орієнтована, спеціально спроектована інтегративна 

система, що включає сукупність методів, методик, засо-

бів і прийомів, впорядкована множина операцій і дій, що 

забезпечують досягнення прогнозованої мети, змістовні 

і процесуальні аспекти, спрямовані на формування, роз-

виток та вдосконалення іншомовної професійної кому-

нікативної компетентності студентів в умовах педагогі-

чної дійсності.  

Як процес дана технологія визначається в сукупності 

складових цілісної дидактичної системи, реалізація якої 

в педагогічній практиці призводить до досягнення гара-

нтованих цілей навчання і сприяє цілісному розвитку 

особистості студента. Як результат технологія являє 

собою проект методичної моделі дидактичного процесу, 

спрямованого на спроектований успіх педагогічних дій. 

До найбільш значущих ознак кредитно-модульної тех-

нології навчання з дисципліни «Іноземна мова» слід від-

нести: діагностичне цілеутворення, результативність, 

економічність, алгоритмічність, проектованість, керова-

ність, візуалізація, укрупнення і автономія блочно-моду-

льних одиниць.  

Інтегральний рейтинговий контроль рівня сформова-

них компетенцій студентів в системі залікових одиниць 

(кредитів), об‟єктивізації системи оцінювання рівня 

сформованості іншомовної професійної комунікативної 

компетентності відповідно до міжнародних критеріїв та 

параметрів якості вищої професійної освіти. Важливою 

складовою світової та європейської систем контролю, 

яка визначає кількісний та якісний рівень підготовки 

майбутніх випускників закладів вищої освіти є кредити 

як умовно-чисельне вираження працевитрат студента, 

розподілене по академічним дисциплінам (від 1 до 60). 

Кредити висловлюють відношення кількості роботи, 

необхідної для проходження дисципліни, до загальної 

кількості роботи, яку необхідно виконати протягом пов-

ного академічного року:  

• кредитно-залікові – орієнтовані на залік кредитів з 

метою забезпечення академічної мобільності та визна-

чають поняття «кредит» як одиницю оцінки праце ви-

трат на освоєння всієї освітньої програми або її частини; 

• кредитно-накопичувальні – орієнтовані на накопи-

чення кредитів та використання поняття «кредит» як 

одиницю оцінки результатів діяльності студентів за пев-

ний період їх навчання.  

Показники, що визначають ефективність комплексу 

створених педагогічних умов щодо оптимізації процесу 

розвитку іншомовної професійної комунікативної ком-

петентності студентів технічного закладу, аналізуються 

певними результатами розвитку іншомовної професійної 

комунікативної компетентності студентів, які були 

отримані на основі застосування наступних діагностич-

них методик: 

1. динаміки значущих якостей особистості студента, 

що визначають готовність до спілкування: емпатія, то-

лерантність, асертивність, атрактивність, трансперсона-

льна методика;  

2. рівні мотивації студентів по відношенню до май-

бутньої професійної діяльності, в тому числі до ви-

вчення професійно спрямованого курсу іноземної мови; 

3. визначення сенсу, інтересів та переваг студентів в 

процесі вивчення іноземної мови, роботи з інформацій-

ними джерелами – рівня інформаційної компетентності; 

4. рівня задоволеності методикою викладання дисци-
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пліни «Іноземна мова для професійно ділового спряму-

вання», кредитно-модульної технологією навчання і 

контролю; 

5. кількісного збільшення коефіцієнта засвоєння як 

одиниці вимірювання рівня сформованості іншомовної 

професійної комунікативної компетентності студентів; 

6. динаміки розвитку загальної культури особистості 

та самооцінки студента. 

З метою ефективного розвитку іншомовної профе-

сійної комунікативної компетентності студентів було 

розроблено та впроваджено в навчальний процес навча-

льно-методичний посібник «English for IT students» [5], 

за напрямком комп‟ютерних спеціальностей. Посібник 

дає можливість викладачеві застосувати різні форми 

аудиторної та поза аудиторної роботи зі студентами, 

організувати проведення творчих обговорень, диспутів, 

рольових ігор, використовувати різні інформаційні дже-

рела в процесі підготовки презентації та доповідей у 

напрямку профільної спеціальності студентів. Таким 

чином, підвищенню рівня мотивації студентів сприяють 

завдання, що активізують обговорення професійно оріє-

нтованих проблем, дозволяють виразити свою думку з 

опорою на фонові знання та характеризують загальну 

компетенцію студента (емпіричні та академічні знання), 

екзистенціальну компетенцію (особистісні характерис-

тики і погляди), професійну (спеціальну) та рівень сфо-

рмованості лінгвістичної та комунікативної компетенцій 

в структурі професійної компетентності майбутнього 

випускника технічного закладу вищої освіти. Виконання 

професійно орієнтованих навчальних завдань комуніка-

тивного характеру в режимах монологу, діалогу і полі-

логу, як показники рівня сформованості іншомовної 

професійної комунікативної компетентності студентів, 

оцінювалися за розробленими критеріями та парамет-

рами, які визначають рівень володіння мовою відповідно 

до міжнародних стандартів та вимог.  

Висновок. Розвиток професійної компетентності 

студентів освітнього рівня бакалавру необхідно здійс-

нювати на основі проблемного метода навчання з впро-

вадженням комунікативних ситуацій загально технічної 

та спеціальної проблематики по напрямку профільної 

спеціальності. На підставі аналізу теоретичного матері-

алу, вузівської практики та результатів роботи було 

встановлено, що процес динаміки розвитку іншомовної 

професійної комунікативної компетентності студентів 

технічного ЗВО здійснюється в наступній послідовності: 

від формування лінгвістичної, комунікативної та соціо-

культурної компетенцій до розвитку іншомовної профе-

сійної комунікативної компетентності, далі до етапу 

становлення та утвердження професіоналізму мовної 

особистості майбутніх випускників. В ході дослідження 

зроблено висновок, що розроблені навчально-мовні си-

туації професійно орієнтованої проблематики дозволя-

ють студентам відчути впевненість в успіху в процесі 

здійснення іншомовної професійної комунікації як ос-

нови подальшого іншомовного професійного спілку-

вання з фахівцями інших країн. Матеріал, засвоєний в 

процесі обговорення науково технічних мовних ситуа-

цій, може бути перенесений в середу реальної комуніка-

ції з представниками англомовних країн, використаний, 

в процесі, читання науково-технічної літератури та ро-

боти з іншими джерелами інформації. Аналіз відповідей 

дозволяє виявити актуальну для даного дослідження 

динаміку рейтингу сформованої іншомовної професійної 

комунікативної компетентності студентів. Тому уточ-

нення структури та змісту понять «Компетенція/компе-

тентність» в системі іншомовної професійно-орієнтова-

ної підготовки студентів технічного ЗВО дозволило 

розробити структурно-змістовну модель розвитку іншо-

мовної професійної комунікативної компетентності в 

сукупності наступних компонентів: лінгвістичного, дис-

курсивного, стратегічного, соціокультурного, соціаль-

ного (прагматичного), лінгвопрофесійного, соціально-

інформаційного, соціально політичного, персонального 

(особистісного, індивідуального).  

Отже, розвиток іншомовної професійної комунікати-

вної компетентності студентів відбувається найбільш 

ефективно на освітньому рівні при наявності виявлених 

педагогічних умов, тобто, особистісне орієнтоване нав-

чання, актуалізує розвиток професійно значущих моти-

ваційних, вольових, емоційних та когнітивних якостей 

мовної особистості, що в свою чергу, неможливе без 

компетентнісного підходу, який підсилює мотивацію, 

підвищує рівень сформованості компетентності студен-

тів з дисципліни «Іноземна мова» і успішність міжкуль-

турної комунікації. Розвиток іншомовної професійної 

комунікативної компетентності студентів технічного 

ЗВО відбувається особливо ефективно в процесі міжди-

сциплінарної інтеграції на освітньому рівні бакалавру 

якщо організація і зміст процесу навчання будується на 

компетентнісній основі із застосуванням особистісно-

орієнтованої кредитно-модульної технології навчання. 
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Problem statement. The development and  

                 implementation of new computer technologies, 

the emergence of new gadgets requires future professionals 

not only to have integrated communication skills, which can 

provide professional and business communication between 

people of different countries, as well as knowledge of 

English lexical units for certain areas of production, human 

life, namely, education, medicine, art, etc. It proves that 

contemporary educational life in Ukraine is a confirmation 

of the gradual process of integration into the European 

scientific and information space.  

The CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

methodology acquires special attention in the context of 

functional mastering a foreign language and the principle of 

integration in this case. 

Researcher David Marsh explains that the CLIL 

technique allows learners to develop foreign language 

linguistic and communicative competencies in the same 

learning context in which they develop general knowledge 

and skills. The use of the CLIL technique involves the study 

of non-linguistic subjects (biology, mathematics, geography, 

etc.) by foreign languages [2]. 

The purpose of the article. The main purpose of this 

work is to show the means of implementation of the CLIL 

methodology during the study of the discipline «Practical 

English Course» by the 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 year students of 

philological faculties of the higher educational 

establishments of Ukraine with tests for independent work 

and self-control in distance and blended learning. 

Presenting the main material. Such scientists as 

S. Bobyl, Y. Rudnik, Y. Sobol, O. Khodakovska and others 

paid attention to the problem of subject-language integrated 

learning in their works. Among foreign researchers of 

content and language integrated learning, such scholars as 

M. Allen, A. Bonne, D. Greddol, L. Collins, D. Marsh, 

I. Ting, and others should be singled out. 

Researcher O. Khodakovska believes that the study of 

language by the method of CLIL becomes more purposeful, 

because the language is used to solve specific 

communicative tasks. In addition, students have the 

opportunity to better understand and perceive the culture of 

the language being studied, which leads to the formation of 

socio-cultural competence of students [4]. 

A student or pupil passes through a fairly large amount 

of language material, which is a full immersion in the natural 

language environment. Working with different topics allows 

you to study specific terms, certain language structures, 

which helps to replenish the vocabulary of a student or pupil 

Perfect knowledge of a foreign language has the greatest importance in today’s globalization. Possessing 
integrated communication skills that provide professional and business relationships between people from different 

countries is becoming an obvious necessity for future foreign language professionals. Accordingly, special 
attention is paid at the present stage to the CLIL technique known in the world and actively used for effective 

foreign language learning. 

The paper is devoted to the problem of implementation of the methodology of content and language integrated 
learning (CLIL) in the process of studying the «Practical English Course» by the students of philological faculties 

of higher educational establishments of Ukraine with the help of tests for independent work and self-control in the 

conditions of blended and distant learning forms. Attention is paid to the effectiveness of testing and 
systematization of knowledge through this method during the study of the discipline. The purpose of the paper is to 

highlight the main advantages of using the CLIL methodology in teaching the students of the philological faculties 
of higher educational establishments of Ukraine in teaching the discipline «Practical English Course». Emphasis 

is made on the effectiveness of the use of tests for independent work and self-control, which gives students the 

opportunity to test their knowledge of English in a blended and distant learning. The research emphasizes that the 
use of the CLIL methodology increases the motivation of students to learn English, promotes the development of 

their mental abilities, purposeful acquisition of lexical units and grammar knowledge, which will be used in their 

future professional activities.  
Key words: content and language integrated learning, Practical English course, mixed learning, distant 

learning, future professional activity, test, independent work, self-control. 
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with subject terminology and prepares him for further study 

and application of knowledge and skills. The study of a 

foreign language and a non-language subject is both an 

additional means to achieve educational goals and has 

positive aspects for both the study of a foreign language and 

a non-language subject [2]. 

Experience shows that the study of English by the 

method of CLIL creates the conditions for Ukraine‟s entry 

into the transcontinental system of computer information and 

is the basis for the emergence of a new system of 

information support for education.  

As a result, the development of distant and blended 

learning is becoming extremely important. 

Such scientists and practitioners as V. Dyvak, 

N. Dumansky, T. Kramarenko, V. Popov, V. Trohymenko 

and others paid attention to the issue of distant learning in 

the educational process of higher educational establishments. 

According to the researcher V. Kukharenko, «distant 

learning» is learning by means of telecommunications, in 

which subjects (students, teachers, tutors) having a spatial or 

temporal distance, carry out a general educational process 

aimed at creating external educational products and relevant 

internal changes (increases) of subjects of study [3]. 

Scientists V. Kukharenko, O. Rybalko, N. Sirotenko 

point out that distant learning is carried out only with the 

help of the Internet, because the receipt of educational 

materials and tasks, and all other issues related to 

communication, are only in absentia. Intermediate and final 

certification is also carried out by sending and checking 

materials [3]. 

In this regard, according to the scholars, the following 

negative factors of distant learning become apparent, 

namely: the lack of face-to-face communication between a 

teacher and a student, which does not allow to implement an 

individual approach to teaching and education; students are 

not always self-disciplined, conscious and independent; lack 

of good technical equipment for constant access to 

information sources; lack of practical training and lack of 

constant control [3]. 

Experience, practice and a large amount of modern 

research indicate that in this case it is necessary to use a 

blended form of learning that creates a comfortable 

educational information environment, and communication 

systems provide all the necessary educational information. 

According to the scientist A. Andreev, blended learning 

should be understood as combining traditional teaching 

methods with interactive ones, which consists of three 

stages: distant learning of theoretical material, mastering 

practical aspects in the form of full-time classes, the last 

phase – passing an exam or completion of graduation paper [1]. 

The scholar explains that in blended learning elements of 

asynchronous and synchronous distance learning are used, 

the essence of which is that a certain part of academic 

disciplines (or disciplines) students (students) learn in 

traditional forms of education (full-time or part-time, etc.), 

and another part of disciplines (or discipline) – by network 

learning technologies. The ratio of parts is determined by the 

readiness of the educational institution as a whole to such a 

construction of the educational process, as well as the desire 

and technical capabilities of students (listeners). This 

approach is called «flexible learning» [1]. 

Analysis of the curriculum for «Practical English course» 

specialty 014.02 Secondary education. Language and 

literature (English) for the 1
st
, 2

nd
, 3rd year students show 

that the ratio of classroom hours and hours for independent 

work is approximately 40%: 60%.  

The program «Practical English Course» for the 1
st
, 2

nd
, 

3rd year students provides for the study of certain topics in 

grammar, which give students the opportunity to test their 

knowledge in English. These are the topics: “The Noun”, 

“The Article”, “The Adjective”, “The Adverb”, “Sequence 

of Tenses”, “Indirect speech”. 

Experience and practice show that students make the 

most mistakes on topics such as «The Noun», «The 

Adverb», “The Propositions”. 

In order to test knowledge and identify errors of the 1
st
 

year students the following tests on the topic of « The Noun» 

can be offered: 

Test 1. Choose the correct answer. 

1. I have put the money on the table and there it ______. 

A) be 

B) am 

C) is 

D) are 
 

2. His knowledge of French __________perfect. He is so 

smart. 

A) be 

B) are 

C) am 

D) is 
 

3. All his advice __________always useful for us. 

A) be  

B) are 

C) am 

D) is 
 

4. The contents of his letter __________ very important 

for our firm. 

A) be 

B) am 

C) is 

D) are 
 

5. Where __________ your pincers? 

A) am 

B) are 

C) be 

D) is 
 

6. Their clothes __________ on the table. 

A) is 

B) am 

C) are 

D) be  
 

7. The grapes you have just chosen __________ seedless. 

A) is 

B) am 

C) be 

D) are 
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8. The drugs on the bottom of the bottle_________ 

__________suspicious. 

A) looks 

B) look 

C) are looked 

D) looking 
 

9. The cattle on this farm __________ always so well 

looked after. 

A) are 

B) is 

C) be 

D) am 
 

10. The news Mary told him __________ rather sad and 

made him upset. 

A) are 

B) was 

C) be 

D) were 
 

Тest 2. Choose the correct answer. 

1. The money you have given __________on the table. 

Take__________! 

A) is, it 

B) am, you 

C) be, him 

D) are, them 
 

2. Your new furniture __________in the hall upstairs. 

A) am 

B) be 

C) are 

D) is 
 

3. Look over here! His belongings __________here. 

A) am 

B) is 

C) be 

D) are 
 

4. The oats __________ always used as the fodder for 

horses. 

A) are 

B) am 

C) be 

D) is 
 

5. The traffic in this street __________always so heavy. 

A) is 

B) be 

C) are 

D) am 
 

6. My scissors __________always sharp and often used 

for cutting threads. 

A am 

B) are 

C) be  

D) is 
 

7. This cloth_________ so soft and smooth. 

A) feels 

B) feeling 

C) feel 

D) is felt 
 

8. His old pyjamas __________worn out. 

A) is 

B) be 

C) am 

D) are 
 

9. The steps leading upstairs __________ very steep. 

A) is 

B) are 

C) be 

D) am 
 

10. Where __________ my spectacles? I have been 

looking for __________ for half an hour! 

A) is, it 

B) be, you 

C) are, them  

D) am, him 

In order to test knowledge and identify errors of the 2
st
 

year students can be offered the following tests on the topic 

of « Adverb».  

Test 1.  

Task 1. Choose the correct answer. 

1. And one day he saw two riders in a glade of ___ Hyde 

Park ___ to the Ham Gate. 

(A) the, closely  

(B) ___, close 

(C) ___, closely  

(D) the, close 
 

2. I have got too ___ time and my ___ care will be to find 

the ___ way to the village because ___ school I‟m going to 

is at the ___ end. 

(A) few, near, next, a, farther 

(B) little, next, nearest, the, farthest 

(C) little, next, next, ___, further 

(D) a little, nearest, nearest, the, furthest 
 

3. The next day, Sunday, they both worked ___ from 

___early morning. 

(A) hardly, the  

(B) hard, ___ 

(C) hard, the  

(D) hardly, ___ 
 

4. You‟ve been ____ working___. 

(A) hardly, lately  

(B) hard, late 

(C) hard, lately  

(D) hardly, late 
 

5. It is ___ early spring, but I don‟t think I ever 

remember ____ ____ wonderful weather. 

(A) the, such the 

(B) ___such a 

(C) ___, such ___ 

(D) an, so ___ 
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TEST 2. 

Task 1. Choose the correct answer. 

1. Sam __________ had any time to eat anything before 

they called him. 

a) hardly 

b) the hardest 

c) harder 

d) hard 

2. All the buses are __________ today. I wonder why. 

a) the latest 

b) lately  

c) later 

d) late 

 

3. Top footballers are usually __________ trained. 

a) high 

b) higher  

c) highly 

d) the highest 

 

4. I __________ fainted when I saw a snake on the floor. 

a) nearer 

b) near 

c) nearly 

d) the nearest 

 

5. He drives __________ that‟s why he had an accident 

yesterday. 

a) care 

b) carefully 

c) carelessly 

d) careless 

 

6. It was a __________ climb but the alpinists made it. 

a) hard  

b) harder 

c) hardly 

d) the hardest 

 

7. Andy was __________ upset when Sarah met him. 

a) terror 

b) terribly 

c) more terribly  

d) terrible 

 

8. __________ we were at home when the accident 

happened. 

a) Luck  

b) Luckier 

c) Lucky 

d) Luckily 

 

9. Sheila walked __________ into the room. 

a) silence 

b) silencer 

c) silently  

d) more silently 

 

10. Look at George! He is painting __________. 

a) awful  

b) awfully 

c) more awful  

d) the more awful 

 

Тask 2. Choose the correct answer. 

1. Everybody knows that Ron is a ______________ 

married man. 

a) happy  

b) happiness 

c) happily 

d) happier 

 

2. My mother was angry because all the relatives were 

__________ late. 

a) extern  

b) extreme 

c) extremer 

d) extremely 

 

3. It started showering heavily. __________ I had an 

umbrella. 

a) Luck  

b) Fortune 

c) Fortunate 

d) Fortunately 

 

4. This silk looks so __________. Let‟s buy it for a new 

dress. 

a) soft  

b) softly 

c) softer 

d) softest 

 

5. The traffic has been terrible __________ on our way 

home. 

a) late 

b) later 

c) lately 

d) latest  

 

6. Please, drive __________ we are with you. 

a) the carefulliest 

b) the more carefully 

c) the most carefully 

d) more carefully 

 

7. My telephone battery lasted __________ of all. 

a) long 

b) longer  

c) the longer 

d) the longest 

 

8. The meal we had last night tasted __________ and we 

really liked it. 

a) nicely  

b) delicious 

c) most delicious 

d) deliciously 

 

9. Pavarotti sings __________ and his voice sounds 

__________. 

a) beautifully, beautiful  
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b) beautiful, beautifully  

c) beauty, beauty 

d) beautifully, beautifully 

 
10. Diana behaves __________ now than she behaved 

last year. 

a) good  

b) better 

c) the better 

d) best [5] 

  

Conclusions. The modern CLIL technique has obvious 

advantages in the process of learning a foreign language 

because it motivates students to learn new lexical items and 

grammar rules. In the conditions of blended and distant 

learning forms the use of tests for independent work and 

self-control provides students to test and deepen their 

knowledge of lexical units and grammar rules which they 

will apply in their future professional activities. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МЕТОДИКИ CLIL ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ «ПРАКТИЧНОГО КУРСУ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗВО УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО ФОРМ НАВЧАННЯ  
Знання іноземної мови набуває принципового та пріоритетного значення у сучасних умовах глобалізації. Володіння 

інтегрованими комунікативними навичками спілкування, що забезпечують професійно-діловий взаємозв’язок людей різних 

країн, стає очевидною необхідністю для майбутніх фахівців з іноземної мови. Відповідно, особливої уваги на сучасному 
етапі набуває методика CLIL, відома у світі і активно використовувана для ефективного вивчення іноземної мови. 

Стаття присвячена розгляду проблеми імплементації методики предметно-мовного інтегрованого навчання CLIL, у 

процесі вивчення «Практичного курсу англійської мови» студентами філологічних факультетів ЗВО України за допомогою 
тестів для самостійної роботи і самоконтролю в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. Звернено увагу на 

ефективність перевірки і систематизації знань за посередництвом указаної методики під час вивчення навчальної 

дисципліни. Метою статті є висвітлення основних переваг застосування методики CLIL, упродовж вивчення студентами 
філологічних факультетів ЗВО України дисципліни «Практичний курс англійської мови». Підкреслюється ефективність 

використання тестів для самостійної роботи і самоконтролю, що дають можливість студентам перевірити свої знання з 
англійської мови в умовах змішаної і дистанційної форм навчання.  

У розвідці підкреслюється, що використання методики CLIL, підвищує мотивацію вивчення англійської мови у 

студентів, сприяє розвитку їх розумових здібностей, цілеспрямованому засвоєнню лексичних одиниць і знань з граматики, 
які використовуватимуть у своїй майбутній професійній діяльності. 

Ключові слова: предметно-мовне інтегроване навчання, практичний курс англійської мови, змішана форма навчання, 

дистанційна форма навчання, майбутня професійна діяльність, тест, самостійна робота, самоконтроль.  
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The statement of a problem. Medical terminology is 

one of the most intensively progressing parts of the 

vocabulary of any language, which is primarily due to the 

rapid development of medicine and international scientific 

integration, especially in the modern field of «Infectology». 

The growing interest of scientists in various branches of 

infectology terminology is explained by the emergence of a 

large number of concepts that require a clear formulation 

and consolidation. Due to the lack of a rational and clear 

organization of terminology as a specific system in 

lexicology, there is a constant problem of its improvement. 

This gives rise to difficulties related to the standardization of 

lexical material, which is a tool of scientific thought. 

Many of our examples are taken from the medical 

scientific papers related to intestinal infectious diseases. No 

specialized dictionaries in this area are available. This 

terminology is in a process of its development and many 

interesting phenomena can be observed there since new 

diseases have been appearing and new diagnostic devices 

and methods were invented. Methods of analysis, synthesis 

and generalization were used in the research. 

The aim of the study is to analyze the structural aspect 

of term units in the field of infectology: gastrointestinal 

infections. Our task is to find out how the terms were formed 

and which ways of term-formation prevail in this branch. 

The results of the study can be used by the teachers of 

medical education institutions. Basic information on word-

formation and word-analysis enables the students to manage 

medical terminology in a more effective way. 

The statement of the main material. A review of the 

literature of modern terminological research has shown that 

actively developing terminologies that constantly supply 

extensive material for terminological research and therefore 

need to be streamlined and standardized are of particular 

interest [1]. The linguostructural analysis of the modern 

medical sublanguage has led to the conclusion that, as a 

small linguostructural subsystem, it possesses universal 

properties characteristic for common language and 

differential properties that are absent in a common language. 

In medical terminology two completely different 

phenomena can be seen, internationally standardized 

anatomical nomenclature and quickly developing non-

standardized terminologies of individual clinical branches. 

While in the past new medical terms were mostly formed 

morphologically by means of derivation and composition 

from Latin and Greek word-forming components, nowadays 

it is the syntactic method which prevails – the forming of 

terminological compounds that very often turn into 

abbreviations. There are many classifications of new terms 

formation nowadays. Most linguists divide forming of new 

terms into morphological by means of derivation, 

compounding, abbreviation; syntactic by forming 

collocations and multi-word phrases; semantic by narrowing 

(specifying) the meaning of common words; by metaphoric 

and metonymic transfer of the previous meaning; borrowing 

words from other languages [6]. 

The vocabulary replenishment of the science language 

with new words occurs through the use of morphemes 

existing in the language and their new combination [4]. 

Derivation and compounding are considered to be the basic 

word-forming ways though the most productive type of 

terms formation is derivation. Derived medical terms can 

consist of a prefix, one or two word roots, and a suffix in 

various combinations. The most widely used in the branch 

under review are suffixes.–osis and –iasis with the meaning 

«abnormal condition or disease». This is confirmed by the 

following examples: cryptosporidiosis – криптоспоридіоз; 

giardiasis – лямбліоз; amebiasis – амебіаз; salmonellosis – 

сальмонельоз; brucellosis – бруцельоз; listeriosis – 

лістеріоз;necrosis – некроз; aspergillosis – аспергильоз; 

mucormycosis – мукоромікоз; hematemesis – гематемез; 

campylobacteriosis – кампілобактеріоз; shigellosis – 

The article deals with the term-formation in the branch of gastrointestinal infections. The aim of it is to analyze 

the structure of gastrointestinal infections term units, to find out how the terms were formed and which ways of 

term-formation prevail in this branch of infectology. 

The object of research is English infectology terminology, and the subject concerns the structural peculiarities 

of the English gastrointestinal infections terms. English samples of infectology terms from the medical scientific 

papers related to intestinal infectious diseases have been analyzed. Structural peculiarities of English terms have 

been studied and defined by the methods of comparative and structural analysis. 

Key words: English medical terminology, infectology, word-forming, derivation, compound terms, multi-word 

phrases, abbreviations. 
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шигельоз, бактеріальна дизентерія. Suffix -itis which has 

the meaning «inflammation» forms the terms: colitis – коліт; 

hepatitis – гепатит; retinitis – ретиніт; peritonitis – 

перитоніт. Suffix –ia with the meaning «state or condition» 

is used in the terms: hematochezia –гематохезія (криваві 

випорожнення); lamblia – лямблія; dysphagia – дисфагія; 

odynophagia – одинофагія. 

The second productive type of word-formation is 

compounding. A compound word is a fixed expression 

made up of more than one word. Occasionally some terms 

are written with a hyphen, occasionally as two separate 

words or one word: gastrointestinal – шлунково-кишковий; 

immunocompromised – з ослабленим імунітетом; tapeworms 

– солітери, ціп‟яки, стрічкові глисти; pancreatico-biliary – 

панкреатико-жовчний; pancreatico-cholangiopathy – пан-

креатико-холангіопатія; hepatosplenic – гепатоспленіч-

ний; sporangiospores–спорангіоспори; campylobacteriosis 

– кампілобактеріоз; enterotoxigenic– ентеротоксигенний. 

Both mentioned above types are considered as morpholo-

gical because they undergo certain morphological processes.  

The language nomination in infectology is distinguished 

by the presence of a large number of multicomponent 

terminological units. And here the syntactic way takes place: 

the forming of multi-word phrases. Infectology is one of 

the relatively dynamically developing areas in the modern 

world, which at the same time has very deep roots. 

Moreover, the lexical layer of this group is being constantly 

updated with new terms in English.In linguistics, two-

component and multicomponent terms are distinguished 

depending on the number of internal components and the 

type of relationship between the constituent parts. Such 

group of terms is the optimal language tool in the field of 

actual nomination in modern science and, due to its large 

semantic capacity, is the most important lexical constituent 

of a scientific medical text. 

In the branch of gastrointestinal infections two-word 

phrases -adjective+ noun are commonly used: protozoal 

pathogens – найпростіші патогени; abdominal pain – біль 

в животі; colonic infection – інфекція товстої кишки; 

rectal bleeding –ректальна кровотеча; toxic megacolon – 

токсичний мегаколон; intestinal perforation – перфорація 

кишечника; intestinal ulcer – виразка кишечника; dissemi-

nated infection – дисемінована інфекція; mesenteric 

vessels – брижові судини (мезентериальні судини); 

hepatosplenic infection – gепатоспленічна інфекція; 

mucosal immunology – iмунологія слизової оболонки; 

intestinal infections – кишкові інфекції; immunocompro-

mised patients – пацієнти з ослабленим імунітетом; 

epithelial destruction – руйнування епітелію; radiolucent 

lesion – радіопрозорі ураження; diarrheal illnesses – 

діарейні хвороби. Two-wordphrases -noun+noun are also 

used: liver flukes – двовустець печінковий; liver tender-

ness – болючість печінки; bilirubin concentration – 

концентрація білірубіну; nutrient absorption – засвоєння 

поживних речовин. Within three-and-four-word phrases -

adjective+noun+noun or -noun+noun+noun are widely 

used: irritable bowel syndrome – cиндром подразненого 

кишечника; gastrointestinal tract infections – інфекції 

шлунково-кишкового тракту; bowel wall perforation –

перфорація стінок кишечника; symptomatic rotavirus 

infection – симптоматична ротавірусна інфекція; alkaline 

phosphatase concentration – концентрація лужної фосфа-

тази; enterotoxigenic Escherichia coli infections – ентеро-

токсигенні інфекції кишкової палички. 

Due to the components increase, abbreviations are being 

actively used. The widespread use of them is primarily 

associated with their use convenience. As scientists note, the 

abbreviation is used to achieve the necessary brevity of the 

term; it arises as a result of word combination transformation 

into a compound word [5]. Abbreviation is a shortened form 

of a word or phrase. There are many ways of forming 

abbreviations. Usually but not always, they consist of a letter 

or group of letters taken from a word or phrase: CMV 

(Cytomegalovirus) – ЦМВ (Цитомегаловірусний); IBS 

(Irritable Bowel Syndrome) – cиндром подразненого 

кишечника; H. pylori (Helicobacter pylori) – гелікоба ктер 

піло рі; C difficile (Clostridium difficile) – збудник псевдо-

мембранозного коліту. The presence of a significant 

abbreviations proportion is a typological feature of the 

medical term system. But they are not widely used in the 

branch under consideration. 

Conclusions. Formation of new terms in each field of 

medicine deserves an appropriate attention because the terms 

become successively a part of general medical terminology. 

There is very close relationship between language of medical 

science and its branches. The vocabulary of each branch 

forms the general bulk medical terminology. 

The structural analysis of the gastrointestinal infections 

terms was carried out, where the following types were 

identified: one-component (simple and derivative), multi-

component, abbreviations.The most productive way to form 

derivative terms is affixation. Each of the prefixes and 

suffixes hides certain meaning, but they are not used as 

independent words. They are used as parts of new concepts. 

Analysis of the medical termsderivation forces us to learn 

their exact meaning.The gastrointestinal infections 

sublanguage analysis of the multicomponent terms in 

English showed that two, three and four-component terms 

are used in the texts of this sphere. 
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ 

У статті розглядається терміноутворення в галузі шлунково-кишкових інфекцій. Метою дослідження є аналіз 

структури термінологічних одиниць шлунково-кишкових інфекцій, з’ясування шляхів формувалися термінів та 

способів терміноутворення, що переважають у цій галузі інфекціології. 

Об’єктом дослідження є англійська термінологія інфекціології, а предмет дослідження стосується структурних 

особливостей англійських термінів шлунково-кишкових інфекцій. Проаналізовано англійські зразки термінології з 

медичних наукових праць, що стосуються кишкових інфекційних захворювань. Структурні особливості англійських 

термінів вивчені та визначені методами порівняльного та структурного аналізу. 

Ключові слова: англійська медична термінологія, інфекціологія, словотворення, деривація, складні терміни, 

багатослівні вирази, скорочення. 
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Постановка проблеми. Літературно-критична 

наука сьогодення переживає зміну векторів у царині 

франкознавства. Відштовхуючись від звичного радянсь-

кого трактування Франка-революціонера, Каменяра-

ідеолога, науковці ХХІ ст. роблять ставку на інтимну 

лірику, в якій яскраво проявляється національна свідо-

мість. Широкому загалу стають відомими раніше прихо-

вані статті І. Франка, де критикуються ідеї марксизму, 

по-новому читаються класичні твори завдяки застосу-

ванню модерних літературознавчих концепцій. Занепад 

атеїстичної ідеології дав змогу розкрити біблійно-релі-

гійне та філософсько-етичне підґрунтя творчості україн-

ського класика, яскраво представлене, на нашу думку, в 

ліро-епічному доробку автора.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

розв‟язання проблеми. Поеми І. Франка осмислювало 

багато вчених: А. Брагінець [2], М. Зеров [6], Є. Мала-

нюк [12], А. Каспрук [7], О. Білецький [1]. Зосередила 

свій критичний погляд на цьому жанрі й румунський 

літературознавець Магдалина Ласло-Куцюк. Зокрема це 

окремі розділи із монографії «Текст та інтертекст в 

художній спадщині Івана Франка» [11], а також певні 

зауваги, висловлені у праці «Велика традиція» [10].  

Наукове дослідження А. Скоця «Поеми Івана Фран-

ка» [13] – проникливе різновекторне прочитання низки 

поем українського класика, що стало результатом понад 

сорокарічної праці. Саме у цій літературно-критичній 

розвідці застосовано термін «поемарій» для позначення 

ліро-епічного спадку І. Франка, яким послуговуватиме-

мось і ми при подальшому аналізі.  

Рецепція румунським критиком поем знаного україн-

ського літератора не була раніше об‟єктом спеціальних 

розвідок. Це становить актуальність дослідження. 

Мета – розглядаючи ідейний зміст і проблематику ліро-

епічного спадку класика простежити і конкретизувати 

інтертекстуальні моделі, утвердження гуманістичних 

цінностей та авторсткий пафос І. Франка. 

Виклад основного матеріалу. Гіганту української 

літератури притаманний активний світо- та суспільно-

чуттєвий погляд, що відобразився в експресивній при-

роді творчості і символістських принципах сприйняття 

дійсності, характерних романтичній художній системі. 

Але, розвиваючи романтичну поетику, митець не прий-

має цілої низки засад цього напрямку, передовсім ідеалі-

зму як основи ставлення до дійсності, пантеїстичної 

концепції природи, культури та історії. Такий нетиповий 

підхід спостерігаємо уже в ранній філософській поемі 

«Смерть Каїна», написаній 1888 р. 

У центрі твору – питання про пізнання, знання та 

сенс життя. До зазначеної проблематики зверталися не 

лише український митець, Байрон («Каїна» англійського 

письменника І. Франко переклав 1879 р.), Мільтон, Да-

нте та Ґьоте. Когнітивні філософські ідеї зустрічаємо у 

текстах Біблії [11, с.105].  

Каїн у Байрона, одержимий пізнанням як найвищою 

метою, прагне зрозуміти таємницю життя і смерті, хоч 

йому й не відомо, чи є знання добром. Люцифер же, 

стверджуючи, що істина – це благо, спокушає Каїна. У 

той час Ада, дружина Каїна, застерігає, що знання при-

несе біду. І не помиляється. Пошук істини приводить 

Каїна до страшних результатів. Аналогічна проблема 

розкривається І. Франком. І його персонажа знання 

зробило вбивцею. Адже Авель хотів, відвернувши брата 

від пізнання, повернути у «лоно простоти». Метафорою 

істини в англійського письменника є політ Каїна з Лю-

цифером, у Франка такою метафорою стає видіння раю. 

Першому Каїну пізнання приносить гірке відкриття: «я – 

ніщо!» Другому – щасливе прозріння: знання – не ворог, 

а в любові – смисл існування. Але щастя Франкового 

Каїна ілюзорне, а трагізм долі перевершує трагізм героя 

романтичного. 

М. Ласло-Куцюк не тільки простежує інтертекстуа-

льні зв‟язки поеми вітчизняного автора із працями євро-

пейських митців, а й здійснює спробу сюжетного трак-

тування [11, с.106]. Так, на думку науковця, Франковий 

«Каїн» починає сюжетну хронологію там, де заверши-

лася розповідь Байрона. Тобто з того моменту коли Каїн, 

убивши брата і будучи вигнаним, починає блукання 

світом.  

У біблійних текстах нічого не знаходимо про блу-

кання Каїна. Натомість у поемі «Сумління» В. Гюго, 

перекладеній Франком, описано митарства персонажа, 

котрий ніяк не міг сховатися від Всевидячого ока. На 

цих алюзіях акцентує увагу румунський критик. 

Мета наукової статті – розглядаючи ідейний зміст і проблематику лірико-епічної спадщини класика 

української літератури, простежити і конкретизувати інтертекстуальні моделі в художніх зразках, а 

також певною мірою заглибитися в психоособистість письменника – довести утвердження гуманістичних 

цінностей і авторський пафос Івана Франко через осмислення його поем. Відповідно, аналіз зроблений крізь 

призму сучасних літературознавчих напрямів. 

Доведено, що літературна спадщина класика внесла європейські естетичні та філософські ідеї в 

українську літературу. 

Ключові слова: Франко, інтертекст, «Мойсей», «Смерть Каїна», «Іван Вишенський». 
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Містерія Байрона у свій час розчарувала англійських 

читачів своєю невідповідністю романтичним канонам, 

створеним епохою і самим автором. Персонаж твору – 

гордий індивідуаліст, самотній і проклятий (типово ро-

мантичні риси), та існує другий бік цієї непростої нату-

ри. Він скептик, який не вірить ні в Єгову, ні в Люци-

фера, для нього сумнів – головний принцип світобачення. 

Каїн за характером мислення і поведінки – раціоналіст і 

аналітик. Такий парадоксальний романтичний тип при-

ваблює І. Франка найбільше. Його герой насамперед 

мисляча особистість. Навіть формально ця риса втілена 

у внутрішніх монологах, якими написана більша частина 

тексту. І хоч мислячий персонаж виявляється невпев-

неним, роздвоєним, сама думка його наділена такою 

досконалістю й силою, що він знаходить істину, а з нею 

мету, громадянську за спрямуванням, і водночас повер-

тає втрачену цілісність власної натури. Ось де головний 

моральний висновок поеми, цілком новий у порівнянні з 

романтичними рішеннями аналогічних конфліктів і 

надзвичайно важливий в рамках творчості І. Франка і 

тієї концепції особистості, котра буде поглиблюватися в 

його наступних філософських поемах.  

Серед них – «Похорон» – найбільш реалістична й 

політично точна. Поміж джерел її сюжету називають 

новелу Проспера Меріме «Душі чистилища», в якій 

французький прозаїк переробив леґенду про Дон Жуана 

де Маранья. Вказують біографи при цьому на те, що в 

бібліотеці І. Франка були оповідання Меріме [1, с.143]. 

Надто буквальний пошук джерел загрожує звуженням 

суті поеми і загалом творчого мислення І. Франка. Ідея 

подвійності людської натури – старовинна світова тема – 

прийшла до поета значно раніше, ніж книжки Меріме, 

задовго до «Похорону» знайшла життя в його ліриці. 

Образи І. Франка – і потворна фантасмагорія бен-

кету, і земля – «розритая могила», і, нарешті, централь-

ний символ поеми – двійник – опрацьовувалися літера-

турою романтизму. Та якщо «страхіття деякі та 

дивогляди» нібито старі, зміст їх цілком сучасний. На це 

недвозначно натякає автор в епілозі. 

Підкреслюючи художню спорідненість творів 

І. Франка і європейських романтиків, не слід забувати, 

що образ «розритої могили» зустрічається і у 

Т. Шевченка. Та й «Сон» автора «Кобзаря» вплинув на 

І. Франка не менше, ніж уся глибока європейська тра-

диція, аж до філософської драми Кальдерона «Життя є 

сон». 

Знову, як і в поемі про Каїна, І. Франко поширює ро-

мантичний конфлікт. Прекрасний романтичний тип 

розполовиненого крамольника наче вироджується. Дон 

Фелікс глумився над вірою, Мирон – зраджує ідеал сво-

боди. Дона Фелікса карають «вищі сили», Мирона – 

народ. Дон Фелікс втілив нову якість людського духу, 

що усвідомлював свою раціоналістичну сутність, право 

на сумнів і заперечення, Мирон – таку суперечливість, 

роздвоєність, трагічну антиномічність цього духу, яка 

неминуче призводить до загибелі. Романтична ідея про 

множинну природу людського «я» лягла в основу харак-

теру героя. Ця традиційна концепція також переосмис-

лена українським класиком. Множинність, подвійність, 

продуктивні в романтизмі, для І. Франка виявляються 

принципом неспроможним, вони уже не підносять до 

духовних відкриттів, а деморалізують, гублять осо-

бистість. 

Лінію на створення символічного образу часу 

І. Франко продовжує у поемі «Мойсей», в якій соціальні 

колізії знову невіддільні від духовних драм особистості. 

Ідейною домінантою теми «людина і суспільство» стає 

боротьба вождя народу за єдність власного духу, за гро-

мадянський та етичний ідеал. 

Твір – алегорично-притчеве осмислення історичної 

долі українського народу, трагічних шляхів його духов-

ного розвитку. В трактуванні образу Мойсея І. Франко 

неперевершений у світовій «мойсеїані». Беззаперечно, 

образ пророка прийшов у літературу із Книги Книг і 

активно культивувався в мистецтві слова. Одними із 

найвідоміших творів про біблійного вождя є поема 

«Мойсей» французького поета періоду романтизму 

Альфреда Віньї, філософські однойменні драми угорця 

Імре Мадача та Герхарта Гауптмана. У слов‟янських 

літературах згаданий персонаж зустрічаємо у поемах 

«Ангелі» польського поета Юліуша Словацького, «Бар 

Кохба» чеського поета Ярослава Врхліцького, «Мойсей» 

хорвата Сільвіє Краньчевича, які, до речі, перекладав 

український класик. Це дає підстави низці вчених порів-

нювати власний твір Франка та поеми слов‟янських пое-

тів [13, с.13].  

Письменник багато і скрупульозно вивчав Біблію, 

яка стала для нього джерелом багатьох оригінальних 

художніх праць. Автор сам зазначав, що «велика частина 

біблійних книг має, крім релігійного, безпосереднє пое-

тичне значення» [14, с.263]. Так з‟явилися поеми 

«Смерть Каїна» та «Мойсей». 

Образ християнського пророка зустрічаємо не тільки 

в зразках світової літератури, а й у творах давньої украї-

нської літератури (зокрема, у «Слові про Закон і Благо-

дать» Іларіона, «Повісті врем‟янних літ», притчах Ки-

рила Турівського). У другій половині ХІХ ст. до образу 

легендарного біблійного пророка звертається Корнило 

Устиянович, створивши картину та поезію «Мойсей». А 

1914 побачила світ поема Миколи Голубця «Мойсей 

Безумний». Сам автор філософських праць неодноразово 

звертався до постаті релігійного вождя. Так, маємо алю-

зії до образу Мойсея у ряді літературних зразків ран-

нього періоду, як-от: у повісті «Петрії і Довбущуки» 

(1876 р.), у поемах «Ex nixilo», «По-людськи», «Похо-

рон», у збірникові поезій «Мій Ізмарагд» («Серцем мо-

лився Мойсей»), у повісті «Перехресні стежки», збірці 

«Semper tiro» та ін. Тобто, перед написанням поеми 

«Мойсей» І. Франко глибоко аналізував та апробовував 

у різних літературних полотнах художню постать 

пророка. 

Написана поема протягом січня-липня 1905 року під 

час Першої російської революції. У творі порушувалися 

такі актуальні на той час питання, як зростання націона-

льної свідомості, важливість слова, історична роль нації, 

служіння народу, мобілізуюче значення смерті героя. 

Вважається, поштовхом до написання класиком свого 

літературного шедевру стала статуя Мойсея з гробниці 

папи Юлія ІІ у церкві Сан П‟єтро, створена скульптором 

епохи Відродження Мікелянджело. Її, як і ряд інших 
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шедеврів, І. Франко побачив 1904 року під час подорожі 

разом з Михайлом Грушевським до Італії. У поемі 

українського автора йдеться про «штири роги» («Він іде 

на широкий майдан … Простяга свої Штири роги…»). 

Цю метафору тлумачить сам автор, пов‟язуючи із скуль-

птурою Боунаротті: два роги – то пасма волосся на голо-

ві Мойсея, а інші два – то руки пророка, підняті в 

промові.  

Довгий час тему та ідею «Мойсея» дослідники вба-

чали в «Пролозі». Це заперечує у своїй ґрунтовній розві-

дці про інтертекст в художньому доробку І. Франка 

румунський науковець. М. Ласло-Куцюк вказує на 

випадкове написання «Прологу», оскільки загально-

відомий факт, що коли текст поеми вже верстали, на 

початку книги залишилося кілька чистих аркушів. Тоді 

управитель друкарні Беднарський порадив автору напи-

сати якусь передмову. Так і з‟явився славнозвісний 

«Пролог», сторений письменником за ніч. У радянський 

час про це не прийнято було говорити, оскільки визнати, 

що в поемі йдеться про надії єврейського народу на від-

творення своєї держави, владі було невигідно. Про це у 

спогадах про Франка говорить Василь Щурат [11, с.151]. 

Зокрема зазначаючи, що ідея написати «Мойсея» 

з‟являється у Каменяра 1892 року після знайомства із 

засновником новочасного сіонізму Теодором Герцелем. 

Таким чином, румунська україністка припускає, що сам 

текст поеми був написаний раніше, ніж події російської 

революції, а під впливом цих суспільних заворушень 

створювався «Пролог», в котрому справді висловлю-

ються сподівання автора на те, що Українська держава 

постане і буде вона великою та могутньою.  

Твір двічі (1905 та 1913) видавався окремими кни-

гами. На території Східної України його опублікував 

альманах «Розвага», але саме через вступ цензура забо-

ронила видання і знищила його. 1916 поема без «Про-

лога» вийшла у київському видавництві «Криниця». 

Полярні М. Ласло-Куцюк щодо вступу погляди вислов-

лює внучка Каменяра Зінаїда Франко: «Пролог» являє 

собою апострофу високого громадянського звучання з 

усіма формальними ознаками монологічної розмови, де 

автор ототожнюється із співцем, трибуном свого народу 

і веде розмову із слухачем і сприймачем драматичного 

монологу – народом» [3, с.12]. 

У вступі поет проводить паралелі між приреченими 

на поневіряння світом українським та єврейським наро-

дами, міркує про фатальні наслідки існування нації поза 

своєю історією. Та все ж класик висловлює сподівання 

на спасіння свого етносу. «Пролог» стає пророцтвом 

українського відродження. У поемі на противагу біблій-

ській версії немає домінування одного народу над ін-

шим. Це для Франка – аморально і цинічно. Він сподіва-

ється, що Україна і її нація займуть своє місце на 

геополітичній карті світу: «Та прийде час, і ти огнистим 

видом Засяєш у народів вільнім колі…». У цьому твер-

дженні Ю. Ковалів вбачає натяки на Шевченкове «в 

сім‟ї вольній, новій», звернення до «Книги буття україн-

ського народу» М. Костомарова [8, с.333]. Чимало дос-

лідників відзначають ймовірний вплив ідей «вождівс-

тва» А. Міцкевича на створення образу Мойсея-

виразника націоналістичних ідей. Так, О. Забужко гово-

рить про позначення ідей «польського месіонізму» на 

українського поета.  

Поема була навіяна «Другою книгою Мойсеєвою: 

Вихід», проте основна тема твору – смерть Мойсея як 

пророка, невизнаного своїм народом. Художня праця 

побудована на біблійній легенді про Мойсея, який сорок 

років водив єврейський народ пустелею у пошуках «зе-

млі обітованої». Та у Франка пророк – це не просто по-

водир, лідер, образ його – багатоаспектний, філософсь-

кий. У Мойсеєві зіткнулися індивідуальні риси його як 

людини із соціальними функціями поводиря в умовах 

об‟єктивних закономірностей розвитку суспільства, не 

підвладного ні Єгові, ані Азазелю. Це спричинює внут-

рішню боротьбу пророка. Окрім того, автор вводить в 

художню канву твору додаткових персонажів Авірона та 

Датана, котрі вселяють у народ недовіру вождю. Фран-

ковий Мойсей шукає причини невдач не у собі, а у сут-

ності безініціативної нації з обмеженим світобаченням. 

Такий вождь залишається осторонь на історичній дорозі 

в майбутнє. Поема прокламує осуд народного лідера, 

який обрав багатолітній шлях очікування і шукань за-

мість рішучих революційних вчинків. Та саме Мойсей 

своєю смертю перетворив безлику юрбу на самодоста-

тню націю. Трагізм неординарної постаті поводиря по-

лягав у тому, що він, знаючи свою долю, знаючи, що не 

дійде до «землі обітованої», все ж знаходить в собі сили 

залишитися непохитним у своїх переконаннях та діян-

нях. Переважання духовного над матеріальним – прові-

дний концепт твору, навіяний Посланням апостола Пав-

ла до римлян, 8:1. 

Композиційно поема складається із «Пролога» та 

двадцяти пісень (розділів), які дослідник А. Каспрук 

умовно ділить на чотири частини за важливістю ключо-

вих сюжетних вузлів та розвитком подій [7, с.178]. Пе-

ршу групу складають розділи І–ХІ, конфлікт між наро-

дом і пророком наростає та загострюється, демагогізм 

Авірона та Датона. Вождь залишає табір, аби хоч само-

му побачити обітовану землю. Друга частина – розділи 

ХІІ–ХVIII – міркування Мойсея про долю нації та осми-

слення свого шляху ватажка. Третя частина – ХІХ роз-

діл, четверта – ХХ. Описано етнос після смерті пово-

диря. Здійснення мрій, за які боровся Мойсей.  

Будучи людиною з гострим аналітичним мисленням, 

І. Франко і прототипами для своїх персонажів обирав 

людей реальних, непересічних. Найповніше розкриває 

життєвий і творчий шлях І. Вишенського в монографії 

«Іван Вишенський і його твори». Глибокий аналіз цій 

критичній праці І. Франка дав А. Кримський, вказуючи 

на її позитивні якості й недоліки. Аналізуючи моногра-

фію, він у ній побачив Франка-поета, його художні до-

мисли там, де не вистачало фактів. А. Кримський не без 

докору підкреслив, що місцями в книзі відчувається «не 

столько ученая биография Вышенского, сколько истори-

ческий роман» [9, с.421]. Слова вченого запали в серце 

письменникові, стали імпульсом до написання поеми в 

якій зображено останній період життя Івана Вишенсь-

кого, його боротьбу між особистим бажанням рятувати 

власну душу і почуттям громадського обов‟язку. У творі 

зображено аскетичне життя, релігійні, політичні, мора-

льні засади ченця. Визначальну інтригу сюжетної лінії 
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формує антитеза: зречення мирського життя заради спа-

сіння душі. І. Вишенський, як активний антиуніат у 

ключовий момент відмовляється очолити боротьбу з 

католицькою навалою, замикається в келії. 

Попри художню, символічну умовність зображува-

ного, в поемі превалює реальний, конкретно-історичний 

зміст подій. Змальовуючи в десятому розділі посольство 

до Вишенського з України, І. Франко використовує 

дійсний історичний факт, коли в 1621 р. представники 

православної общини, зібравшись у місті Луцьку, ухва-

лили послати до Константинопольського патріарха про-

хання, щоб повернути з Афону додому «преподобний 

мужей россов», а між ними Івана Вишенського. Образи з 

твору письменника-полеміста «Послання до єпископів» 

та інших І. Франко вкраплює в лист, який привезли 

схимнику земляки з України. 

Науковці передбачали негативну читацьку рецепцію 

цієї поеми, оскільки тут згадувалася тема відлюдності. 

Однак, як стверджує М. Ласло-Куцюк, у поемі йдеться 

про аскезу як подвиг людини, на який здатен далеко не 

кожен, а тільки сильний духом індивід. У персонажі 

втілено нерозривну єдність Землі і Неба. Письменник-

полеміст – людина з глибокою духовною сутністю, а 

його пошуки Бога – принципи художнього зображення, 

які А. Черников відносить до провідних у методі духов-

ного реалізму [15, с.18]. 

Розв‟язуючи проблему взаємин особи і колективу, 

народу і вождя, І. Франко, як у поемі «Іван Вишенсь-

кий», так і в поемі «Мойсей» стверджує: ідея і герой-

борець не можуть відірватись від соціуму. Така спроба – 

трагічна по самій своїй суті. Лише суспільна праця, слу-

жіння народові можуть принести щастя людині. Якщо 

багато західноєвропейських письменників, попередників 

і сучасників автора «Коменярів» Байрон, Шеллі, Ібсен, 

Гауптман – зображували народ тлом для яскравого пока-

зу гордих і недосяжних особистостей, то в поемах 

І. Франка герої тісно пов‟язані з етносом, їх дії зумов-

лені впливом суспільства, котре виступає аттрактором у 

внутрішній боротьбі персонажів. На цю особливість по-

емарію вказувала науковець із Румунії.  

Загалом, літературний спадок І. Франка, за влучним 

висловом Івана Денисюка, став «ін‟єкцією європеїзму» в 

українську літературу, прищепивши на національному 

ґрунті модерні форми й засоби художньої виразності, 

новочасні естетичні та філософські ідеї, «вічні» теми й 

проблеми метаісторичного та вселюдського значення [5, 

с.150]. У власній творчості письменник випробував чи 

не всі відомі на той час літературні жанри. Поза сумні-

вом, автор філософських поем «Мойсей» та «Смерть 

Каїна» – найвидатніший український письменник поше-

вченківської доби, найяскравіший «культурний герой» 

другої половини ХІХ століття, який вершинними своїми 

здобутками сягає мистецьких обріїв століття ХХ-го. На-

слідком його творчої праці стали європеїзація, інтелек-

туалізація та естетизація національної художньої 

свідомості. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, коли у світі і в 

Україні спостерігається економічна і культурна криза, 
особливо актуальною є етнічна ідентифікація українсь-
кого народу через поглиблене вивчення своєї історії, 
походження, культури. Незважаючи на тенденції глоба-
лізації, відроджується український етнос, люди поверта-
ються до традицій своїх предків, до вивчення минулого.  

Актуальність статті полягає в тому, що дослідження 
здійснено в межах літературознавства та етнопсихології, 
що спрямовано на вивчення віддзеркалення в літерату-
рознавчих одиницях, зокрема й у вербальних символах, 
особливостей світосприйняття та національного харак-
теру українців. Звернення до фольклорного тексту, що 
концентрує в собі символічний компонент значення 
слова, відкриває широкі перспективи у вивченні матері-
альної та духовної культури нашого народу. Мова збері-
гає національну символіку, яка потребує більш деталь-
ного вивчення та систематизації. У вербальних символах 
збережені не тільки знання предків про світ, а й почуття, 
емоції людей, які переживали різні історичні події, мо-
ральні норми, що вироблялися протягом століть. 

Символіку прадавньої картини світу слов‟ян вивчали 
у свій час І. Вагилевич, М. Костомаров, О. Потебня та 
інші науковці. Серед сучасних дослідників виділяються 
роботи З. Василько, В. Жайворонка, Н. Пастух, Н. Слухай.  

Вивчення символу в різних галузях науки зумовлює 
різноманітність підходів до цієї філософсько-естетичної 
категорії: філософський (О. Лосєв, М. Мамардашвілі, 
К. Свасьян, Ю. Сватко), міфологічний (Є. Мелетинсь-
кий, У. Тернер), лінгвістичний (Н. Арутюнова, Н. Афа-
насьєва, О. Потебня, Є. Шелестюк), лінгво-культуро-
логічний (В. Колесов, В. Маслова, Ю. Степанов, 
Ю. Юрченко). 

Мета дослідження – простежити символічні коди ві-
нка в українській народній обрядовій творчості. 

Виклад основного матеріалу. Кодом називають су-
купність знаків і систему певних правил, за допомогою 
яких інформація може бути представлена у вигляді на-
бору символів для передавання, обробки й зберігання. 
Коди формують систему суб‟єктивних координат, у якій 
розгортається життєдіяльність індивіда. У системі цих 
координат формуються так звані «культурні потреби», 
які вибудовуються на символічних значеннях об‟єктів та 

явищ реальності. Символ – те, що замінює інше, і лю-
дина використовуючи його моделює сутність [8, с.170]. 

Американський філософ Ч. Пірс зазначав: «Символ 
займає в ієрархізованій сім‟ї знаків вищий за складністю 
комунікативних відносин щабель після іконічних озна-
чувань та індексів» [9, с.89].  

Е. Кассірер і О. Лосєв осмислювали символічну дія-
льність людей, виходячи з розуміння сутності людини. 
Хоча ці дослідники спираються на вчення Г. Гегеля, 
І. Гете та Ф. Шеллінга, однак кожен із них проклав свій 
шлях до філософії символічного. Оскільки Е. Кассірер та 
О. Лосєв вивчали способи конструювання символу для 
різних сфер діяльності людини, для різних епох і куль-
тур, то в їхніх працях символ трактується як: «спосіб 
зв‟язування і означування різнорідного чуттєвого матеріалу 
і в той же час форма пізнання людського духу» [3, с.50].  

Символ має багаторівневу структуру. Його складо-
вими є знак (зовнішня форма символу) та значення (його 
ідеальний зміст), взаємодія яких і розкриває символ як 
феномен. С. Кримський використовував тезу О. Потебні: 
«символ не обмежується тільки одним конкретним зна-
ченням, а дає можливість безкінечного значимого. Він 
особливий тим, що здатен нести в собі повідомлення про 
дискурсивно недосяжну сферу інтуїтивного або навіть 
про невідому складову відомого» [6, с.24]. 

Одним із провідних національних українських сим-
волів є вінок. Історія цього символу розпочалась у ста-
родавні часи. Наші предки вірили, що через вінок наш 
світ відвідували безсмертні душі з потойбіччя. Перші 
згадки про вінки з‟явились у шумерській культурі (ХІІ–
ІІІ ст. до н.е.). 

Цей знак зображений на саркофазі князя Ярослава 
Мудрого, який похований у Софії Київській. Дослідники 
схиляються до того, що спрощений знак богині і є украї-
нським вінком, який служить оберегом від нечистих сил [12]. 

Вінок також давно відомий на українській землі. На 
стародавніх зображеннях можна побачити жінок у голо-
вних уборах із квітів, трав, зілля та гілок. Наші предки 
усвідомлювали, що «головою» вони розуміють зовніш-
ній світ і здійснюють уплив на нього, тому за допомогою 
різних головних уборів і вінків намагалися зцілитися, 
захиститися від різних злих заклинань, убезпечити доб-
робут сім‟ї. 

У статті здійснено теоретичне обґрунтування символу та коду, розкрито полісимволічні коди 

українського вінка на прикладі використання вінка у весільній обрядовості; розкрито сакральне значення 

вінка у календарно-обрядовій поезії, виявлено й проаналізовано образи-символи квітів, що становлять основу 

міфопоетичного моделювання світу, доведено, що образи-символи квітів дають можливість реального 

відчуття прадавніх архетипів, наповнюючи архетипну матрицю конкретним змістом, здатним до 

оновлення та збагачення.  

Ключові слова: вінок, код, символ, обрядовість, народна творчість. 
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Для посилення захисної функції вінка серед квітів 
уплітали листя та зілля: буркун-зілля, яке, на думку 
пращурів, здатне об‟єднати розлучену пару; листя дуба – 
символ непереможної сили. Проте найбільш сильним 
оберегом вважався барвінок. Люди вірили, що для того, 
щоб між молодими людьми спалахнуло кохання, їм дос-
татньо з‟їсти барвінковий листок. Кожна пелюстка кві-
тки мала окреме значення краси, ніжності, злагоди, вір-
ності тощо. Строго заборонялося уплітати листя па-
пороті, вовчі ягоди та дурман, адже все це вважалося 
«нечистим зіллям». Обряд плетіння вінків завжди про-
водився в супроводі пісень та приказок. Дітям сплітала 
вінок мати або старші сестри. Під подушку клали вінки, 
щоб побачити пророчий сон. Особливою силою наді-
ляли вінки, виготовлені вагітною жінкою; за народними 
віруваннями така прикраса збільшувала плодючість по-
лів і худоби. Вінок, сплетений дівчиною, символізував 
чистоту посіву. 

У кожному регіоні термін «вінок» мав іншу назву. 
Окрім звичних – вінок, чільце, перев‟язка, починаючи з 
кінця ХІХ століття використовувалися такі назви, як: 
теремок (Чернігівщина), перта, корона (Закарпаття), 
квітка (Наддніпрянщина), коруна (Лемківщина) та інші. 
На Гуцульщині дівчата одягали на голову чільце, схоже 
на вінок, а на Буковині – коди, тобто уподібнені до вінка 
прикраси, що закріплювалися на волоссі й пишно підні-
малися вгору. Вінки різнилися між собою залежно від 
територіальної приналежності. Наприклад, у Серед-
ньому Придніпров‟ї у напрямку потилиці поступово 
вплітали менші за розміром квіти, а на Поділлі «заквіт-
чували» вінок у протилежному напрямку. На Заході 
сплетені вінки доповнювали скляними намистинами або 
різнокольоровою вовною, яка прив‟язувалася до коси. 
Гуцульські дівчата носили головні убори зі стрічок та 
пір‟я, які називали карабулями. Поліські вінки засвідчу-
вали заможність молодиці: чим багатша, тип гарніший 
та пишніший вінок. Тому в дівчат із бідних сільських 
родин часто замість вінка був переплетений обруч [12]. 

В Україні нараховують більше, ніж 77 видів вінків: 
різдвяний, вінок відданості, чернечий, вінок надії, вінок 
розлуки, вінок кохання.  

Вінок починали носити дівчатка з трьох років. Пер-
ший обруч-оберіг для доньки виплітала мама. Обов‟яз-
ковим ритуалом було купання вінка в росі, після заходу 
сонця, лише після цього можна було покласти прикрасу 
до скрині. Такий вінок переважно складався із квітів, які 
мали цілющі властивості (барвінку, ромашки, чорно-
бривців). Для старших дівчат плели інші вінки, доплі-
таючи в них безсмертник і листя яблуні. А згодом 
додавали ще й мак та волошку. 

Оригінальним є вінок відданості, який мав у основі 
волошки та квітучий любисток, уплетений між ними. 
Такий вінок дівчата дарували коханим перед розлукою. 
Козак тримав подарунок у шовковій хустці біля серця. 
Існував також і вінок надії, який плели з волошок і 
польового маку дівчата, які не пізнали щастя в коханні. 
Іноді такий вінок рішуча дівчина власноруч одягала об-
ранцеві, щоб першою освідчитися йому в почуттях. 

Якщо парубок покидав дівчину заради іншої, то вона 
виплітала вінок розлуки з вересу та первоцвіту. А коли 
ініціатором припинення відносин була дівчина, вона 
дарувала хлопцеві вінок із китиць верби та квітів барвінку, 
що означало, що вона закохана в іншого. Дівчата, які ста-
вали на шлях служіння Богові, готували чернечий вінок.  

Вінок відрізняється від інших головних уборів тим, 
що він виконує тільки символічно-оберегову й естети-
чну функцію, не має ніякого утилітарного призначення 
та своєю формою символізує сонце. 

Особливу роль вінок відіграє у весільних звичаях та 
обрядах. Весільний вінок виконує соціально-диференці-
юючу функцію, адже за традицією його одягають лише 
раз у житті. Існує вислів «стати під вінець», що означає 
поєднання сердець двох людей. Оскільки вінок має фо-
рму кола, чим він нагадує калач (а в давнину – особли-
вий ритуальний хліб) та обручку, то саме з цим і 
пов‟язане його магічне використання. У значеннєвому 
полі вінка наявна семантика освячення. Із цією метою в 
деяких регіонах України, у певні дні, особливо в ніч на 
Івана Купала, переливали воду через вінок, бо вірили, 
що саме в цей день активізуються злі сили. 

Основне «завдання» весільного вінка – оберігати на-
речену від «лихого ока». Такий вінок складався з рути та 
барвінку. Його виплітали подружки молодої напередодні 
весілля, у дівич-вечір. Процес створення вінка завжди 
супроводжувався піснями та музикою. Для запрошених 
гостей також плелися букети з квітів та зілля. 

Зазвичай, у будь-якому рушниковому орнаменті мі-
сце вінка чітко регламентовано – угорі композиції. Та-
ким чином, майстриня ніби «завершує» усе сказане мо-
вою вишивки. Вінки на рушниках утворюються із 
різноманітних компонентів – листя, стебла, поєднання 
квітів, калина тощо. Цей символ особливий своєю неза-
лежністю та наповненням, коли він подається в різному 
обрамленні, або у парі з іншим орнаментом. Вінок має 
багато символічних значень, зокрема можемо виокре-
мити – дівоцтво, цноту, вроду, кохання та вірність. 

Основним незмінним компонентом весільного вінка 
був барвінок – символ довгого кохання. Його листя на-
тирали часником та медом, щоб захистити молодят від 
усякого зла. Також до вінка додавали волошки, калину, 
руту, м‟яту, іноді у квіти вплітали червону нитку з вовни 
та клеїли монети, родзинки і навіть пір‟я. 

Хв. Вовк у своїх етнографічних дослідженнях зазна-
чав: «Сплетений вінок клали на круглий хліб і несли до 
батьків дівчини, щоб отримати їхнє благословення. Ба-
тьки одягали вінок на голову доньці, при цьому тричі 
торкаючись до її чола – цей процес називався вінчан-
ням» [1].  

Оскільки вінок для молодої виготовлявся з листя 
барвінку, то існувала примовка: «Юнку віддають – вінок 
із барвінку на голівку кладуть. Дуже часто весільний 
вінок називають, або уявляють короною, яка є 
обов‟язковим атрибутом володаря, короля (королеви). 
Підтвердженням цієї тези є промовки: «Не царського 
роду, а корону носить», «Не цар, а в короні», «На голові 
корону має, та не король» тощо. Отже, корона як назва 
вінка є символом царя. 

Вінок залишався важливим сімейним символом і піс-
ля весілля. Ним прикрашали образ Святої Богородиці, 
клали в колиску до дитини, зашивали в подушку й навіть 
доїли через нього хвору корову, щоб та скоріше оду-
жала. Оскільки вінок був могутнім оберегом, то його 
давали чоловікам, які йшли на війну, щоб захистити та 
вберегти їх від смерті.  

Вербальний символ вінка доволі часто можна спо-
стерігати в гаївках, веснянках, купальських, троїцьких та 
петрівчаних, обжинкових піснях, а також у щедрівках та 
колядках. Із наших спостережень можна зробити висно-
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вок, що найбільш вживаними в таких текстах є епітети-
флороназви: ружовий вінок, рутяний (виготовлений із 
рути), із хрещатого барвінку, житяний, вівсяний вінок і 
подібне. Цікаво, що в деяких календарно-обрядових піс-
нях назви «барвінок» і «вінок» вживаються як синоніми. 
Наприклад: «Винче, квитчастий барвінче» [4, с.98]. 

Необхідно зазначити, що вінок молодиці на виданні у 
календарно-обрядових піснях і весільний вінок мають 
майже однакову семантику. Вони означають пору дівоц-
тва та є символами чистоти та непорочності. Крім того, 
іноді вінок не просто символізує дівчину, а й повністю 
замінює її, адже за повір‟ями те, що трапляється з він-
ком, відбувається і з його власницею. О. Потебня один із 
перших учених, котрий зосередив увагу на цій особли-
вості: «Кому дівчина вручає вінок, тому доручає і свою 
долю» [10, с.206]. 

У різних регіонах України дослідники відмічають 
відмінності у обрядах, зокрема в тих, що проводяться з 
використанням вінка. Наприклад, на території Бойків-
щини на пасовищах під час першого вигону худоби у 
готові квіткові вінки вплітали букове листя (його нази-
вали «юріївокю») і чіпляли на роги тваринам. Від цього 
звичаю пішла приказка: «Вбрався, як корова на юрі». 

На лівобережному Поліссі вінок активно задіювали у 
купальських та троїцьких ритуалах. У троїцький тиж-
день молодиці ходили на житні ниви, щоб сплести вінок 
із польових квітів. У цей час цвіли злаки, а тому таким 
чином намагалися посприяти зародженню зерна. Також 
ходили й у лляне поле, де виплітали вінки та молилися 
Богові, щоб уродився льон. Такі вінки носили й у грядки 
огірків, капусти для гарного урожаю [7].  

У Глухівському районі побутував звичай зв‟язувати 
гілки дуба та берези у вінок. Рослини жіночого та чоло-
вічого роду обиралися недарма, адже існувало повір‟я 
про те, що родючість усього живого походить із чолові-
чого та жіночого начала. Заплівши вінки, молодиці ве-
личали одна одну кумою. Біля дерев водили хороводи, 
співали та проводили частування [5]. 

Серед літніх календарних свят особливим є свято 
Івана Купала, адже в ньому збереглося багато давніх 
звичаїв та обрядів. У цей день здійснювалося багато 
обрядових дій (збирання лікувальних трав, пошук магіч-
ної квітки папороті, стрибки через багаття тощо), але одним 
із основних ритуалів було дівоче ворожіння з вінками. 

Щодо процесу ворожіння, то він мав чітку послідов-
ність: дівчата виплітали вінки, пускали їх на річку чи 
озеро та за напрямком руху визначали майбутню долю. 
За Карпатськими та Слобожанськими віруваннями, якщо 
вінок плив рівно та швидко, це означало, що весілля 
незабаром. Напрям плину трактували як показник того, 
звідки чекати нареченого. Вважалося добрим знаком, 
якщо вінок причалював до якогось берега. Таким чином 
молодиці могли дізнатися, у який бік віддадуться. А, 
якщо вінок чіплявся біля берега, то це тлумачили нега-
тивно. Якщо вінок кружляв на одному місці – сприймали 
віщуванням дівування. У разі потоплення вінка чи зга-
сання свічки на ньому сприймали як знак загибелі його 
власниці ще до шлюбу [11, с.288].  

Нарву я квіточок, сплету віночок, 
Гей, гей, сплету віночок. 
Я свій вінок візьму, кину в ставочок, 
Гей, гей, кину в ставочок [1, с.164]. 
Деякою мірою ворожіння з троїцькими (купальсь-

кими) вінками побутували й у традиціях інших європей-

ських народів (білорусів, росіян, чехів, поляків, сербів, 
словаків, болгар, австрійців та ін.). Їхні звичаї подібні до 
українських із погляду функціональності та ритуально-
сті [1]. Це є свідченням того, що мантичні обрядодії з 
вінками – це не лише загальнослов‟янське явище, а та-
кож загальноєвропейське. 

Купальські вінки несуть у собі шлюбну та солярну 
символіку, а їхнє обрядове застосування пов‟язане з ма-
гічним осмисленням форми (замкненого кола). Саме цим 
зумовлюються оберегові якості вінка, які підсилюються 
за рахунок плетіння вінків із певних квітів і трав, бавов-
няних ниток і червоних стрічок тощо. Під час усіх воро-
жінь звертаються до потойбічного світу, а очищення 
вогнем і водою ще з язичницьких часів було способом 
єднання з пращурами [11, c.292]. Осіннє вінкоплетення в 
календарному році представлене обжинковими ритуаль-
ними діями. І основну роль символу в них відігравав вінок.  

На Сумщині вінки використовували у весільних об-
рядах, під час купальських і петрівчаних святкувань, у 
ході обжинків (часто з колосків). Протягом весни і літа 
дівчата переважно плели вінки зі свіжих квітів, восени 
доповнювали колоссям (що, за народними уявленнями, є 
знаком плодючості, багатства, щастя), гронами калини 
(дівочу цноту, кохання, вірність) та листям з дерев. Узи-
мку виготовляти вінки було не прийнято. Штучні вінки 
старожилами не схвалювалися.  

Тож, вінок має близьке символічне значення до та-
нку-кола, циклічного колообігу та сонця. Тому символ 
вінка присутній у багатьох обрядових святах (веснян-
кові, купальські, обжинкові вінки із жита, пшениці).  

У купальському обряді у контексті циклічності моде-
лі часу та архетипічних символів вінок уособлює сонце. 
Інший рівень значень має вінок – провісник дівочої долі. 
У текстах обрядових пісень образ вінка символізує сон-
це та циклічний колообіг природи. День-ніч є основною 
часовою антиномією. Розрізнення дня і ночі було пер-
винною характеристикою часової впорядкованості космосу. 

Отже, вінок як символічний головний убір насампе-
ред виступає своєрідним культурним атрибутом, відтво-
рюючи у своїх комплексах, кольоровій гамі, манері но-
сіння етнорегіональну приналежність, соціальний стан, 
вік і шлюбно-родинне становище. 

Висновки. На основі вищезазначеного, констатуємо, 
що проблема «символу» та «коду» у світовій теоретич-
ній думці досліджується як проблема філософії, есте-
тики. Символи і символіка фольклору мають власну 
специфіку як поняття, які формують світогляд і куль-
туру, як стилістичні, що генетично виникли, із одного 
боку, у первісному лоні синкретизму, міфологічного 
пізнання, у сфері початків та розвитку мови, а з іншого – 
у межах того чи того фольклорного образу, жанру, фун-
кціональної змістоформи, що з‟являлися неодночасно й 
відобразили різні етапи народнопоетичного світорозу-
міння та світовідтворення, своєрідність поетики усних 
творів, психологію і менталітет, а також локальну спе-
цифіку обрядів, звичаїв, уявлень тощо.  

Ми з‟ясували, що символічні образи квітів у фольк-
лорних текстах здатні повною мірою розкрити процес 
формування української національної ідеї та ідентично-
сті, історичної свідомості нації. За певних історичних 
обставин міфи стимулюють енергію нації, виступають 
каталізатором суспільних рухів, підґрунтям національ-
ного розвитку, етнічного ренесансу. Щодо етнічності, то 
це – поняття, утворене переплетенням уроджених і на-



  
127  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

бутих рис, міфологізованих уявлень; це і реально існую-
чий прояв групової солідарності, і міфологема, інтелек-
туальний конструкт, інноваційний акт творчої уяви. 
Людині важко змінити ознаки, що супроводжують етні-
чність, адже над нею тяжіють не тільки загальноприйня-
тна система цінностей, релігія, відчуття групової соліда-
рності, а й міф про спільних предків. 

Архетипний підхід до символіки розглядає символи 
квітів як єдність, певним чином упорядковану систему, 
укорінену у вічність і здатну оновлюватися. Ми довели, 
що образи-символи квітів дають можливість реального 
відчуття архетипів Землі, Світового Дерева, наповню-
ючи архетипну матрицю конкретним змістом, здатним 
до оновлення та збагачення. Образно-символічні струк-
тури архетипів мають схильність у різні епохи реалізу-
ватися не лише традиційними, але й новими образами та 
символами, трансформуючись, зберігаючи архетипність. 

У фольклорних текстах нами було виявлено й про-
аналізовано образи-символи квітів, що становлять ос-
нову міфопоетичного моделювання світу, передають 
соціальні відносини, синтез праідей, прадосвіду та сві-
тобачення наших пращурів. 
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SYMBOLIC CODES OF THE WREATH IN UKRAINIAN FOLK RITUAL CREATIVITY 
In the article we provide a theoretical justification of the symbol and code, reveal the polysymbolic codes of the Ukrainian 

wreath on the example of the using it in the wedding ceremony; reveal the sacred significance of the wreath in calendar-ritual 
poetry, analyze the images-symbols of flowers, which form the basis of mythopoetic modeling of the world, we prove that the 
images-symbols of flowers give a real feeling of ancient archetypes, filling the archetypal matrix with specific content capable 
of renewal and enrichment.  
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Постановка проблеми. Драма-легенда «Орфеєве 

чудо» є одним із трьох творів «Триптиха», вперше опуб-

лікованого в літературно-науковому збірнику «Привіт 

Іванові Франкові в сорокалітє його письменської праці. 

1874–1914» (Львів, 1916). У листі до сестри Ольги від 3 

(16) лютого 1913 р. Леся Українка писала: «Підгоївшись 

і воспрянувши духом, я зробила маленьку роботку: на-

писала і послала до збірника на честь Франка дві неве-

личкі речі, що вкупі з третьою, написаною дуже давно, 

становлять наче якусь цілість. Я не можу докоряти собі 

за таке “нарушення режіму”, бо не прийняти участі у 

сьому збірнику здавалось мені морально неможливим, а 

якби я тепер нічого не написала, то не мала б нічого від-

повідного, щоб туди послати, а воно вже час» [5, c.642]. 

Другий з написаних 1913 р. твір – «Про велета. Казка», 

третій, давніший, – апокриф «Що дасть нам силу?» 

(1903). Разом з драмою «Орґія» і начерками незаверше-

них творів, усе, написане 1913 року, має ознаки запові-

дання, своєрідного підбиття підсумків. Три твори, зібра-

ні разом, були надіслані у збірник, присвячений 

Франкові, статус якого як громадського діяча значно 

перевершував в українському суспільстві його літерату-

рні заслуги. У мистецький заповіт Лесі Українки органі-

чною складовою входить її діалог з сучасниками і попе-

редниками, який часто переходив у напружений аґон, те 

архетипне змагання, яке кожен геній мусить провадити з 

цілою культурою, або, вживаючи термін психоаналітика 

К.Ґ. Юнґа, з Культурним Каноном. Франко в очах Лесі 

Українки уособлював традицію, він був метром, патро-

наж якого дозволив успішно увійти в літературу і посі-

сти там певне місце. Але це місце, хоч і було прести-

жним в очах багатьох сучасників, насправді не 

задовольняло Лесю Українку. Під впливом матері, дя-

дька, Михайла Драгоманова, того ж таки Франка, Леся 

Українка чимало сил і життєвого часу віддала справі 

народного просвітництва, розбудові української куль-

тури і пробудження національної свідомості. Але її 

участь у політичних справах, пов‟язаних з партійною 

роботою, зрештою привела до усвідомлення, що та ви-

снажлива праця, якої вимагало просвітництво, не лишає 

місця для художньої творчості, здійснюється за рахунок 

мистецтва, крім того, переважно тратиться марно, тобто 

не приносить посутніх результатів і на громадській ниві. 

Драма-легенда «Орфеєве чудо» в контексті драмату-

ргії Лесі Українки згадувалася не часто. Радянські дослі-

дники, відштовхуючись від алегоричного образу Велета 

із казки «Про велета», сформулювали просвітницьку 

настанову, яка легко вписувалась в ідеологію: весь трип-

тих був присвяченій темі «будительства» заснулого 

велета-народу, з акцентом на соціалістичній револю-

ційності. Один із найбільш послідовних промоторів 

драматургії Лесі Українки, А. Гозенпуд, нарахувавши 

двадцять драматургічних творів разом з «Прощанням», 

«Орфеєве чудо» не вніс у перелік [1, с.255].  

Дослідники пострадянського періоду виділили «Ор-

феєве чудо» із триптиху і досить переконливо показали 

самодостатність цього тексту. Щоправда, жанрова своє-

рідність драми значної уваги не отримала, зусилля дос-

лідників перемістились у царину міфокритики, що ціл-

ком закономірно.  

Сучасні дослідники, О. Забужко [2], Н. Колошук [3], 

О. Турган [7] та ін., одностайні в баченні архетипного 

складника в образі Орфея, тим паче, що цьому сприяють 

новітні культурологічні, психоаналітичні та філософські 

праці, присвячені міфу про Орфея. Зокрема в інтерпре-

таціях науковців залучена концепція французького пи-

сьменника і філософа Моріса Бланшо (Бланшо М. Простір 

літератури, 1955), який тлумачив міф про Орфея як 

універсальну алегорію творчості. Інший дослідник міфу, 

Герберт Маркузе (книга «Ерос і цивілізація», 1955), 

слідом за Ф. Ніцше, О. Шпенґлером, А. Берґсоном, базує 

своє бачення європейської культури на бінарній опозиції 

емоційного (діонісійського, природного) і раціонального 

(аполлонічного, цивілізаційного) складників. У літера-

турі модернізму образ Орфея, на думку Маркузе, об‟є-

днався з архетипним образом Нарциса, зануреного у 

споглядання власного відображення. Обидва вони керу-

ються почуттями, поклоняються красі, пов‟язані з 

культом Діоніса і еротичним началом творчого процесу, 

разом вони протиставлені архетипу Прометея. Стихій-

У статті йдеться про естетичні засади творчості Лесі Українки, які знайшли найбільш повне 

відображення у творчості останніх років її життя. Драма «Орфеєве чудо» тлумачиться як естетичний 

заповіт, остаточну відповідь на питання, в чому полягає головна місія митця. Драма написана для 

збірника на честь Івана Франка, це один із трьох, написаних у різний час, творів, які письменниця 

об’єднала у триптих. Триптих – це репліка у діалозі письменників різних поколінь. У кожному з сюжетів 

по-різному піддається сумніву суспільна місія мистецтва, наголошується існування вищого зобов’язання 

митця – перед власним даром. Це усвідомлена модерністська естетика. «Орфеєве чудо» – історія про 

митця, який змарнував свій дар під тягарем непосильної праці на користь громаді. 

Ключові слова: Леся Українка, драматургія, триптих, естетика, місія митця. 
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ний, закорінений в природу творчий процес протистоїть 

цивілізаційному прогресу, скерованому розумом на її 

підкорення. В образах Орфея і Нарциса «примирюються 

Ерос і Танатос», Орфей і Нарцис несуть світові не 

руйнування і страх, а красу [4, с.168].  

Мета статті: розкрити не зауважений дослідниками 

аспект твору, а саме концепцію призначення митця і 

мистецтва, обернений щодо ранніх романтичних мані-

фестів (характерний приклад – поема «Давня казка»). З 

огляду на рік написання, важливо показати, що текст 

містить елементи не лише діалогу з сучасниками, а й 

естетику заповіту.  

Виклад основного матеріалу. Міф про Орфея – це 

історія про героя, який був сином бога музики Аполлона 

та музи Калліопи. Отже його дар зачаровувати людей і 

впокорювати музикою звірів вроджений (у прямому, 

власне міфічному сенсі божий дар). Як і личить справж-

ньому співцеві, Орфей був закоханий в Еврідіку і втра-

тив її. Боги дозволили Орфею спуститися у царство мер-

твих, щоб врятувати кохану, але він не зміг дотриматися 

угоди – озирнувся назад у відповідь на розпачливий 

крик Еврідіки. Зворушлива історія закоханого співця 

знаходила в кожну епоху своє нове прочитання. У добу 

романтизму Орфей став універсальним образом природ-

ного генія, людини, народженої співати, «як пташка спі-

ває». Тонка вразлива натура, Орфей безборонний перед 

корисливим брутальним світом, органічно вписується у 

романтичну парадигму протистояння поета і натовпу.  

У Лесі Українки Орфей – співець в далекому мину-

лому. Тепер «…лежить покинута кітара, / на лірі струни 

зсохлись від невжитку, / цівниця, дар від бога Пана, 

вмовкла…» [6, с.151]. Вже у цих характеристиках зане-

дбаних інструментів відчувається туга Орфея по втраче-

ному заняттю. Робота на будівництві муру обтяжує й 

пригнічує його. Ці настрої не зрозумілі іншим двом ге-

роям, Зетові й Амфіону, можливо тому, що зведення 

муру більшою мірою відповідне їхній місії. Вони герої 

міфу про братів-близнюків, які збудували велику стіну 

навколо Фів і захистили місто від ворогів. Амфіон грав 

на лірі, а зачароване його грою каміння саме складалось 

у мур.  

Міфи про Орфея і захисників Фів належить до різних 

смислових рядів, але між ними існує перегук, викорис-

таний Лесею Українкою: музика зачаровувала, творила 

дива в обох сюжетах. В «Орфеєвому чуді» не лише Ор-

фей втратив свій дар, а й Амфіон. Високе призначення 

мистецтва (музика тут, згідно романтичній традиції й 

естетиці Лесі Українки – мистецтво за визначенням) – 

творити диво. Історія «Орфеєвого чуда» показує, як, 

чому зникає чудесна дія мистецтва.  

Авторська модель міфу окреслюється вже у першій 

розлогій ремарці: «Одкрита полонина, де будується нове 

місто, подібне до руїни своїми недокінченими безвер-

хими хатами та недовершеними храмами. Деякі будови і 

справді розруйновані до підмурівку і лежать звалини, 

де-не-де чорніють пожарини. Орфей, Зет і Амфіон – три 

леґендарні герої – працюють коло міського муру, цикло-

пічної огради, що роззявляє великі чорні виломи і пере-

ривається чималими прогалинами. Зет – сильне-дужий, 

кремезний – двигає важкі брили каміння і складає їх пе-

ред Орфеєм, часом розбиваючи на скілька часток. Орфей 

– ніжна співецька постать – обточує клевцем і долотом 

те каміння, придаючи йому форму плит. Амфіон – роз-

важний, думливий, старший виразом очей, ніж віком, – 

умощує те каміння, сполучає його і виводить мур, зала-

туючи виломи, виповняючи прогалини» [6, с.151]. Це 

зовсім не священне космогонічне будівництво, внаслі-

док якого поставали стародавні міста, а похмура, майже 

апокаліптична картина занепаду, герої вже не мають в 

собі нічого героїчного, це скоріше раби міста, які виму-

шено, але покірно виконують безкінечну і, судячи з 

масштабів руйнації, марну роботу. Втім, Зет і Амфіон не 

втратили сили й ентузіазму знову й знову відбудовувати 

зруйноване, а головне – віри, що все відбувається з волі 

богів, згідно закону: герої на те й герої, щоб служити 

людям. Вони не помічають, що героїчного у них майже 

нічого не залишилось, їхні божественні дари чомусь не 

служать їм. Втім, здається, що брати не надто вірять і в 

те, що ці дари існували, інакше не виконували б так 

покірно важку фізичну працю, далеко не героїчну. Три 

персонажі драми наділені різними характерами, більш 

людськими, ніж легендарними, але суголосними з їхніми 

ролями у міфічних історіях. Орфей більш чутливий, це 

справжня мистецька натура, тому він перший знесили-

вся і впав у відчай. Зет дужий і відданий своїй справі, він 

вірить у промисел богів, у долю, йому й на думку не 

спадає, що його праця може бути марною. Амфіон роз-

судливий, практичний, по відношенню до брата іроні-

чно-поблажливий. Він виконує найбільш складну роботу 

у процесі відновлення муру, але так само впевнений у її 

важливості і необхідності.  

Відрізняються герої ставленням до мешканців міста. 

Зет і Амфіон сприймають їх так, як безсмертні мають 

сприймати смертних, або ж дорослі дітей: люди слабкі, 

безпомічні, вони ж не герої, з них багато не вимагається. 

Натомість Орфей не бачить в людях тієї спільноти, за-

ради якої варто жертвувати і даром, і життям. 

Амфіон. 

<…> 

і зійдуться до нас тоді всі люде, 

поставлять варту і вогні запалять, 

за мурами поставлять оборону… 

Орфей.  

А де ж вони тепер? Вони розбіглись, 

як вівці по шурхах незаходимих, 

покинули нас трьох тут будувати 

для їх твердиню, а для нас могилу [6, c.155]. 

Мешканці міста – це полохлива й корислива юрба, 

яка склала з себе будь-які зобов‟язання дбати про себе, 

щиро переконана, що захищати їх мають герої. Зет і 

Амфіон йдуть назустріч цій інфантильній вимозі. Більш 

того, вони так само сприймають дар Орфея: якщо ним не 

можна вкладати каміння, то хоч розважитись після тяж-

кої роботи. Їм дивно, чому Орфей не бере в руки флейту 

чи сопілку під часу відпочинку, не тішить грою себе і 

друзів. Його відчай викликає лише подив. Тимчасом 

Орфей відчуває, як безповоротно втрачається його дар: 

Не можу я, не смію святкувати! 

До каміня приковані сі руки, 

тепер їм ніколи торкати струн. 

Камінні іскри засліпили очі, 

не бачу я танків надземних муз. 
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Натруджене дихання обпалило 

мені співецьке горло, стих мій голос, 

чи ви ж не чуєте? – він шелестить, 

як те сухе, убите сонцем зілля… [6, с.157]. 

Вражаюча, безмірно трагічна картина втрати дару! 

Фізична праця робить руки неспроможними торкатися 

струн, камінні іскри сліплять і позбавляють очі здатності 

бачити невидиме, а натруджене від фізичної праці ди-

хання спалює горло, висушує голос. Мистецькі пори-

вання, які, як правило, змальовується метафорично чи 

алегорично, тут показані як безпосередньо залежні від 

фізичного стану людини. Нетворча, тяжка фізична праця 

перетворює митця з тонкого інструмента на грубий 

(«…я вже став клевцем / чи долотом…»).  

Далека від творчості і мистецтва робота здійснюється 

заради мешканців міста, тобто визначена нібито висо-

кою місією (для Зета й Амфіона – волею богів), суспіль-

ною користю. Але письменниця наводить фокус зобра-

ження на тих, заради кого трудяться герої, і отримує 

надто невтішну картину. Юрба ховається по шурхах від 

ворогів, які невідомо чому, як і коли, але постійно руй-

нують мур. Виглядає так, що мешканці міста, як це до-

зволяє традиція (як відбувалося у сиву давнину), запро-

сили героїв, щоб вони обороняли місто. Мабуть, вони 

розшукували саме таких героїв, здатних легко відновлю-

вати захисну камінну стіну навколо міста. Це інфан-

тильні люди, діти, спроможні лише вимагати від батьків-

богів задоволення потреби у надійному захисті.  

Але каміння чомусь вже не слухається героїв, і вони, 

як звичайнісінькі мулярі, латають діри у стіні. Люди 

ховаються по лісах, спостерігають за героями і вислов-

люють незадоволення їхньою не надто вправною робо-

тою. Авторка не дає цим людям імен, а коли вони скуп-

чуються разом, то з них утворюється юрба (це слово 

повторюється в тексті, посилює негативне маркування у 

зображенні мешканців міста).  

Орфей не лише знесилений, він відчуває наближення 

смерті: 

Орфей.  

Ти б хотів, 

щоб час летів над нами ще скоріше?  

Я з жахом чую, як шумлять в просторі 

його вітряні крила… Ох, як мчить!  

Ой, хутко знову прийде ніч злодійна! 

Нам, дітям світла, зір з очей украде 

і ворогів з собою приведе,  

своїх дітей з совиними очима,  

покривши їх щитом своїм. І знову  

на місто безборонне вдарить ворог, 

оберне підмурівок у руїну 

і пусткою наповнить наші храми [6, с.154-155].  

Тут варто звернути увагу на вражаючий образ-анти-

тезу: діти світла / діти ночі з совиними очима. Орфей 

живе в іншому вимірі, сприймає світ інакше. І йдеться 

не лише про дар слова, а й про здатність бачити. Дар 

співця у багатьох творах Лесі Українки – це синтетич-

ний дар, утворений з поетичного, співочого і музикаль-

ного хисту, але також зі здатності бачити невидиме, або 

те, що лиш має бути, тобто пророчого дару. Орфей ба-

чить темні постаті людей, які чатують у хащах, бачить 

дітей ночі з совиними очима, які споконвіку роблять 

одне і те ж: руйнують кимось збудоване. Це вервечка без 

початку і кінця однакових і безглуздих дій, непросвіт-

лене, дике життя, не спроможне піднестися над собою. І 

на тлі цієї гнітючої картини остаточно губиться крихта 

надії на те, що виснажлива праця героїв може принести 

цим людям користь, змінити їх на краще.  

Пророчий дар Орфея виявляє себе у гострому перед-

чутті смерті. При цьому Зет і Амфіон навіть не допуска-

ють думки, що герой може смертельно знесилитись, не 

переймаються станом Орфея, дбають лише про його 

відпочинок. 

Орфей. 

Я побачу? Горе! горе! 

Мені здається, ніч оця зав‟яже 

мені навіки очі платом чорним. 

Коли б ти знав, як сей каміння блиск 

мені вражає очі! Все червоне 

передо мною… [6, с.156]. 

Ніч – темрява, смерть. Світло і темрява змагаються, 

як перед кінцем світу, Орфей гостро відчуває цю на-

пругу і знає, чому темні сили так близько. Саме його, 

сина Аполлона (одна з іпостасей цього бога – світлоно-

сець), тобто в буквальному, архаїчно-міфічному сенсі 

сина світла, має першим поглинути темрява смерті 

(«Орфей (з одчаєм). / Вже вечір… захід… ніч!» [6, 

с.156]). 

Єдиний раз юрба стала громадою і швидко, спільни-

ми зусиллями, відновила мур: під впливом останньої 

пісні Орфея. Смертельна пісня зламаного непосильною 

(не своєю!) працею митця вчинила справжнє диво: зму-

сила лінивих полохливих людей об‟єднатись і зробити 

щось для власної оборони. Справжня місія митця – не 

ставати чорноробом задля служіння спільноті, а творен-

ня ідеалу, духовних цінностей, в тому, щоб підносити, 

надихати загал, робити людей кращими. 

Адресат триптиху, Іван Франко, теж змушений був 

робити не свою роботу, тягнути на собі тисячі справ і 

зобов‟язань, «скручувати голови», кажучи його словами, 

своїм дітям, художнім творам. І Леся Українка це розу-

міла, запевняла метра в листах, що його ліричні, здаєть-

ся, цілком приватні твори, цінніші для культури, ніж 

безліч просвітницьких чи політичних справ. Але Франко 

не міг інакше, він належав до покоління сподвижників 

на громадському полі. Леся Українка теж була залучена 

до цієї праці, але змогла здійснити переоцінку ціннос-

тей, сформувати модерністське світосприйняття й есте-

тику. З 1906 року, переживши глибоке розчарування у 

революційних рухах, партіях і, особливо, в людях, при-

четних до цих рухів, вона відійшла майже від усіх на-

родно-просвітительських справ і зосередилася на твор-

чості, на пошуках у царині драматургії. Твори, які 

піднесли Лесю Українку на рівень світової драматургії, 

були написані саме в цей період, з 1907 по 1913 роки.  

Висновки. Леся Українка не втратила своїх суспіль-

них уболівань, але суттєво змінила ієрархію цінностей. 

Найважливіше питання, яке потребувало вирішення, 

стосувалося місії митця. Незаперечною істиною протя-

гом століття розвитку української літератури було пере-

конання, що митець мусить служити пригнобленому 

народові, словом, як зброєю, змагатися за краще життя. 

Наприкінці ХІХ ст. у європейській культурі залунали 
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інші голоси: митець не повинен бути громадським дія-

чем, бо його мистецтво політизується і стає надто праг-

матичним, втрачає художні якості. Власне, надто політи-

зоване мистецтво перестає добре виконувати і суспільну 

місію, швидко втрачає на злободенності. Леся Українка 

чудово розумілася на процесах в європейській літера-

турі, була свідомою захисницею модерного мистецтва. 

Але їй далеко не все подобалось. Скажімо, досить кри-

тично вона сприймала надто загострені декадентські 

настрої. І все ж їй вдалося сформувати модерністське 

світосприйняття й естетику. Відмова від суспільної місії 

перестала сприйматися болісно, коли прийшло розу-

міння, що мистецька обдарованість, Божий дар – це та-

кож велике життєве зобов‟язання, значно вище, ніж 

служіння громаді. Написане великою мисткинею – це 

той спадок нації, який не втрачає актуальності, з якого 

проростають інші високі здобутки, а вся культура отри-

мує потужний поштовх для руху вперед.  

Усі драми Лесі Українки останнього періоду творчо-

сті просякнуті мотивами смерті-воскресіння. Якщо лю-

дина, незважаючи на тяжкі випробування, залишається 

відданою духовним цінностям (а для митця це насампе-

ред мистецтво), вона досягне життя у вічності. Якщо ж 

священне, божественне ставиться на службу профан-

ному, як це сталося з Орфеєм, то митець втрачає дар і 

завершує свій шлях профанною смертю. 
Література 

1. Гозенпуд А. Поетичний театр (Драматичні твори Лесі 
Українки). Київ: Мистецтво, 1947. С.255).  

2. Забужк  О. Міфологічна пригода жінки-Орфея і любовний 
дискурс: конфлікт інтерпретацій / Notre Dame d‟Ukraine: 
Українка в конфлікті міфологій. Київ: Факт, 2007. С.84-138;  

3. Колошук Н.Г. Орфей та Нарцис у парі, або Модерн крізь 
призму архетипних образів еґо-тексту // Науковий вісник ВНУ 

ім. Лесі Українки. Луцьк, 2011. № 13: Філологічні науки: Літе-
ратурознавство. С.64-71).  

4. Маркузе Г. Эрос и цивилизация: Философское исследова-
ние учения Фрейда / Пер. с англ. и предисл. А.А. Юдин. Киев: 
«ИСА», 1995. 352 c. 

5. Українка Леся. Листи 1903–1913. Київ: ВД «Комора», 
2018. 734 c. 

6. Українка Леся. Орфеєве чудо / Повне академічне зібрання 
творів у 14 т. Т. 4. Драматичні твори (1912-1913). Луцьк: 
ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С.151-162. 

7. Турган О.Д. Орфей і Геліос у художній концепції неорома-
нтизму Лесі Українки // Біблія і культура: зб. наук. ст. / за ред. 
А.Е. Нямцу. Чернівці: Рута, 2004. Вип. 6. С.209-217. 

References 
1. Hozenpud A. Poetychnyi teatr (Dramatychni tvory Lesi 

Ukrainky). Kyiv: Mystetstvo, 1947. S. 255).  
2. Zabuzhko O. Mifolohichna pryhoda zhinky-Orfeia i liubovnyi 

dyskurs: konflikt interpretatsii / Notre Dame dUkraine: Ukrainka v 
konflikti mifolohii. Kyiv: Fakt, 2007. S. 84-138;  

3. Koloshuk N.H. Orfei ta Nartsys u pari, abo Modern kriz 
pryzmu arkhetypnykh obraziv ego-tekstu // Naukovyi visnyk VNU 
im. Lesi Ukrainky. Lutsk, 2011. № 13: Filolohichni nauky: Litera-
turoznavstvo. S. 64-71).  

4. Markuze H. Эros y tsyvylyzatsyia: Fylosofskoe yssledovanye 
uchenyia Freida / Per. s anhl. y predysl. A.A. Yudyn. Kyev: «YSA», 
1995. 352 c. 

5. Ukrainka Lesia. Lysty 1903-1913. Kyiv: VD «Komora», 
2018. 734 c. 

6. Ukrainka Lesia. Orfeieve chudo / Povne akademichne zibran-
nia tvoriv u 14 t. T. 4. Dramatychni tvory (1912–1913). Lutsk: 
VNU imeni Lesi Ukrainky, 2021. S. 151-162. 

7. Turhan O.D. Orfei i Helios u khudozhnii kontseptsii 
neoromantyzmu Lesi Ukrainky // Bibliia i kultura: zb. nauk. st. / za 
red. A.E. Niamtsu. Chernivtsi: Ruta, 2004. Vyp. 6. S. 209-217. 

 

 

Moklytsia M.V., 

Professor at the Department of Literary Theory and Foreign Literature, Lesia Ukrainka Volyn National University, 

moklytsja@gmail.com 

Ukraine, Lutsk 

THE AESTHETICS OF THE TESTAMENT: THE DRAMA 

OF LESYA UKRAINKA “ORPHEUS MIRACLE” 

The article deals with the aesthetic principles of Lesya Ukrainka’s work, which are most fully reflected in the work of the 

last years of her life. The drama «Orpheus’ Miracle» is interpreted as an aesthetic testament, the final answer to the question 

of what is the main mission of the artist. The drama was written for a collection in honor of Ivan Franko, it is one of three 

works written at different times, which the writer combined into triptychs. A triptych is a cue in a dialogue between writers of 

different generations. In each of the plots the social mission of art is questioned differently, the existence of the highest 

obligation of the artist – to his own gift is emphasized. This is a conscious modernist aesthetic. «Orpheus’ Miracle» is a story 

about an artist who wasted his gift under the burden of overwork for the benefit of the community. 
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Вступ. Погляди С. Воробкевича на поетику сфор-

мувалися на основі знань, одержаних у чернівецькій 

гімназії, внаслідок безпосереднього й епістолярного спі-

лкування з особистостями, причетними до міркувань про 

літературу (в цьому аспекті важко переоцінити, скажімо, 

роль Д. Танячкевича чи особливо братів Барвінських), і 

постійного читання художніх чи літературознавчих тек-

стів. Хронологічно міркування С. Воробкевича щодо 

поетики могли зазнавати певних змін, як, наприклад, 

несприймання ним тенденційної поезії.  

Історіографія проблеми. Джерелами вивчення суд-

жень С. Воробкевича про поетику є його епістолярій, 

спеціальні праці «Наша народна пісня» (1865), «Музика» 

(1889) і творчість поета. Вивчення публікацій, дотичних 

до теми дослідження, показало, що найціннішими з них 

є матеріали О. Маковея, В. Лесина та О. Романця, 

М. Бондаря, П. Никоненка та М. Юрійчука. 

Мета. Проаналізувати наукову літературу, пов‟язану 

з дослідженням елементів поетики віршованих творів 

С. Воробкевича. Вивчити погляди автора щодо форми 

поетичного тексту. 

Наукова новизна. Реалізація поставленого завдання 

пов‟язана також із вивченням поглядів самого письмен-

ника на поетику. Вони не завжди могли бути правиль-

ними, деякі судження хронологічно зазнавали певних 

змін, але їхня цінність щодо розуміння поетики творів 

безсумнівна. 

Письменник здебільшого використовував термін, 

«стиль», витлумачуючи цю категорію як сукупність ху-

дожніх засобів, що вирізняють творчість одного автора 

від іншого.  

С. Воробкевич поділяв літературу на поезію, прозу та 

драматургію. Поезію диференціював на народну (фольк-

лорну) та літературну. Літературний твір він розумів як 

структуру, що складається зі змісту та форми. У сегменті 

змісту С. Воробкевич виділяв тему й ідею. У власній 

творчості письменник виокремлював дві теми: мотив 

Буковини в різноманітних варіантах і тему історичного 

минулого України. Ідею літературного твору поет об-

разно визначив як, «перлину», «зерно», «плід».  

Важливими видаються також міркування С. Вороб-

кевича щодо генерики. В сегменті лірики поет най-

частіше використовував терміни «поезія» (як жанрове 

поняття), «пісня», «думка», «дума», «поема». На особ-

ливу увагу заслуговує класифікація народних пісень, 

подану ним у статті «Наша народна пісня». Показано, 

що свідченням уважності С. Воробкевича до жанрового 

визначення є назви його віршованих творів (виділено 

три групи поетових творів щодо співвідношення твору і 

жанру). 

Виклад основного матеріалу. Епістолярій поета 

засвідчує, що він поділяв літературні твори на поезію, 

прозу та драму. Поезію, зокрема, диференціював на 

епічну, ліричну та драматичну. У листі до Олександра 

Барвінського 1 квітня 1867 року він стверджує: «Ваш 

часопис нам лише викохує нашу лірику, епіку і здорову, 

зрілу прозу…» [6, c.103]. Тут, на жаль, С. Воробкевич не 

згадує про поезію драматичну, як і про драматичне 

мистецтво загалом – очевидно, таких матеріалів у 

«Правді» на той час не було. В аспекті лірики поет най-

частіше використовував терміни «поезія», «пісня», 

«думка». Щодо терміна «поезія», як жанрового, наве-

демо цитату з листа С. Воробкевича до Д. Танячкевича 

1865 року: «Посилаю тобі кілька поезійочок; всі ще 

скомпоновані до твоєї науки…» [6, c.42]. Пісню – вір-

шований твір, що його характеризує єдність ритму сло-

весного й музичного і який призначений для співу, 

С. Воробкевич диференціював на народну й авторську. 

Поет неодноразово зізнавався, що добре засвоїв «харак-

тер нашої народної пісні» [6, c.35], саме цьому жанру він 

присвятив свою працю «Наша народна пісня». Про це 

дослідження С. Воробкевич пише до Д. Танячкевича 

1865 року: «Написав прозовий твір про нашу народну 

пісню … Більше з музично-історичного погляду…» [6, 

c.42]. О. Маковей наголошував на зв‟язку цієї праці з 

переписаною С. Воробкевичем німецькою мовою статті 

І. Вагилевича про народні пісні з «Русалки Дністрової» [5, 

c.405]. 

У цій праці, проспівавши хвалу українському фольк-

лорові, С. Воробкевич пропонує свою класифікацію 

народних пісень. Спочатку він виокремлює чотири їх 

види, потім – п‟ять і насамкінець подає шестирівневий 

поділ: 1) думи історичні; 2) думки материнські, сирі-

тські, дівочі, молодецькі, вояцькі; 3) пісні любовні; 

4) пісні, дотичні до свят; 5) пісні обрядові, дотичні до 

господарства, корчемні; 6) пісні до танцю. 

Далі письменник подає огляд кожної групи, 

виділяючи в окремих із них підгрупи (наприклад, у 

піснях, дотичних до свят, називає колядки, щедрівки, 

гагілки; у піснях, дотичних до господарства, означує 

Важливими видаються також міркування С. Воробкевича щодо генерики. В сегменті лірики поет 

найчастіше використовував терміни «поезія» (як жанрове поняття), «пісня», «думка», «дума» «,поема». На 

особливу увагу заслуговує класифікація народних пісень, подана ним у статті «Наша народна пісня». 

Показано, що свідченням уважності С. Воробкевича до жанрового визначення є назви його віршованих 
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пісні обжинкові, пісні дівочі, які виконують, «коли ко-

ноплю збирають», пісні парубоцькі, які співають «при 

роботі», та ілюструє кожен вид прикладами). 

Наприкінці письменник здійснює оптимістичний 

прогноз щодо подальшого розвитку української народ-

ної пісні. 

Відзначимо, що першим і останнім реченням статті є 

Шевченків двовірш «Наша пісня, наша дума // Не вмре, 

не загине…». 

До статті С. Воробкевич додав характеристику 

народних пісень у ракурсі музичного оформлення, від-

значив, що їхня більша частина складається з восьми 

тактів, рідше постають шістнадцятитактові мелодії та 

наголосив на природності модуляції [3]. 

Термін «думка» С. Воробкевич використовував у 

двох значеннях. Перше значення: думка – це українська 

народна лірична пісня, якій, за висловом сучасних до-

слідників, «властиві увага до явищ природи, сердечних 

переживань» [4, c.308]. У листі до редактора «Ниви» 

1865 року поет запитував: «Можу і я Вам дещо музич-

ного присилати? Пісні, думки, etc» [6, c.13]. Термін 

«думка» С. Воробкевич витлумачував і як власне музич-

ний, і як літературний. У листі поета до редакції «Ниви» 

1 (13) березня 1865 року він зазначає: «З моїх власних 

композицій посилаю Вам дві думки без слів і одну ко-

ломийку – всі квіти з рідної ниви». ˂…˃ Наша думка 

музична і наша коломийка і всі наші народні співи… всі 

на одному конечі роблені…» [6, c.19]. А в листі до 

Д. Танячкевича 1865 року як відповідник до свого вірша 

«Святий вечір» («Стогнуть ліси і дуброви») поет називає 

думку «Пливе чайка по Дунаю, дай ми, Боже, що гадаю» 

[6, c.41]. Думку як пісенний літературний жанр, поет міг 

диференціювати і далі, наприклад, використовуючи сло-

восполучення «народна історична думка» [6, c.36]. 

Щодо другого значення терміна «думка», то С. Воро-

бкевич розумів його як ліричний авторський вірш.  

Зразки думки поет бачив у творчості Т. Шевченка 

(«Тече вода в синє море», «Вітре буйний, вітре буйний!» 

та ін.), М. Шашкевича («Думка»), Ю. Федьковича (цикл 

«Думки»), А. Метлинського (збірка «Думки і пісні та ще 

дещо»). 

Термін «дума» С. Воробкевич найчастіше використо-

вував у двох значеннях: музичному і літературному. 

Щодо музичного розуміння терміна, то в праці «Му-

зика» він писав: «Найважливіше місце серед народних 

пісень належить думі та думці. Дума – епічна чоловіча 

пісня, спрямованість та інтонація якої дуже нагадують 

шотландську народну баладу» [2, c.327]. У літератур-

ному значенні думу поет розумів як епічний віршований 

твір з історично-героїчним змістом. О. Маковей у «За-

гальних замітках про поезії Ізидора Воробкевича» вказу-

вав: «Від 1864 р. Із. Воробкевич з особливою охотою 

оспівував різні події з козацької історії. ˂…˃ Ці свої 

співи назвав він «думами» і, коли вже написав їх немало, 

то 4 вересня 1866 р. сказав про них: «Ці думки написав я 

більше-менше на історичній основі та усних переказах» 

[5, c. 401]. До цього додамо, що у С. Воробкевича було й 

ширше розуміння думи – як віршованого твору про 

давно минуле. У листі до редакції «Ниви» 1 (13) березня 

1865 року він писав: «Хоч може дума сьогодні написа-

лася, але вона належить до минулих століть…» [6, c.18]. 

Використовував поет і похідні від «думи» словосполу-

чення: «думи-пісні», «пісні-думи». С. Воробкевич по-

годжувався також з Д. Танячкевичем і використовував 

його вираз «історичні думи» для характеристики влас-

них творів [6, c.36]. 

Як ліро-епічний твір більшого обсягу розумів поет 

термін «поема». Цей термін він використовував як 

визначення жанру власних та чужих творів. Поемами 

С. Воробкевич називав свої твори «Буковина» [6, c.18], 

«Черниця» [6, c.69-85], «Дві могили» [6, с.172] та ін. 

Поемами визначає жанр творів А. Могильницького 

«Скит Манявський» [6, c.39] та Д. Мордовцева «Козаки і 

море» [6, c.105]. Віршованими драмами називає поет 

свої пісні «Петро і Настуся» і «Козак-бандурист» [6, 

c.165]. Свідченням небайдужості С. Воробкевича до 

термінології є використання ним жанрових означень 

щодо прозових творів: «Шкіц», «оповідання», «істо-

ричне оповідання» [6, c.103], «повісточка» [6, c.90], «по-

вість» [6, c.129,157] та ін. 

Уважність С. Воробкевича щодо жанрового визна-

чення можемо простежити і за назвами його віршованих 

творів. Тут можна виділити принаймні три групи щодо 

співвідношення назви твору і жанру.  

1. Жанрове визначення твору подає у його назві: 

«Пісня», «Думка», «Думки», «Чумацька пісня», «Пісня 

буковинська», «Вечірня пісня», «Пісенька в часи жнив», 

«Співанка руській Буковині», «Песнь в осени», «Пісня 

черновецьких паничів з року 1800», «Пісня черновець-

ких панночок з року 1800», «Жовнярська пісня», «Руська 
пісня», «Пісня при чарці», «Осіння пісня», «Пісня руська». 

2. Називає твір за визначеним різновидом: «Весня-

нка», «Сумні веснянки», «Наша веснянка», «Серенада», 

«Ідилія», «Буковинська ідилія». 

3. Подає визначення жанру після назви твору: «Му-

рашка. Дума», «Гетьман Наливайко. Історична дума», 

«Вечір над Прутом. Ідилія», «Нечай. Поема історична», 

«Драгоманка. Балада», «Озеро царя. Балада», «Гости-

нець з Боснії. Поема», «На степах. Фантазія». 

Жанрові визначення поет вплітав у тканину власних 

віршованих творів, наприклад, у вірші «Якби я зі срібла 

скрипку мав…» 

Якби я зі срібла скрипку мав,  

Я б тобі до днини пригравав 

Думи, пісні милі, чарівні, 

Що дрімають в серцю там на дні [1, c.169]. 

Такими були погляди С. Воробкевича щодо окремих 

складників змістової організації та зовнішньої форми 

літературно-художнього твору. Згідно з ними формува-

лася і розвивалася поетика його власних творів. Багато 

додають до розуміння Воробкевичевої поезії його мірку-

вання щодо генерики. 

В сегменті лірики поет найчастіше використовував 

терміни «поезія» (як жанрове поняття), «пісня», 

«думка», «дума», «поема». На особливу увагу заслуговує 

класифікація народних пісень, подану ним у статті 

«Наша народна пісня». Показано, що свідченням уваж-

ності С. Воробкевича до жанрового визначення є назви 

його віршованих творів (виділено три групи поетових 

творів щодо співвідношення твору і жанру). 

Висновки. Отримані результати є важливим матеріа-

лом для увиразнення наших знань щодо поетики віршо-
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ваних творів С. Воробкевича, вони є матеріалом для зіс-

тавлення з аналогічним матеріалом щодо художності 

поетичних творів Ю. Федьковича.  

На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням 

даних щодо інших українських поетів краю цього пері-

оду можна одержати загальну картину поетики вітчиз-

няних віршованих творів на Буковині в другій половині 

ХІХ століття. 
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SYDIR VOROBKEVYCH ON THE GENRE PECULIARITIES OF A POETIC WORK 

S. Vorobkevych’s arguments on generics also seem important. In the segment of lyrics, the poet most often used the terms 

«poetry» (as a genre concept), «song», «thought», «poem». The classification of folk songs given by him in the article «Our 

folk song» deserves special attention. It is shown that the evidence of S. Vorobkevych’s attention to the genre definition are the 

names of his poetic works (there are three groups of poetic works on the ratio of work and genre). 

Key words: S. Vorobkevych, poetry, poetics, generics, song, thought, poem. 
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Постановка проблеми. Українська мала проза 

першої третини ХХ ст. є дзеркалом суспільно-історич-

них, політичних і культурних процесів, що відбулися в 

цей час.Помітне місце в текстах займають образи Інших, 

передусім, інших народів, які разом з українським поді-

ляли єдиний фізичний і соціальний простір життя. Реп-

резентуючи єврейську тему, письменниці й письменники 

змальовують історичні обставини, українсько-єврейські 

відносини, особливості єврейського побуту, релігійних і 

культурних практик, конфлікти і співпрацю, а також 

трагічні сторінки спільної історії. Однією з таких є 

«справа Бейліса», політичний судовий процес 1911–

1913 рр. над євреєм-киянином Менахемом Менделем 

Бейлісом, якого безпідставно звинуватили в ритуаль-

ному убивстві християнського хлопчика. У суботу перед 

єврейським святом Песахом, 12 березня 1911 року зник 

13-річний Андрій Ющинський. Через тиждень його 

знайшли мертвим із великою кількістю ножових ран. 

Імперська преса всіляко експлуатувала факт убивства в 

антисемітському ключі, збурюючи суспільні антисеміт-

ські настрої. Це стало ще одним сумним прикладом так 

званого «кривавого наклепу»: євреїв регулярно винува-

тили у приготуванні маци, ритуального хліба для Песа-

ху, з кров‟ю християнських дітей, хоча такий обряд су-

перечить самій суті юдаїзму. Російська монархія 

сподівалася сфабрикованим релігійним процесом відво-

лікти увагу від політичної кризи, спричинити додаткові 

антиєврейські виступи в Україні. Втім, на захист Бейліса 

стала інтелігенція: Михайло Грушевський, Сергій Єф-

ремов, Володимир Вернадський та багато ін. Слідство 

тривало більше двох років, які підозрюваний провів за 

ґратами. Зрештою, Бейліс був виправданий судом при-

сяжних та емігрував з імперії. Рецепція «справи Бейліса» 

в тогочасній українській літературі – це й письменни-

цька реакція на абсурдний історичний факт, і висвіт-

лення реальних подій, і своєрідний тест на адекватність 

та толерантність. 

Мета роботи – проаналізувати особливості рецепції 

історичного факту, відомого як «справа Бейліса», в 

українській малій прозі першої третини ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Аби краще зрозуміти 

історичний контекст резонансної «справи Бейліса», слід 

згадати про те, що Російська імперія на початку ХХ ст. 

залишалася глибоко ксенофобською і перебувала в полі-

тичній кризі. Після революції 1905–1907 рр. дуже акти-

візувалися «чорносотенці», що мали підтримку самого 

царя Миколи ІІ: «радикальний консервативно-охорон-

ний рух, що обстоював непорушність самодержавного 

ладу російської імперії, заснованому на тріаді графа 

С. Уварова – “православ‟ї, самодержавстві, народності”. 

Чорносотенці вбачали в євреях головних ворогів Росії, 

які нібито прагнули до встановлення панування над ро-

сійським народом революційним шляхом» [1, с.56]. До 

«справи Бейліса» українське єврейство вже пережило 

страшні погроми в Одесі, Києві, Чернігові та ін. містах. 

Наприклад, про чернігівський погром 1905 року і чорно-

сотенців детально пише Михайло Коцюбинський у бли-

скучій новелі «Він іде!» (1906). Тема погромів лягла в 

основу глибоких оповідань і новел Леоніда Пахаревсь-

кого, Олекси Копиленка, Клима Поліщука, Григорія 

Косинки, Степана Васильченка. Безумовно, не лише 

чорносотенний рух був причетний до знищення єврей-

ського населення. Суспільні злидні, економічна криза, 

необізнаність, упередженість, відсутність критичного 

осмислення, прагнення знайти винних у своєму лихові 

серед тих, кому можна помститися за свої страждання, а 

не справжніх винуватців, віра в різноманітні вигадки 

дуже доклалися до загострення суспільних настроїв.  

Гранично просту, але витончену форму обрав Модест 

Левицький (1866–1932) в оповіданні «У вагоні». Чоти-

У статті йдеться про згадки й рецепцію «справи Бейліса» у малій прозі першої третини ХХ ст. 

Попри те, що референцій небагато, вони засвідчують інтерес українського письменства до долі 

єврейського народу та є прямою реакцією на імперську ксенофобію і кривосуддя. Модест Левицький 

віддзеркалив у своїх оповіданнях ксенофобську, антидемократичну природу російської монархії. Через 

персонажа-антисеміта в оповіданні «У вагоні» письменник показує, що побутовий антисемітизм 

завжди ірраціональний, позбавлений логіки і змісту. В іншому оповіданні «Законник» висвітлив 

маніпуляції, антисемітські інсинуації влади й поліцейське насильство під час виборів до Російської Думи 

1907 року, які не мали шансів бути чесними. Іван Нечуй-Левицький у фрагменті «Мар’яна Погребнячка й 

Бейліс» підкреслює, що прості українці вважають «справу Бейліса» фабрикацією і щиро співчувають 

невинно засудженому. Відтак, тема «справи Бейліса» вмонтована в ширший контекст літературної 

репрезентації антисемітизму, чорносотенного насильства, єврейських погромів у різних регіонах 

України. 

Ключові слова: «справа Бейліса», мала проза, єврейська тема, імагологія, єврейський погром, 

кривавий наклеп, чорносотенці, перша третина ХХ ст. 
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рьох різних людей звело купе вагону, і по дорозі у потязі 

з Варшави на Ростов вони сперечаються про гостро ак-

туальну «справу Бейліса». Один із них – «середнього 

віку чоловік в городській одежі, в картузі, з невиразним 

обличчям, − не то крамарь, не то ремесник, або дрібний 

підрядчик», другий – єврей Берко, «що теж скидався на 

купця середнього достатку», третій «підстаркуватий 

священик» і четвертий – хворий на сухоти студент [2, 

с.190]. Троє умовних християн, з яких один ще й служи-

тель культу, та один єврей-Інший. Перший чоловік уїд-

ливо дошкуляє євреєві за Бейліса, священик усіляко 

намагається примирити пасажирів, а студент не втру-

чається в розмову взагалі. Аргументи першого цілком 

промовисті й буденні навіть для нашого часу: Бейліс у 

вбивстві винний, але євреї підкупили суд і всіх, «кого їм 

треба було», і всім суми відомі. Адже це аргументи від-

вертого упередження, а не здорового глузду: «Підку-

пили! − обурився єврей. − Як то можна всіх підкупити? 

Ну, нехай би одного підкупили, двох, нехай десять, а то 

ж усіх, і в Росії й навіть за границею, − всіх підкупили? 

− Я знаю, скільки й кому жиди платили. Це все відомо.  

Єврей здвигнув плечима й розвів руками. − Удівіте-

льно! − сказав він. − Ви знаєте навіть те, чого ніколи не 

було. Всіх суддів, всіх експертів, всі газети, навіть “Кіе-

влянинъ” − і той, може скажете, підкупили» [2, с.190]. 

Згадка про «Кіевлянинъ» не випадкова: ця приватна 

консервативна київська газета (1864–1919 рр.) мала 

українофобське, антисемітське, монархічне спрямування 

і була однією з найвпливовіших на території України. 

Проте, у вересні 1913 року «Кіевлянинъ» вкрай несподі-

вано засудив процес над Менахемом Бейлісом, через що 

цей випуск був конфіскований. 

Левицький вельми точно показує сутність антисемі-

тизму й етнічних упереджень у цілому. Коли в паса-

жира-антисеміта забракло аргументів, він накинувся на 

Берка, бо той затоптав його цигарку, недбало викинуту 

на підлогу вагона. «І що то за нахабна жидівська на-

тура, що завжди лізуть вони не в своє діло! − з серцем 

осварився “союзник”. − Де не посій, там уродиться, 

скрізь свого носа уткне, й хоч ти йому сто раз дай по 

носі, а він таки лізе й лізе! Тьху! – сплюнув він» [2, 

с.192]. Фінал оповідання неочікуваний, хоча логіка фі-

налу зрозуміла. На одній із зупинок антисеміт поцупив 

валізу українського студента з речами, грішми і квитком 

до Севастополя, куди хворий їхав на лікування. Йому 

допоміг саме Берко: знайшов лікаря і зібрав разом із 

євреями гроші на новий квиток. Так письменник пока-

зує, що корені антисемітизму ховаються в упередженому 

ставленні, яке не має нічого спільного з реальним жит-

тям, і що відповідальність має бути особистою, а не па-

дати на спільноту.  

Історичне тло імперської реальності, у якій народи 

потерпали від насильства, несправедливого суду й упе-

редження, Модест Левицький доповнює в інших опові-

даннях. Оповідання «Законник» прикметне для осмис-

лення «справи Бейліса» у ширшому контексті, хоча події 

в ньому відбуваються за більше, ніж десять років до 

суду. Йдеться про історичні вибори до II Державної 

Думи Російської імперії. Письменник описує, як показна 

демократизація, насправді, є черговою ширмою для при-

ховання глибокої імперської кризи. Від села Гульчі був 

вибраний голосувати чоловік, якого добре знали украї-

нці і підтримали євреї: «Помогли й євреї, бо знають, що 

“Кіевлянина” не читаю, а як позаторік був у нас конс-

тітуційний погром, то переховав я у себе на квартирі, 

скільки влізло туди, тих євреїв, з дітьми, з жінками» [2, 

с.325]. Його начальник голосувати за монархістів і в жо-

дному разі не за євреїв: «Ви ж глядіть, там у губернії на 

виборах... не теє... Знамя чиновницьке високо держіть. 

Бо правительство на своїй службі держати не буде 

крамольників та жидовствующих» [2, с.326]. Утім, 

люди проти погромів і насильства, відмовляються голо-

сувати за чорносотенних кандидатів, за готовими спис-

ками і, водночас, бояться голосувати взагалі. Адже, хоч 

вибори таємні, на них можуть донести. Зрештою, і самих 

виборців («поступовців»), і адвоката, що намагався їм 

допомогти оскаржити підтасовані результати виборів, 

арештували. Така історична ретроспектива дає більше 

розуміння, наскільки націоналістично-монархістський, 

українофобський, антисемітський режим тримався в Ро-

сійській імперії, і чому «справа Бейліса» була логічним, 

закономірним його результатом, а не спорадичним фактом. 

У короткій замальовці «Мар‟яна Погребнячка й Бей-

ліс» (1913) Іван Нечуй-Левицький (1838–1918) показує, 

що навіть для неосвіченої й необізнаної української лю-

дини «справа Бейліса» очевидно сфабрикована. Непись-

менна селянка Мар‟яна слухає новини з газет, які їй чи-

тає чоловік. Але і в такий спосіб вона розуміє, що, 

насправді, відбувається, і виявляє емпатію до невинно 

арештованого Менахема Бейліса. Письменник ритори-

чно запитує: «… В неї сумління більше, ніж у тих судо-

виків, котрі гнули справу – доконче – на Бейлісову заги-

бель тільки через те, – що він єврей... В кого ж більше 

сумління в душі?» [3, с.162]. Мар‟яна Погребнячка пере-

жила подібний, типовий для імперського побуту досвід, 

коли її чоловіка за наклепом протримали у в‟язниці кі-

лька тижнів. Нечуй-Левицький підкреслює, що імпер-

ське кривосуддя – не випадковість, а системне явище, 

яке однаково тисне і на українців, і на євреїв.  

Висновки. Українські письменники, відтак, тверезо 

оцінюють події «справи Бейліса» і ширший суспільно-

політичний контекст, зі співчуттям, розумінням став-

ляться до постаті самого Менахема Бейліса. Модест Ле-

вицький та Іван Нечуй-Левицький у текстах показали, 

що сфабрикованість «справи Бейліса» не викликає сум-

нівів у людей, які мали досвід з імперським кривосуддям, а 

суспільний антисемітизм позбавлений здорового глузду 

і спирається на емоції, ілюзії, політичне підбурювання.  
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REPRESENTATION OF THE “BEILIS AFFAIR” IN UKRAINIAN SHORT FICTION 

OF THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY 

In the article, references and mentions of the “Beilis Affair” in Ukrainian short fiction of the first third of 20th century 

have been elucidated. Despite there is not a lot of them, they have revealed Ukrainian writers’ concern about Jewish fate and 

their response to Russian imperial xenophobia and unjust trial. Modest Levutskui (1866–1932) has depictured the xenophobic 

and anti-democratic gist of Russian monarchy. In U vahoni [In a Train Carriage], he shows by his character – anti-Semite 

that domestic anti-Semitism is always irrational, devoid of logic and meaning. In another short story Zakonnyk [A Law 

Stickler], he has highlighted manipulations, monarchy’s anti-Semitic insinuations, and police violence during the 1907 II 

Russian Duma elections that had no chance of being fair. In the narrative fragment Mariana Pogrebniachka and Bailis, Ivan 

Nechui-Levytskyi (1838–1918) emphasizes that ordinary Ukrainians consider the “Bailis Affair” to be a falsification and 

sincerely sympathize with the innocent convict. In sum, the theme of the “Bailis Affair” has been embedded in the broader 

context of Ukrainian literary representation of anti-Semitism, Black Hundred violence, and Jewish pogroms having took place 

in various regions of Ukraine. 

Key words: “Beilis Affair,” Ukrainian short fiction, the Jewish subject, imagology, Jewish pogrom, blood libel, the black-

hundredists, the first third of 20th century. 
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Постановка проблемы. Отличительной особен-

ностью современных синтаксических исследований яв-

ляется изучение тесной взаимосвязи между содержа-

тельным и формальным строениями предикативных 

единиц. 

Результаты таких лингвистических описаний находят 

все большее применение в практике преподавания ино-

странных языков, в частности – при изучении русского 

как неродного, а также в области создания качественных 

систем машинного перевода. «Создавая такое описание, 

мы должны дать изучающему язык сумму сведений, ко-

торая обеспечит возможность перейти от выражения 

мыслей на родном языке к максимально адекватному их 

выражению на русском языке. Тем общим, на что можно 

опираться при переходе с языка на язык, является 

экстралингвистическая ситуация» [1, с.74]. 

Одной из универсальных внеязыковых ситуаций есть 

мыслительная операция включения (инклюзии) субъекта 

мысли в некоторый класс объектов. Онтологической 

основой такой логической процедуры является суще-

ствование в реальном мире отдельных объектов, обла-

дающих признаками единичными и общими, неповто-
римыми и повторяющимися, признаками, свойственными 

только одному отдельно взятому предмету и целому 

классу объектов определѐнной предметной области.  

Анализ последних исследований и публикаций. 

О предложениях, отражающих ситуацию включения 

отдельной реалии (элемента или подкласса) в класс, 

бегло высказывалось ряд русских и украинских учѐных: 

Н.Д. Арутюнова, И.Р. Выхованец, К.Г. Городенская, 

А.П. Загнитко, А.И. Леута, А.В. Сытар, Е.Н. Ширяев и 

другие. Однако до сих пор нет единого мнения относи-

тельно природы этих синтаксических конструкций. Раз-

ногласия, наблюдаемые в критериях их выделения и 

номинации, описаны Е.А. Леонтьевой [2, c.62-63]. Отде-

льные аспекты предложений с предикатами включения 

(инклюзии, таксономии) детально исследовались на ма-

териале русского [3; 4], украинского [2], английского [5], 

немецкого [6] языков. 

В нашем исследовании отдаѐтся предпочтение тер-

мину «таксономические предложения», используемому 

Н.Д. Арутюновой и Е.Н. Ширяевым [7, с.10].  

Таксономическими предложениями (ТП) мы называ-

ем логико-семантический класс предикативных единиц, 

отражающих мыслительную ситуацию классификацион-

ного отношения включения отдельной реалии (элемента 

или подкласса) в класс.Отвлечѐнная структурная схема 

таких предложений, отражая обозначаемую ситуацию, 

включает следующие компоненты: имя классифицируе-

мой реалии – имя отношения включения – имя класса, к 

которому принадлежит классифицируемая реалия. 

Например: Каштан настоящий (имя классифицируемой 

реалии) принадлежит (имя отношения включения) к 

буковым растениям (имя класса, к которому принадле-

жит классифицируемая реалия). 

Наблюдения над конкретными речевыми образова-

ниями ТП вскрывают имеющиеся у них различия в хара-

ктере оформления структурных компонентов и в их 

коммуникативных возможностях. Выявление и учѐт 

причин, обуславливающих наличие таких различий, поз-

воляет выделить в рамках единого логико-семантиче-

ского класса ТП семантико-структурные группировки 

различных иерархических уровней. 

Цель статьи состоит в описании особенностей логи-

ко-семантической (пропозитивной) структуры, форма-

льной организации и особенностей функционирования 

одного из разрядов ТП – предикативных единиц с име-

нами классов, находящимися в эквиполентной оппозиции. 

Изложение основного материала исследования. 

К ТП рассматриваемого семантико-структурного разря-

да относятся предикативные конструкции, у которых 

предметные позиции реализуют имена классов, общая 

часть значения которых не исчерпывает содержания ни 

одного из обозначаемых ими концептов. Интенсионал 

каждого из этих компонентов (а следовательно, и имѐн) 

помимо общих семантических признаков содержит ещѐ 

и отличительные. Причѐм эти отличительные признаки 

не являются видоизменениями одного классификацион-

ного основания. Такой тип соотношения значений имѐн 

получил в лингвистической науке название «эквипо-

Статья посвящена комплексному описанию одного из разрядов предложений русского языка, 

обозначающих логическую операцию включения менее объемного класса объектов в более объѐмный. 

Особенностью таких предикативных единиц является эквиполентная оппозиция имен классов. Описан 

характер информации, передаваемый исследуемыми конструкциями, набор языковых средств 

репрезентации структурных компонентов. Особое внимание уделено выявлению условий, влияющих на 

выбор того или иного альтернативного грамматического средства оформления элементов предложения. 

Ключевые слова: таксономические предложения, компоненты структурной схемы, грамматические 

средства их реализации, типы наименований, эквиполентная и привативная оппозиции имен классов 

объектов. 
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лентной оппозиции» [8, с.107]. Эквиполентной оппози-

ции предметных имѐн противопоставляется так называ-

емая «привативная оппозиция», при которой семный 

состав имѐн находится в следующем отношении: интен-

сионал имени класса включается в интенсионал имени 

классифицируемой реалии на правах гиперсемы, то есть 

родового признака, а содержательный остаток в имени 

классифицируемой реалии составляет его гипосему, то 

есть видовой, отличительный признак [8, с.107]. 

С точки зрения пропозитивной номинации предло-

жения, отмеченные эквиполентной оппозицией знако-

вых значений предметных имѐн, обозначают такую 

мыслительную ситуацию, участниками которой высту-

пают классы, выделенные в пределах одной и той же 

предметной области по различным основаниям. 

Экстенсиональная соотнесѐнность включаемого по-

нятия, выступающего в функциональной роли класси-

фицируемой реалии, сказывается на типе референции 

его имени. Это имя имеет неопределѐнную референцию, 

обозначая класс (множество) предметов, некоторую 

часть этого класса или его представителя, притом не 

конкретного, а эталонного, типичного. Такой логико-

семантический статус имени классифицируемой реалии 

обеспечивается за счѐт использование: 

1) широких наименований, оформленных: а) нари-

цательным существительным: Казачок – народный 

танец (Советский энциклопедический словарь) или 

субстантивированным словом: Бахчевые – стелющиеся 

растения (Энциклопедический словарь юного земле-

дельца); б) субстантивированным комплексом с опре-

делителем неиндивидуализирующего характера: Мест-

ные козы принадлежат к группе пуховых коз Цент-

ральной Азии (ж. «Химия и жизнь»); в) сочетанием так-

сономического оператора с одной из названных грам-

матических единиц: Род пеганок относится к группе 

так называемых земляных уток, в биологическом 

отношении представляющих переход от гусей к уткам 

(Жизнь животных); 

2) знаков-заместителей широких наименований, реа-

лизуемых: а) личными местоимениями 3-его лица: Как 

художественный приѐм, аллегория – одно из сильнейших 

средств воздействия на сознание и воображение зри-

теля или читателя. Она относится к группе метафори-

ческих тропов, когда одно явление изображается и 

характеризуется через другое (Энциклопедический сло-

варь юного литературоведа); б) указательным местоиме-

нием это: Превосходное пищевое масло получают из 

плодов маслины. Это вечнозелѐное древнее культурное 

растение (Энциклопедический словарь юного натура-

листа); в) сочетанием указательного местоимения этот, 

эта, это, эти с нарицательным существительным, обо-

значающим предметную область, одним из подклассов 

которой является классифицируемая реалия: В разных 

видах кино есть одни и те же жанры, к примеру жанр 

рассказа. Но существуют и жанры, свойственные лишь 

данному виду, например, киноромана. Этот жанр от-

носится только к игровому кино (Энциклопедический 

словарь юного зрителя). 

Процесс порождения ТП исследуемого разряда, не 

выдвигает проблемы выбора средства грамматического 

выражения знака объекта классифицирования, что объ-

ясняется чѐткой закреплѐнностью определѐнным обра-

зом оформленного имени за тем или иным классом. 

Трудности, особенно для изучающих русский язык как 

неродной, могут возникнуть при выборе средства 

оформления неназывающего знака. Наблюдение над 

языковым материалом выявило следующие закономер-

ности оформления неназывающего знака в позиции 

имени классифицируемой реалии:  

1. Если ТП выполняет роль своеобразного зачина в 

тексте, посвящѐнном описанию объектов некоторого 

класса, именем которого назван данный текст, един-

ственно возможным средством оформления анафориче-

ского знака является местоимение это. Например: ста-

тья «Документальное кино» в «Энциклопедическом 

словаре юного зрителя» начинается предложением так-

сономической структуры с местоимением это в позиции 

имени классифицируемой реалии: Это распространѐн-

ный вид киноискусства.  

2. Если предложение таксономической структуры 

находится в средине некоторого текста, позиция имени 

классифицируемой реалии может быть оформлена лю-

бой грамматической единицей, входящей в альтернатив-

ный ряд средств выражения неназывающего знака. За-

кономерности выбора одной их них таковы:  

а) Возможности использования сочетания указатель-

ного местоимения с именем объемлющего класса созда-

ются, если в общем фонде знаний партнѐров коммуни-

кации имеются сведения о принадлежности объекта 

классифицирования к некоторому более объѐмному 

классу (политетическому или монотетическому). Так, в 

ТП, являющемся частью микротекста Широко использу-

ется в текстильной промышленности и конопля. Эта 

прядильная культура принадлежит к семейству туто-

вых (Энциклопедический словарь юного земледельца), 

для оформления позиции имени классифицируемой реа-

лии вместо называющего знака конопля с целью избежа-

ния тавтологии используется сочетание эта прядильная 

культура, подсказанное содержанием предтекста пред-

ложения таксономической структуры. 

б) Выбор местоимения это или личного местоиме-

ния 3-его лица определяется соотнесѐнностью грамма-

тических характеристик (в частности, категорий рода и 

(или) числа) существительного-антецедента и существи-

тельного, называющего класс или выполняющего роль 

синтаксически главенствующего компонента сложного 

номинативного знака, реализующего позицию компо-

нента со значением «класс». Если существительное-

антецедент и существительное-имя класса обнаружи-

вают одинаковые грамматические значения категорий 

рода и числа, то в таком случае для оформления позиции 

имени отдельной реалии может быть избрано как место-

имение это, так и личное местоимение 3-его лица. Ср. 

характер языковой материализации позиции имени от-

дельной реалии в ТП, входящих в следующий микро-

текст: Из хищных членистоногих наиболее многочис-

ленны пауки. Многочисленны также муравьи. Однако в 

отличие от пауков муравьи не являются «чистыми» 

(облигатными) хищниками. Они относятся к группе 

так называемых факультативных хищников (Р. Каша-

пов. Живая оболочка Земли). – … Это так называемые 

факультативные хищники. Если существительное-анте-
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цедент и существительное-имя класса различаются 

грамматическими значениями рода или числа, то пози-

ция компонента с семантикой «отдельная реалия» может 

быть оформлена только местоимением это. Так, в тексте 

Клюворылы невелики, от 20–30 сантиметров, некото-

рые вдвое больше, до метра (мормирус и мормиропс). 

Последний кормится и креветками, и донными рыбками. 

У него своя индивидуальная территория. Это рыба-

одиночка (И. Акимушкин. Мир животных) антецедент 

классифицируемой реалии выражен существительным 

мужского рода мормиропс, а синтаксически главенству-

ющее слово в позиции компонента со значение «класс» – 

существительным женского рода рыба. Такое несовпа-

дение грамматических характеристик данных лексем 

предопределило использование в позиции имени отде-

льной реалии местоимения это. 

Помимо характера референции имени классифициру-
емой реалии и обусловленного им набора грамматических 

средств выражения данного компонента содержательной 

структуры, мыслительная ситуация классификационного 

отношения включения подкласса (подмножества) в 

класс (множество) детерминирует ещѐ одну функцио-

нальную особенность отражающих еѐ предикативных 

единиц: поскольку отношения включения между клас-

сами не устанавливаются всякий раз заново, а представ-

ляют собой вечные и непреложные истины, все предло-

жения данного разряда внемодальны и вневременны. 

Характерной чертой ТП является также их стилисти-

ческая закреплѐнность за текстами научного, научно-

популярного, учебного и справочного характера. 

Кроме указанных функциональных особенностей, 

которыми отмечены все без исключения примеры ис-

следуемого массива, в речевом поведении ТП исследуе-

мого разряда обнаруживаются различия, касающиеся: 

а) характера передаваемой информации, б) набора язы-

ковых средств репрезентации конструктивных компо-

нентов со значением «класс» и «отношение включения» 

в) системы возможных семантических условий, вызван-

ных введением неконструктивных компонентов. Нали-

чие различий в речевой семантике и характере реализа-

ции отвлечѐнной структурной схемы предопределяется 

номинативной спецификой имѐн, заполняющих позиции 

предметных компонентов ТП. Учѐт их семантического 

своеобразия и прежде всего имени того класса, от кото-

рого исходит отношение включения, предопределяет 

дальнейшую семантико-структурную дифференциацию 

предикативных конструкций рассматриваемого разряда. 

Лингвистически релевантным в этом плане оказывается 

разграничение двух типов классов: политетических и 

монотетических. 

Политетическими называются классы, представляю-

щие собой множества материальных и идеальных суб-

станций, однородных по своим существенным чѐтко не 

определѐнным признакам, то есть признакам, каждый из 

которых является необходимым, а их совокупность до-

статочной для того, чтобы отличить объекты данного 

множества от других и получить ответ на вопрос «Что 

это?» (такие классы являются результатом естественной 

классификации). К монотетическим классам относятся 

такие, каждый из которых представляет собой множе-

ство субстанций, выделенных по общности одного или 

нескольких чѐтко обозначенных существенных, произ-

водных или случайных признаков (эти классы представ-

ляют собой результат искусственной классификации) [9, 

с.322-323]. 

Выделенным типам классов соответствуют два вида 

имѐн, дифференцирующихся по природе интенсионала – 

совокупности признаков, представляющих собой сигни-

фикативный компонент их знакового значения. Это так 

называемые категориальные (полисемные, таксономиче-

ски-идентифицирующие) и дескриптивные (моносем-

ные, описательно-характеризующие) наименования. 

В зависимости от соотнесѐнности имени, реализую-

щего позицию компонента со значением «отдельная 

(классифицируемая) реалия», с классом той или иной 

природы в пределах ТП анализируемого разряда выде-

ляются: 1) предложения с именем политетического кла-

сса и 2) предложения с именем монотетического класса. 

У предложений с именем политетического класса в 

позиции компонента со значением «отдельная реалия» 

вторая предметная позиция реализуется дескриптивным 

именем, являющимся вербальным знаком монотетиче-

ского класса. 

Основным средством оформления имени с признако-

вым типом знакового значения являются свободные сло-

восочетания с нарицательным существительным в роли 

синтаксически главенствующего компонента, что созда-

ѐт известную трудность при разграничении предложе-

ний анализируемого подрязряда от предложений, пред-

метные имена которых находятся в привативной 

оппозиции. Решение данной проблемы осуществляется с 

учѐтом того, участвует ли в создании речевой семантики 

предложения нарицательное существительное, выпол-

няющее синтаксически главенствующую роль в послеп-

редикатной позиции. К предложениям с предметными 

именами в привативной оппозиции относятся те преди-

кативные единицы, коммуникативный фокус которых 

включает синтаксически главенствующее существи-

тельное. Если же это существительное обозначает уже 

известную данность, то есть не входит в коммуникатив-

ный фокус, то такие предикативные единицы представ-

ляют подразряд предложений с эквиполентной оппози-

цией предметных имѐн. Так, связочное предложение 

Каракурт – ядовитый паук (Советский энциклопедиче-

ский словарь), послепредикатную позицию реализует 

словосочетание ядовитый паук, может быть интерпре-

тировано по-разному, в зависимости от характера кон-

текстного окружения. В том случае, если это предложе-

ние начинает текст, объединѐнный темой описания 

объектов класса каракурты, существительное паук явля-

ется информативно значимым, а всѐ предложение в це-

лом квалифицируется как ТП с предметными именами, 

находящимися в привативной оппозиции. Если же тако-

му предложению предшествует предтекст, из содержа-

ния которого извлекаются сведения о принадлежности 

каракуртов к классу пауков (см., например, следующий 

фрагмент текста: На территории страны обитает бо-

лее 30 видов пауков. Многие из них встречаются только 

в пустыне, как, например, каракурты. Это ядовитые 

пауки), то данная предикативная единица квалифициру-

ется как ТП с эквиполентной оппозицией предметных 

имѐн. 



  
141  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

Признаковый тип знакового значения имени, реали-

зующего позицию компонента со значением «класс», 

предопределил и речевую семантику предложений ана-

лизируемого подразряда: такие предикативные кон-

струкции передают сложное содержание таксономии-

параметризованной квалификации. 

Характерной особенностью предложений рассматри-

ваемого подразряда является возможность экспликации 

в пределах предикативной таксономической структуры 

компонента со значением «основание включения»: По 

образу жизни сомовые – хищники (С. Наумов. Зоология 

позвоночных); По типу питания двухстворчатые – 

типичные фильтраторы (Н. Соколова. Биология); По 

ареалу они (грибы рода строфария) почти космопо-

литы, по способу питания – сапрофиты (Жизнь 

растений). 

В предикатной позиции предложений анализируе-

мого подрязряда зафиксированы следующие граммати-

ческие единицы: отвлечѐнная связка быть, сочетание 

связки быть с конструкцией один из, глаголы с общим 

значением «включаться в класс» и сочетания этих глаго-

лов с именем таксономического оператора или с суще-

ствительным число: Капуста – холодостойкое растение 

(Энциклопедический словарь юного земледельца); Мать-

малютка – один из самых маленьких грызунов (Энци-

клопедический словарь юного натуралиста); Гидры 

относятся к светолюбивым организмам (В. Герасимов. 

Беспозвоночные животные); Больше половины видов 

птиц, населяющих земной шар, относятся к категории 
мигрирующих (ж. «Природа»); Стрелолист принадлежит 

к числу раздельнополых однодомных растений (ж. «Хи-

мия и жизнь»). 

Наблюдения над характером грамматической реали-

зации предикатного знака позволили выявить следую-

щие закономерности: 

1. Если имя классифицируемой реалии оформляется 

местоимением это, позицию предикатного знака реали-

зует глагол-связка быть: Распространение сорго огра-

ничено южными районами и средней полосой страны. 

Это теплолюбивое растение (Энциклопедический сло-

варь юного натуралиста). 

2. Если для обозначения компонента со значением 

«классифицируемая реалия» избирается любое другое 

средство, кроме местоимения это, оформление преди-

катного знака допускает варьирование всех грамматиче-

ских единиц, зафиксированных в предложениях анали-

зируемого подразряда. Ср.: Гепард принадлежит к 

обитателям равнинных пустынь и саванн (Жизнь жи-

вотных). – Гепард – один из обитателей равнинных 

пустынь и саванн. – Гепард принадлежит к числу оби-

тателей равнинных пустынь и саванн. Исключение из 

этого правила составляют предложения, в которых имя 

класса обозначается словосочетанием, способным утра-

чивать сему «множественность». В таких предикатив-

ных конструкциях недопустимо использование в пози-

ции предикатного компонента отвлечѐнной связки 

быть, поскольку в противном случае предложение так-

сономической структуры превращается в предложение 

тождества. Ср.: Ёж – один из самых полезных зверьков 

(Энциклопедический словарь юного натуралиста). – Ёж 

принадлежит к самым полезным зверькам. – Ёж при-

надлежит к числу самых полезных зверьков. 

Основные модификации предложений анализируе-

мого подразряда сводятся к распространению имени 

компонента со значением «класс» а) квалификативом 

описательно-характеризующего значения: Дикорасту-

щий картофель – многолетнее травянистое растение 

(Энциклопедический словарь юного натуралиста); 

б) квалификативом оценочно-характеризующего значе-

ния: Кабан – ценный охотничий зверь (Энциклопедиче-

ский словарь юного натуралиста); в) интенсификативом: 

Стрекоза – очень полезное насекомое (Энциклопедиче-

ский словарь юного натуралиста). 

Предложения с именем монотетического класса в по-

зиции компонента со значением «отдельная реалия» 

описывают мыслительные ситуации двух родов: участ-

никами одной из них выступают монотетический и 

политетический классы, а другой – два монотетических 

класса, выделенных в пределах одной и той же предмет-

ной области по различным основаниям. 

Реализация включающего класса различной таксоно-

мической природы достигается за счѐт использования в 

позиции компонента со значением «класс» следующих 

типов наименований: категориальных имѐн (семантиче-

ски диффузных или с выделенным доминирующим при-

знаком), обозначающих политетический класс (1) и де-

скриптивных имѐн, номинирующих монотетический 

таксон (2), ср.: 1) Большинство лиственных древесных 

пород относится к покрытосеменным растениям 

(Энциклопедический словарь юного натуралиста) и 

2) Часть возвратных глаголов относится к непроиз-

водным словам (Н. Шанский. Современный русский 

язык). В первом из приведенных предложений позицию 

компонента с семантикой «класс» оформляет полисем-

ное по своему знаковому значению несвободное слово-

сочетание-термин покрытосеменные растения, а во 

втором предложении эта позиция реализуется моносем-

ным именем, выраженным свободным словосочетанием 

непроизводные слова. 

Различный знаковый тип значений имѐн, находя-

щихся в послепредикатной позиции, предопределяет 

неоднородность речевой семантики содержащих их пре-

дикативных конструкций. Предложения, у которых ком-

понент со значением «класс» реализует категориальное 

имя, передают сложное, чѐтко не дифференцированное 

содержание таксономии-репрезентации-глобальной ква-

лификации, а предложения с моносемным (дескриптив-

ным) именем класса, кроме таксономического элемента 

семантики, содержат информацию о параметризованной 

квалификации субъекта мысли. 

Предложения со значением таксономии-репрезента-

ции-глобальной квалификации допускают в предикатной 

позиции свободное варьирование следующих граммати-

ческих у единиц: связки быть, связочной конструкции 

один из и сочетания глагола с общим значением «вклю-

чаться в класс» с таксономическим оператором, ср.: 

Наибольшее количество эпифитов относится к роду 

орхидей (Р. Кашапов. Живая оболочка Земли). – 

Наибольшее количество эпифитов из рода орхидей. – 

Наибольшее количество эпифитов – орхидеи. 
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У предложений со значением таксономии-парамет-

ризованной квалификации предикатную позицию могут 

оформлять: связка быть, глаголы с общим значением 

«включаться в класс» и их сочетания с именем таксоно-

мического оператора, ср.: Большинство автомобилей 

специального назначения принадлежит к виду грузови-

ков (Энциклопедический словарь юного техника). – 

Большинство автомобилей специального назначения – 

грузовики. – Большинство автомобилей специального 

назначения относится к грузовикам. Свободное взаи-

мозамещение этих единиц может ограничиваться в сле-

дующих условиях: 

1) Предметные имена содержат дублирующийся эле-

мент. В таком случае ограничение касается использова-

ния связки быть. А при заполнении предикатной пози-

ции глаголом или глагольным сочетанием с 

таксономическим оператором в сложном номинативном 

знаке, которым обозначается компонент со значением 

«класс», опускается повторяющаяся лексема: Обоня-

тельные ощущения относятся к дистантным (В. Бого-

словский. Общая психология). 

2) За классами в пределах определѐнной области 

научных знаний не закреплѐн таксономический опера-

тор. В таком случае ограничение накладывается на упо-

требление сочетания глагола с именем таксономиче-

ского оператора. Так, за классом «лекарственные 

вещества» ни в химии, ни в медицине не закреплѐн ка-

кой-либо оператор. Следовательно, для обозначения 

отношения включения между понятиями «алкалоиды» и 

«лекарственные вещества» могут быть использованы 

только глагол с общим значением «включаться в класс» 

или связка быть: Многие алкалоиды – ценные лекар-

ственные вещества (Энциклопедический словарь юного 

химика). – Многие алкалоиды относятся к лекарствен-

ным веществам. 

Различия в характере знакового значения имѐн, реа-

лизующих компонент со значением «класс», обусловли-

вают неодинаковые потенции содержащих их предложе-

ний относительно способа языкового представления 

семантики «основание включения». В предложениях, 

позицию имени класса которых заполняют полисемные 

(категориальные) имена, компонент со значением «ос-

нование включения» остаѐтся материально не выражен-

ным, а предикативные конструкции с моносемным (дес-

криптивным) именем класса допускают вербальную 

экспликацию этого компонента: Слова типа беж по 

своим семантическим и синтаксическим свойствам 
относятся к группе «признак» (Н. Шанский. Современ-

ный русский язык). 

Предложения с категориальными именами класса 

противопоставляются предикативным единицам с дес-

криптивными именами и по характеру тех предметных 

областей, к которым они могут быть применены: если 

предложения с дескриптивным именем класса возможны 

при описании отношений включения, которые устанав-

ливаются между понятиями любых предметных обла-

стей, то предложения с категориальным именем приме-

нимы только к тем сферам, политетические классы-

понятия которых организованы в многоступенчатую 

иерархию обобщений. 

Отличительной особенностью ТП рассматриваемого 

подразряда является способность имени классифициру-

емой реалии распространяться за счѐт экземплификатива – 

неконститутивного компонента, посредством которого 

слушающий получает информацию об элементах или 

подклассах, образующих объект классифицирования: 

Плодовые косточковые культуры: вишня, черешня, 

слива, абрикос, персик – из семейства розоцветных 

(Энциклопедический словарь юного земледельца); 

Большинство эфирномасличных культур (кориандр, 

анис, тмин, фенхель, мята перечная, шалфей муска-

тный) – травянистые растения (Энциклопедический 

словарь юного земледельца). Однако в системе возмож-

ных распространителей имени класса ТП анализируе-

мого подразряда не обнаруживают единства. Модифи-

кацию дескриптивного имени класса осуществляют: 

1) квалификатив оценочно-характеризующего значения: 

Тундровые экосистемы – наиболее простые природные 

комплексы (Р. Кашапов. Живая оболочка Земли); 

2) интенсификатив: Названия лиц – самая продуктивная 

группа имѐн существительных (Н. Шанский. Современ-

ный русский язык). А семантико-структурные осложне-

ния категориального имени класса происходят за счѐт 

введения 1) квалификатива описательно-характеризую-

щего значения: Луковичные культуры – двулетние или 

многолетние травянистые растения семейства лилей-

ных (Энциклопедический словарь юного земледельца) и 

2) квалификатива таксономического значения: Домаш-

ний крупный рогатый скот относится к подсемейству 

быков, семейству полорогих и отряду парнокопытных 

(Энциклопедический словарь юного натуралиста). 

Выводы. Комплексное исследование одного из раз-

рядов ТП, включающее выявление их пропозитивной 

организации, отвлечѐнной структурной схемы, системы 

еѐ языковых манифестаций и закономерностей речевого 

поведения углубляет представление о системной органи-

зации языковых средств, а также содействует выполне-

нию одной из кардинальных задач синтаксиса – созда-

нию образцов построения предложений-высказываний, 

несущих заданную информацию. А это, в свою очередь, 

может найти применение при обучении русскому языку 

нерусских, а также в практике создания эффективных 

систем машинного перевода. 
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Постановка проблеми. Один із найбільш відо-

мих вітчизняних племінних заводів симентальської ху-

доби було створено на базі дослідного господарства 

«Терезине» Київської області. Цей держплемзавод відіг-

рав важливу роль у селекційно-генетичному вдоскона-

ленні симентальської породи в УРСР. Виведених тут 

плідників використовували у племзаводах «Тростянець», 

«Шамраївський», «Веселоподолянський» та ін. У «Тере-

зине» було отримано значну кількість рекордисток, яких 

неодноразово експонували на союзних та республікан-

ських сільськогосподарських виставках та виставках 

досягнень народного господарства. На сучасному етапі, 

коли стан тваринництва в Україні набув критичного 

стану, варто надавати більше уваги вивченню історич-

ного досвіду, ефективних технологій виробництва про-

дукції, які можуть виявитися корисними для вирішення 

продовольчої проблеми.  

Окремі питання розвитку методології розведення 

симентальської породи на базі державного племінного 

заводу «Терезине» знайшли відображення у публікаціях 

В.М. Дзюбанова, М.М. Зубця, В.Ю. Недави та ін. [1-6].  

Мета статті – провести системний аналіз методів і 

систем розведення симентальської породи, які застосо-

вувалися на базі держплемзаводу «Терезине», показати 

їх ефективність для селекційно-племінного вдоскона-

лення племінних стад великої рогатої худоби в масшта-

бах усієї республіки. 

Основний матеріал. Нами з‟ясовано, що науково-

методичне керівництво з удосконалення продуктивних 

та племінних якостей симентальської породи племза-

воду «Терезине» здійснювали вчені Київської дослід-

ної станції тваринництва «Терезине»: В.П. Устьянцев, 

О.А. Соловйов, С.В. Серапін, М.А. Базилевич, Т.С.Бон-

даренко, Т.Д. Савєльєв, І.Т. Назаренко, М.Г. Ласкавий, 

В.М. Святненко, В.М. Дзюбанов, Х.І. Класен, К.І. Вере-

сенко, К.С. Бірюкова, М.О. Старовєров, В.Ю. Недава, 

І.Н. Павліченко, Ю.П. Стрикало та ін. 

Початок організації племінного господарства було 

покладено у 1928 р. завезенням невеликої групи чисто-

породних сименталів з Баварії. Наступного року у міс-

цевого населення було придбано 29 помісних корів І і ІІ 

поколінь. У 1930 р. із Носівської сільськогосподарської 

дослідної станції переведено 22 корів і телиць цієї ж 

породи. Через кілька років закуплено ще двох чистопо-

родних плідників симентальської породи з Баварії. Вла-

сне баварська група, у складі якої були 3 бугаї, 3 корови 

і 12 телиць, відіграла вирішальну роль у формуванні 

стада. Усі тварини були порівняно близькими потом-

ками відомого швейцарського плідника Жирона-Регента 

1881, зокрема у родоводі Геродеса ЧС-7 він повторюва-

вся 5 разів. Корови відзначалися високою молочною 

продуктивністю, найкращими серед них були Альмрауш 

(7671–3,79%), Альмрозель (6497–3,71) та Еврика (5435–

3,88). Серед плідників високими племінними якостями 

вирізнялися Геродес ЧС-7, Вехтер 1, 1884, ЧС-213 і Вех-

тер 2, 1940, ЧС-5. Дочки Геродеса мали найвищий удій 

по стаду – 5661 кг молока жирністю 3,65%, живу масу – 

635 кг. Краща з дочок Геродеса – корова Альфа КС-264 

(4–7761–3,91–690) у 1939 р. стала чемпіоном Виставки 

досягнень народного господарства СРСР [4].  

Симентали племзаводу «Терезине» належали до важ-

кого молочно-м‟ясного типу з широкою спиною, об‟єм-

ними грудьми, міцними кінцівками. Їм була притаманна 

велика жива маса, зокрема в деяких первісток вона дося-
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гала 720 кг. Серед найбільш поширених вад екстер‟єру 

тварин, слід насамперед, відмітити грубість кістяка та 

вислозадість. Багато тварин, маючи велику основу 

вим‟я, у той же час були не позбавлені такого недоліку, 

як недорозвинутість передніх його часток. У довоєнний 

період у племінному господарстві «Терезине» перевагу 

надавали замкнутому розведенню. Однак виникла пот-

реба в освіженні крові, з цією метою завезли бугаїв з 

кращих на той час племінних радгоспів «Тростянець» і 

«Хмельовик» [3].  

Двадцять років племінне господарство очолював 

І.П. Березовський, відзначений в 1936 р. урядом орденом 

«Знак Пошани», а згодом Орденом Трудового Червоного 

Прапора. Урядових нагород також були удостоєні доя-

рки А.Г. Смоляна, М.П. Борозенець, Х.І. Войтенко і 

А.Л. Потіха [1]. Значний внесок у поліпшення племінних 

якостей терезинськимх сименталів на цьому етапі здійс-

нили професор М.А. Кравченко та зоотехнік-селекціо-

нер, а згодом доцент Білоцерківського сільськогоспо-

дарського інституту Л.К. Соломенко, які в 1938 р. 

розробили перший план селекційно-племінної роботи зі 

стадом симентальської худоби. Саме за вибором остан-

нього чемпіонку симентальської породи 1939 р. корову 

Альфу КС-264 (7761–3,91) осіменили спермою бугая 

Ратміра з Сичовського держплемрозплідника Смоленсь-

кої області. Від цього поєднання на племзаводі одер-

жали бугая Альрума КС-7, родоначальника КС-7, родо-

начальника багатомолочної лінії сименталів [4]. 

20 лютого 1940 р. за видатні успіхи в піднесенні сіль-

ського господарства та за перевиконання впродовж двох 

років (1937–1938) показників Всесоюзної сільськогоспо-

дарської виставки Президія Верховної Ради СРСР від-

значила племінне господарство «Терезине» орденом 

Трудового Червоного Прапору. Ця подія ще більше мо-

білізувала його колектив на боротьбу за подальше зрос-

тання продуктивності тваринництва, але наукову та ви-

робничу діяльність було перервано війною.  

Під час окупації німецько-фашистськими загарбни-

ками племінне господарство «Терезине» було практично 

знищено. Майже всі виробничі будівлі та тваринницькі 

ферми зруйновано, наукове обладнання лабораторій 

пошкоджено. Поля позаростали бур‟янами, сільськогос-

подарська техніка знаходилася в незадовільному стані. 

Науковці та спеціалісти дослідної станції героїчно захи-

щали свою батьківщину на передових рубежах фронту. 

Стадо племгоспу «Терезине» евакуювали вглиб країни. 

Перебуваючи у дорозі 205 днів – від 3 липня до 

25 грудня 1941 р., худобу переганяли через Київську, 

Полтавську, Харківську та Воронізьку області, перепра-

вляли через річки Дніпро та Дон. Після тяжкої та трива-

лої дороги стадо розмістили в радгоспі «Хоперський 

піонер» Сталінградської області [7, арк.8-9]. У червні 

1944 р. розпочали відбудівлю виробничих споруд та 

тваринницьких ферм. З евакуйованого стада (254 голови) 

у липні 1945 р. було повернуто лише 10 голів білого-

лової української породи (одного бугая та дев‟ять корів) 

та 23 голови симентальської худоби (двох бугаїв і 21 ко-

рову). Значна кількість тварин загинула під час евакуації 

і не менша її частина, причому найбільш цінних, за 

розпорядженням Міністерства радгоспів СРСР була 

залишена з метою поліпшення продуктивних якостей 

худоби Сталінградської області [7, арк.10-1].  

У 1945 р. терезинське стадо поповнили чистопород-

ною симентальською худобою (4 бугая, 74 корови і 

19 голів молодняку), отриманою із господарства Рейнс-

дорф (Верхня Сілезія). Утім, усі тварини виявилися хво-

рими на туберкульоз і їх було ізольовано на окремій 

фермі. За молочністю у цьому стаді особливо виділялася 

група дочок бугая Томмі. До надходження в «Терезине» 

дочки Томмі по першому отеленнню мали невисокий 

удій – 2036–2045 кг при 3,78% жиру. У «Терезине» ця 

група за молочністю виявилася видатною, зокрема із 

218 дочок Томмі 2 дали удій 9000–10000 кг, 1 – 8000–

9000, 3 – 7000–8000, 5 – 6000–7000 кг [4].  

Менш ніж за 5-річний період діяльність племінного 

господарства було повністю відновлено, стадо укомпле-

ктовано. На початку 1951 р. загальне поголів‟я племін-

ної частини складало 302 голови. Загалом у порівнянні з 

1941 р. поголів‟я худоби збільшилося на 24,2%. Для 

надання допомоги колгоспам і радгоспам у розвитку 

племінного тваринництва із господарства «Терезине», 

починаючи з 1951 р., щорічно продавали по 100 пле-

мінних тварин. Утім, несприятливі умови евакуації та 

реевакуації худоби, нестача кормів у перші роки відбу-

дови не змогли не відобразитися негативно на її продук-

тивних якостях, передусім, різко знизився середній удій, 

але разом із зміцненням господарства та його кормової 

бази він з року в рік зростав. Так, якщо у 1947 р. він 

склав 2587 кг молока, то у 1948–4018, у 1949–4531, у 

1950–4574 кг, однак рівня 1937 р. (4707 кг) на цьому 

етапі досягти так і не вдалося [3]. 

Як один із негативних моментів породного вдоскона-

лення цього періоду, слід розглядати селекцію на зрос-

тання живої маси телиць, що ґрунтувалася на помилко-

вій думці щодо її взаємозв‟язку з високою молочною 

продуктивністю. Виходячи з цих міркувань, племінний 

молодняк вирощували за надмірних норм годівлі, уве-

дення до раціонів значної кількості концентратів. Так, за 

період від народження до 6-місячного віку телятам зго-

довували 450 кг цільного молока, 1350 кг обрату та біля 

200 кг концентрованих кормів. У зв‟язку з цим за десять 

років середня маса первісток симентальської породи у 

стаді дослідного господарства «Терезине» збільшилася у 

півтора рази у порівнянні з довоєнними роками і досягла 

700–720 кг. Майже у півтора рази зріс і середній удій, 

однак при цьому вихід молока на 100 кг живої маси не 

тільки не збільшився, а навіть зменшився. Вирощені за 

таких умов корови характеризувалися пониженою здат-

ністю до відтворення, невисокою виявилася і племінна 

цінність тварин. Тому в наступні роки співробітниками 

дослідної станції розроблено рекомендації з вирощу-

вання симентальських телиць при помірному рівні годі-

влі [4].  

Вирішальне значення у підвищенні молочної продук-

тивності стада мало впровадження індивідуального роз-

доювання корів, ініціатором якого були бригадир 

Ф.Г. Висіцький та зоотехнік О.К. Булах. У 1951 р. за 

одержання від 54 корів у середньому по 5741 кг молока з 

вмістом жиру 215 кг бригадиру Ф.Г. Висіцькому, 

скотареві Ф.К. Вакулянчику, дояркам К.Д. Тазаєвій та 
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О.М. Гарбузюк присвоєно почесне звання Героя 

Соціалістичної Праці [4]. 

З 1955 р. «Терезине» майже щорічно затверджували 

учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

та Виставки досягнень народного господарства УРСР. 

Його відзначено 3 малими золотими та 4 бронзовими 

медалями Всесоюзної сільськогосподарської виставки. У 

1960 р. нагороджено Дипломом першого ступеня Виста-

вки досягнень народного господарства УРСР. Кращих 

тварин, вирощених у дослідному господарстві, відзна-

чено атестатами Всесоюзної сільськогосподарської ви-

ставки, зокрема це бугай Велюр, корови – Вигода, 

Мисль, Теорія та ін. Окрім того, на районних і обласних 

сільськогосподарських виставках господарство отри-

мало 6 дипломів за вирощування високопродуктивних 

племінних тварин. 

У післявоєнні роки основу симентальського стада 

склали тварини із довоєнного терезинського та рейнсдо-

рфського стад. Поєднання двох груп тварин із різною 

спадковістю, зумовленою різними системами племін-

ного добору та підбору, кормовими та кліматичними 

умовами тощо, зумовило досить високу життєздатність 

племінного стада, що сприяла зростанню продуктивних 

якостей тварин. Зокрема, упродовж 1945–1952 років удій 

на дорослу корову по стаду збільшився з 3120 кг до 

5980 кг, жива маса з 583 кг до 710 кг, у цей час жирно-

молочність знизилася з 3,64 до 3,58% [1]. 

Основні зусилля учених спрямовувалися на виве-

дення нових високопродуктивних ліній у симентальській 

породі. Зокрема, вирощений на племзаводі бугай Етап 

КС-1 став родоначальником відомої високопродуктивної 

лінії сименталів у зоні діяльності Переяслав-Хмельниць-

кої держплемстанції. Від нього отримано кілька видат-

них рекордисток, зокрема його дочка Кукла 838 за сьо-

мою лактацією дала 10955 кг молока жирністю 4,87% і 

була визнана чемпіонкою породи на Всесоюзній сільсь-

когосподарській виставці 1955 р. [1]. 

У післявоєнні роки у племзаводі «Терезине» було 

створено видатні лінії Альрума 49, КС-7, Ціпера 085  

КС-8, Кодекса КС-221 та Біляка 838 КСМ-127. Так, 

Альрум КС-7 походив від рекордистки Альфи КС-264 

(4-7761-3,91), спарованої за пропозицією зоотехніка-

селекціонера Л.К. Соломенка з бугаєм Ратмиром ЗС-265 

з Сичовського держплемрозплідника. Ця лінія була одні-

єю із найбільш високомолочних в країні. За найвищою 

лактацією 39 дочок Альрума дали в середньому по 

6607 кг молока жирністю 3,67%. Біляк КМ-127 був 

сином рекордистки Кукли КСМ-435 (7-10955-4,87). Ця 

лінія особливо поширилися в зоні діяльності Переяслав-

Хмельни цької держплемстанції, де отримані добрі ре-

зультати від використання синів Біляка – Тарана КС-283, 

Тереки КС-349, Колорита КС-347 і Жребія КС-240. Від 

бугаїв Біляка отримано 129 рекордисток, у тому числі 6 з 

удоєм понад 10000 кг молока. Лінія Ціпера КС-8 

отримала широке поширення через гілки Лінкора КС-

211, Ландиша КС-42 і Паміра КС-17. Від поєднання 

бугаїв лінії Ціпера з високопродуктивними коровами, 

такими як рекордистка Кукла (7-10955-4,87), Забара (4-

8742-4,29) та іншими, отримано ряд бугаїв високої пле-

мінної цінності, в тому числі і родоначальників ліній – 

Забавного КС-266 і Зоркого КС-316 [2].  

Особливо поширилася в зоні розведення сименталь-

ської худоби лінія Кодекса КС-21. Понад 50 висококла-

сних бугаїв-потомків Кодекса використовувалися на 

станціях штучного осіменіння Київської, Вінницької, 

Харківської, Полтавської, Чернігівської та Черкаської 

областей. Лінія Кодекса КС-221, затверджена в 1965 р., 

вирізнялася високою молочністю та жирномолочністю. 

Родоначальник лінії народився в «Терезине» у 1952 р. 

від завезеного з Угорщини бугая Пайкоша КС-88 і ко-

рови Калорії 681 (6-7605-4,01). Дочки Кодекса мали се-

редній удій за першою лактацією 3456 кг з вмістом жиру 

3,84, за третьою і старшими 4596 кг і 3,83%, перевер-

шуючи ровесниць на 267 кг та 0,05% і 233 кг та 0,05% 

відповідно [2].  

Інтенсивне використання видатних плідників та зак-

ладення ряду цінних у племінному відношенні ліній слу-

гувало вирішальним важелем якісного вдосконалення 

симентальської породи у племзаводі. З цією метою роз-

роблено низку методів оцінки племінної цінності тва-

рин. Зокрема В.Ю. Недавою для визначення племінних 

якостей плідників запропоновано враховувати показ-

ники оплати корму молоком у їхніх дочок. Перевагу 

рекомендовано надавати бугаям, дочки яких за показни-

ками молочної продуктивності не поступаються своїм 

ровесницям і мають кращі результати оплати корму мо-

локом та молочним жиром [5, 6]. У зв‟язку з широким 

запровадженням методів штучного осіменіння тварин 

першочергового значення надавали випробуванню плід-

ників за якістю потомства. Тільки за період 1960–

1963 років В.Ю. Недавою, Х.І. Класеном, К.С. Бірюко-

вою було оцінено племінні якості 39-ти бугаїв симен-

тальської породи, виявлено поліпшувачів за молочною 

продуктивністю [3]. У племгосподарстві «Терезине» на 

значному поголів‟ї симентальської худоби протягом 

1959–1966 років вивчено вплив спадкових факторів на 

успадкування оплати корму молоком [6].  

У післявоєнні роки у племзаводі «Терезине» ство-

рено також ряд видатних родин, родоначальницями яких 

були переважно корови старого терезинського, а також 

рейнсдорфського стада. За тривалий період селекційної 

роботи в племзаводі склалася певна генеалогічна струк-

тура молочного стада, в якому було виділено 41 родину. 

Варто відмітити, що симентальські корови племзаводу 

«Терезине» характеризувалися низькою жирномолочні-

стю – 3,5–3,7%, за цією ознакою племзавод займав одне 

із останніх місць по УРСР. У значної кількості корів 

відсоток жиру був нижчим від встановленого на той час 

породного стандарту (3,7%). Тому у подальшому пле-

мінну роботу зі стадом зосереджували на доборі та під-

борі тварин за ознакою жирномолочності. З цією метою 

першочергово використовували внутрішньопородні ре-

зерви. Як правило, практикували «закриту» систему 

добору ремонтних телиць, віддаючи перевагу тим із них, 

які походили від кращих за жирномолочністю батьків, а 

згодом такий підбір корегували залежно від результатів 

оцінки бугаїв за якістю потомства. Завдяки зазначеним 

заходам добилися істотних зрушень у напрямі зростання 

жирномолочності корів [4]. Професором О.А. Соловйо-

вим обґрунтовано тісний зв‟язок між фізіологічними 

факторами (віком тварини, віком її першого парування 

та отелення, кратністю доїння), конституціонально-екс-
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тер‟єрним типом, умовами годівлі й утримання, з одного 

боку, та формуванням жирномолочності симентальських 

корів, з іншого [3]. 

В.Ю. Недавою детально проаналізовано матеріали 

племінного обліку по 22 родинах симентальської худо-

би, виведених на племзаводі «Терезине» протягом 25 ро-

ків. Обґрунтовано, що на основі добору кращих за 

жирномолочністю корів і їхнього закріплення за прин-

ципом поліпшувального підбору за генеалогічно жирно-

молочними бугаями забезпечується відтворення наступ-

ного покоління тварин більш високої якості [5]. 

Особливого значення надавалося селекції корів си-

ментальської породи на формування довічної продукти-

вності. Двох таких корів було отримано у племзаводі 

«Терезине»: Теорію 738 КС-199 та Тему 811 КС-176. Від 

першої за 16 років 8 міс. отримано 85254 кг молока жир-

ністю 3,78%. На сьомому місяці 12-ої лактації в серед-

ньому за добу вона давала по 15 кг молока. Це рекорд 

прижиттєвої молочної продуктивності для симентальсь-

кої породи, вищого показника у нашій країні зафіксо-

вано ще не було [1]. 

Реалізації генетичного потенціалу симентальської 

породи сприяло широке запровадження індивідуального 

та масового роздоювання корів, завдяки чому більшість 

корів подвоювала свій удій. Роздоювання відіграло осо-

бливу роль у створенні високопродуктивних ліній і ро-

дин, доборі кращих продовжувачів ліній та селекційних 

груп корів бажаних типів продуктивності. Селекціонери 

покладали великі надії на виявлення рекордисток і від 

кращих із них отримували племінних бугаїв, тим самим 

досягаючи зростання молочної продуктивності великих 

масивів худоби. У 1959–1962 роках В.М. Дзюбанов, 

В.Ю. Недава, К.С. Бірюкова, І.П. Ванін провели спеціа-

льний дослід з роздоювання корів. Отримані результати 

засвідчили вищу ефективність роздоювання молодих 

корів, яких поставлено на роздоювання з другої чи тре-

тьої лактацій. 

У 1959 р. до держплемзаводу «Терезине» завезли 

двох джерсейських бугаїв – чистопородного, імпортова-
ного з Данії, та 3/4 – кровного за джерсеєм бугая Розумного 

330, вирощеного на дослідній фермі «Горки Ленінські» 

Московської області. Згідно з державними директивами 

відбувалося примусове схрещування симентальської 

породи з джерсейською. На перших етапах до селек-

ційного процесу залучали лише симентальських корів із 

низькою жирномолочністю. При цьому передбачали 

одноразове прилиття крові джерсеїв із наступним зво-

ротним схрещуванням на материнську породу. Стояло 

завдання створити новий жирномолочний тип у симен-

тальській породі, представники якого б зовні не відріз-

нялися від материнської породи, не поступалися їй за 

удоями, а за показниками жирномолочності та техноло-

гічності переважали її. Однак масштаби схрещування 

перевершили заплановані і вже в 1966 р. було одержано 

близько 509 помісних тварин. Як показали результати, в 

основній своїй масі за продуктивністю вони майже не 

відрізнялися від матерів і ровесниць симентальської 

породи, значно поступаючись останнім за живою масою. 

Деякі із помісних корів мали молочну продуктивність 

4300–4400 кг жирністю 4,6–5,0%, досить високі техно-

логічні якості [3]. 

Для вивчення ефективності схрещування та з‟ясу-

вання закономірностей успадкування господарськи ко-

рисних ознак у помісних тварин М.А. Кравченком та 

В.Ю. Недавою проведено ряд дослідів. У їх результаті 

доведено проміжний характер успадкування живої маси 

помісями від схрещування крупних порід, таких як си-

ментальська, з джерсейськими бугаями. Так, у лютому 

1965 р. для з‟ясування сутності відмінностей за госпо-

дарськи корисними ознаками помісних корів та їхніх 

ровесниць симентальської породи провели дослід з ви-

вчення газообміну. Також було проведено балансовий 

дослід з порівняння перетравності корму й обміну речо-

вин у помісних корів та їхніх симентальських ровесниць. 

Проведено аналіз багаторічних матеріалів зоотехнічного 

обліку для визначення впливу строку отелення на моло-

чну продуктивність чистопородних симентальських ко-

рів та їхніх помісних ровесниц [4].  

Схрещування симентальської та джерсейської порід 

тривало до середини 70-х років, набуваючи все більших 

масштабів. Нового типу тварин у симентальській породі 

створити так і не вдалося, а від племзаводу «Терезине» 

залишилося лише три десятки корів з 4-тисячним удоєм 

за лактацію. У 1978 р. відомий в УРСР та за її межами 

племзавод симентальської худоби перестав існувати. 

Його знищенням вітчизняному племінному скотарству 

нанесено значний збиток, який важко визначити, тому 

що створення племзаводу – це десятки років копіткої 

праці. 

Висновки. Таким чином, на базі державного племін-

ного заводу «Терезине» Київської області отримала роз-

виток методологія розведення та селекції симентальсь-

кої породи. Виявилися ефективними наукові розробки 
О.А. Соловйова, С.В. Серапіна, М.А. Базилевича, Т.С. Бон-

даренка, Т.Д. Савєльєва, І.Т. Назаренка, М.Г. Ласкавого, 
В.М. Святненка, В.М. Дзюбанова, Х.І. Класена, М.А. Крав-

ченка, К.І. Вересенка, В.Ю. Недави, які здебільшого 

спрямовувалися на удосконалення методів внутрішньо-

породної селекції (племінний добір і підбір, лінійне роз-

ведення, роздоювання корів, селекція на довічне викори-

стання, селекція на зростання оплати корму худоби, 

селекція на зростання жирномолочності, оцінка племін-

ної цінності). Племінні тварини з держплемзаводу «Те-

резине» відіграли важливий вплив на формування висо-

копродуктивних племінних стад великої рогатої худоби 

у масштабі усієї республіки. 
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Постановка проблеми. Серед військових форму-

вань СС із радянських громадян особливе місце займає 

військовий підрозділ «Цеппеліну», більше відомий під 

назвою як Особлива група «К» чи Особливий полк СС 

«Варяг». На відміну від інших російських формувань 

СС, він вирізняється певними особливостями: 1) полк 

жодного разу не брав участі у бойових діях на окупова-

ній території СРСР; 2) формування полку та його участь 

у військових операціях проти партизанів відбувалися 

виключно на території колишньої Югославії; 3) до осо-

бового складу полку, крім радянських військовополоне-

них, входила значна частина російських емігрантів. На 

перебіг подій щодо створення російського полку СС 

«Варяг» впливала політична ситуація в Югославії, яка в 

ході проведення німецьким Вермахтом (танкова група 

генерала Е. фон Клейста і 2-га армія генерал – полков-

ника М. фон Вейхса) операції «Ауфмарш 25» у квітні 

1941 р. швидко капітулювала [14, с.190]. Югославська 

армія чинила опір лише спорадично. Більша її частина 

(біля 800 тис.чоловік) попала в полон. Переможці випус-

тили з полону югославських військовослужбовців німе-

цької, хорватської, македонської національності, а серб-

ських та російських залишили у полоні (6298 офіцерів, 

337 864 солдатів) [20, с.18-20]. Мета статті. Науково-

теоретичне обґрунтування причин та мотивів участі 

представників російської еміграції в Югославії та радян-

ських військовополонених у створенні Російського доб-

ровольчого полку СС періоду Другої світової війни 

(1941–1945 рр.). Виклад основного матеріалу. Нацист-

ська Німеччина розчленила Югославію так само, як 

раніше це зробила із Чехословаччиною. В результаті 

Хорватія, Боснія і Герцеговина увійшли до складу Неза-

лежної держави Хорватія, а Сербія і східна Воєводина 

управлялась безпосередньо німецькою окупаційною 

адміністрацією. Нацистська Німеччина окупувала півні-

чну Словенію, Угорщина – західну Воєводину, Болгарія – 

вардарську Македонію, фашистська Італія – південну 

Словенію, частину узбережжя Далмації, Чорногорію та 

Косово [5, с.180]. Воєнні дії між місцевим населенням і 

окупантами розпочалися відразу після розчленування 

Югославії. Спочатку це були партизанські виступи під 

керівництвом прокомуністичних сил, які поступово пе-

ретворилися на війну проти місцевих маріонеткових 

режимів (Незалежної держави Хорватія, Королівства 

Чорногорії, сербського уряду Національного порятунку). 

Проти німецької окупації виступили рух Опору, четники 

Д. Михайловича (згодом союзники окупантів) і комуніс-

тичні партизани Й. Тіто. Для стабілізації ситуації німцям 

прийшлося опиратися на сербських колабораціоністів, 

яких очолювали генерал М. Недич і політичний діяч 

Д. Льотич. Наступні події засвідчили, що в Югославії 

розгорілася кривава громадянська війна між партиза-

нами Й. Тіто, сербськими монархістами (четниками), які 

підтримували окупантів, і хорватськими фашистами – 

усташами А. Павелича [19, с.3-38]. Три німецькі дивізії 

LVI корпусу генерал – лейтенанта П. Бадера, що дисло-

кувалися у Сербії, були погано підготовлені і недостат-

ньо оснащені. Однак саме вони, отримавши накази із 

Берліна, розпочали масові репресії проти сербського 

цивільного населення та євреїв [3, с.533]. Німецькі оку-

паційні власті, особливо спецслужби Третього рейху, 

почали втручатися в громадянську війну. Замість того 

щоб підтримати четників, вони надали перевагу хорват-

ським усташам, а це налаштувало проти них переважну 

частину сербів, які стали підтримувати комуністів 

Й. Тіто [12, с.160-162]. Політичні помилки нацистського 

керівництва у Берліні привели до того, що німецькі вій-

ська почали програвати війну в Югославії, яка потім 

повністю перейшла під контроль комуністичних парти-

занів. Дійшло до того, що керівник СД у Загребі 

В. Хеттль і військовий комендант Хорватії генерал 

Е. фон Хорстенау розробили план, який повністю супе-

речив попередній політиці нацистів в Югославії. Вони 

розпочали переговори про припинення вогню із пред-

ставником Й. Тіто генералом В. Велебитом, але у Бер-

ліні це категорично заборонили. На звернення генерала 

Стаття присвячена висвітленню проблеми російського військового колабораціонізму та особливостей 

його проявів в роки Другої світової війни. Мета статті – науково-теоретичне обґрунтування причин та 

мотивів участі представників російської еміграції в Югославії та радянських військовополонених, які 

впливали на їхню участь у військових формуваннях СС Третього рейху. Досліджується політика 

нацистської Німеччини щодо залучення російських громадян у військові формування СС. Показано історію 

створення із російських емігрантів Югославії та радянських військовополонених добровольчого полку СС 

«Варяг». 

Ключові слова: Друга світова війна, Третій рейх, війська СС, російська еміграція, радянські 

військовополонені, Російський добровольчий полк СС «Варяг». 
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Е. фон Хорстенау А. Гітлер лаконічно відповів: «Я не 

веду переговори з бунтівниками – я в них стріляю» [21, 

с.204-208]. Окупація Югославії німецькими, угорськими, 

італійськими, болгарськими військами поставили перед 

вибором російську військову еміграцію, чисельність якої 

в країні до початку Другої світової війни становила від 

27 до 35 тис. чоловік. Біля 10 тис. російських емігрантів 

проживали у столиці Югославії Бєлграді (на 200 тис. 

жителів), а решта у 300 російських колоніях по всій 

території держави [13, с.20-21]. Існуюча надія на не-

минучу війну з більшовицькою Росією (СРСР), яка па-

нувала в російському білогвардійському середовищі, 

головним чином визначила його вибір. Не вдаючись у 

тонкощі політики Третього рейху та його справжніх 

намірів, що стосувалися нацистського бачення ролі 

слов‟янських народів у майбутньому облаштуванні 

світу, російські емігранти Югославії із самого початку 

пішли воювати проти старого ворога – більшовиків. 

Чималу роль у цьому процесі відігравав Російський за-

гальновійськовий союз (РЗВС), створення якого, згідно 

наказу П. Врангеля, відбулося у Сремських Карлівцях 

(Сербія) 1 вересня 1924 р. Структуру РЗВС складали 

шість європейських відділів, один з яких знаходився у 

Югославії [22, с.15]. Спочатку у більшості випадків 

російські емігранти проходили службу в складі німець-

ких розвідувальних та італійських кавалерійських під-

розділів, перекладачами в частинах Вермахту та СС, 

займали адміністративні посади на окупованій території 

СРСР [6, с.188-189]. Очолював російську еміграцію в 

Сербії генерал М.Ф. Скородумов, який на початку вере-

сня 1941 р. звернувся до командувача військами Верма-

хту на Балканах з пропозицією формування російської 

національної частини (Російського корпусу) для продо-

вження перерваної боротьби за звільнення Батьківщини. 

При цьому були поставлені умови: 1) Російський Корпус 

не буде входити до складу німецьких частин, а діяти 

самостійно; 2) військовослужбовці Корпусу не будуть 

складати присяги на вірність А. Гітлеру; 3) після закін-

чення формування Корпус направлять на Східний фронт; 

4) Корпус не можна буде використовувати проти інших 

держав і проти сербських частин генерала Д. Михай-

ловича. 12 вересня 1941 р. німецьке командування дало 

згоду на формування Російського Корпусу, але дозво-

лило його відправлення на Східний фронт лише після 

ліквідації комуністичних партизанів в Сербії. В цей же 

день М.Ф. Скородумов віддав наказ про формування 

Окремого Російського Корпусу, перейменованого 30 ли-

стопада 1942 р. в Російський Охоронний Корпус (РОК) 

[17, с.12-15]. За роки війни через РОК пройшло 17 090 чо-

ловік (в тому числі 200 радянських військовополонених), 

з яких 1132 загинули, 3280 поранили, 3740 звільнено по 

хворобі. В 1945 р. здалися союзникам 4500 солдатів та 

офіцерів РОК [17, с.27, 397-398]. Керівництво СС також 

не залишалося осторонь від ініціатив Вермахту щодо 

створення російських військових формацій на Балканах. 

Головний керівник СС і поліції Сербії группенфюрер СС 

А. Мейсснер не схвалював створення російськими еміг-

рантами РОК, оскільки виступав проти формування 

підрозділів з чітким національним характером. Він був 

стурбований швидким зростанням чисельності РОК, але 

найбільше тим, що російські емігранти були позбавлені 

расових упереджень, нелояльно ставилися до нацистської 

ідеології та підтримували ідею відновлення Російської 

держави. Невдоволення керівництва СС посилювалося 

ще й тим, що Вермахт почав успішно вербувати росій-

ських добровольців в РОК не тільки у Сербії, а також 

Греції, Болгарії, Румунії, Хорватії, Угорщині. Тому 

А. Мейсснер також виступив з ініціативою створення 

російського військового формування, але в складі СС. За 

його наказом 29 квітня 1942 р. колишній капітан Росій-

ської армії М.О. Семенов отримав доручення сформувати 

із російських емігрантів батальйон допоміжної поліції 

[4, с.436]. При цьому було оголошено, що новостворений 

батальйон буде направлений на Східний фронт в район 

Новоросійська. Командиром батальйону М.О. Семенова 

(нім. M. von Semenoff) було призначено не випадково. 

Керівництво СС і поліції Сербії планували створити цей 

підрозділ під командуванням офіцерів німецького похо-

дження, які б забезпечували вплив нацистської ідеології 

та «німецький дух» на російський особовий склад. Слід 

зазначити, що М.О. Семенов емігрував до Югославії в 

1920 р. із залишками армії П. Врангеля і проживав у міс-

ті Осієці, де став головою Монархічного об‟єднання та 

відділу Союзу Російської національної молоді. У Хорва-

тії він заснував об‟єднання російської еміграції в Юго-

славії – Російський націонал – соціалістичний рух 

(РНСД). Маючи німецьких предків та одружившись із 

німкенею він як «фольксдойче» зробив успішну війсь-

кову кар‟єру. В 1942 р. йому було присвоєно звання гау-

птштурмфюрера СС у 7-й добровольчій гірській дивізії 

СС «Принц Євгеній», яка формувалася із воєводинських 

німців, а в 1943 р. штурмбаннфюрера СС. За заслуги 

М.О. Семенова відзначили високими німецькими наго-

родами Третього рейху: Залізним хрестом 1-го і 2-го 

ступенів, Хрестом «За воєнні заслуги» 2-го ступеня, 

Знаками за хоробрість і заслуги для східних народів [24, 

с.24-25]. Після того як німецькі війська окупували вес-

ною 1941 р. територію Югославії, він почав шукати кон-

такти з представниками німецьких спецслужб. Йому, як 

ідейному антикомуністу та монархісту, вдалося встано-

вити тісні зв‟язки із представниками відділу VІ С управ-

ління есесівської розвідки РСХА [2, с.761]. При допо-

мозі російських емігрантів, офіцерів М. Чухнова, Е. Лав-

рова, Г. Гриньова, Остермана він у Бєлграді розпочав 

набір добровольців. Особовий склад батальйону, чисе-

льністю біля 400–600 чоловік, розташовувався в гвардій-

ських казармах на Банніце у Бєлграді. В «Палас – готе-

лі», що знаходився в центрі Бєлграда, розміщувався 

штаб М. Семенова та комісія вербування російських 

добровольців [18, с.24]. Наприкінці літа 1942 р. перева-

жно з російських емігрантів Сербії та інших країн було 

сформовано і підготовлено батальйон допоміжної полі-

цій («хіпо»), забезпеченням якого займалося Головне 

управління СС. Особовий склад батальйону налічував 

більше 600 чоловік: 13 рот по 50 осіб кожна. Із них 

279 чоловік становили нащадки російських емігрантів, 

які народилися після 1921 р. і були випускниками росій-

ських навчальних закладів та курсів РЗВС. Замість Схід-

ного фронту батальйон почали використовувати для 

боротьби з партизанами в Словенії. Підрозділи баталь-

йону дислокувалися в придунайських містах на схід від 

Бєлграду. Пізніше, на початку 1943 р. із російської еміг-
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рантської молоді сформували окремий кавалерійський 

ескадрон, який діяв у придунайських областях Сербії та 

Банату. Командував ескадроном російський емігрант із 

Бєлграда, фольксдойче М. Шидловський [18, с.24-25]. 

Сформовану із військовополонених радянських солдатів 

та офіцерів Червоної Армії роту спеціального призна-

чення батальйону, чисельністю 50 чоловік, відправили 

на Східний фронт [4, с.437]. Весною 1943 р. М. Семенов 

разом із 50 добровольцями прибув у Берлін, де зустрівся 

з керівником реферату Z оберштурмбаннфюрером СС 

В. Курреком, який у березні замінив на посаді керівника 

«Цеппеліну» Х. Грейфе. Йому запропонували безпосе-

редньо брати участь у підготовці диверсантів, яких пла-

нувалося закидати в радянський тил [10, с.195]. У бере-

зні 1943 р. М. Семенов у приймально – розподільчому 

таборі СД «Цеппеліні» в Зонненберзі (район Ерфурта) 

створив із російських агентів особливу групу «К» (на-

звану за прізвищем В. Куррека). Під його керівництвом 

було підготовлено дві групи агентів парашутистів, яких 

влітку 1943 р. закинули в радянський тил [9, с.143]. Во-

сени 1943 р. керівництво СД вирішило використати ко-

мандний склад поліцейського батальйону М. Семенова 

для його розгортання у полк СС. Призначенням полку 

мала стати боротьба з партизанами Й. Тіто в Югославії. 

До особового складу полку повинні були увійти росій-

ські емігранти, завербовані в батальйон допоміжної 

поліції в 1942 р., і військовополонені солдати та офіцери 

Червоної армії. Внаслідок зростання чисельності особо-

вого складу РОК військові ресурси російської еміграції 

були суттєво вичерпані, а тому для формування полку 

вирішили залучити радянських військовополонених. 

Потрібно при цьому врахувати ситуацію, яка склалася в 

окупованій Югославії у 1942–1944 рр. У боротьбі з На-

родно – визвольною армією Югославії (НВАЮ) Й. Тіто, 

яка налічувала до кінця 1942 р. 150 тис. чоловік, війська 

Вермахту справитися не могли. Для боротьби з партиза-

нами німецьке командування було вимушене тримати на 

Балканах у постійній бойовій готовності війська чисель-

ністю 700–850 тисяч чоловік. Зростаюча партизанська 

загроза змусила Г. Гімлера звернути увагу на проблему. 

Головному управлінню СС було доручено створити 

дивізію для боротьби з партизанами. 7-му добровольчу 

гірську дивізію СС «Принц Євгеній» було створено в 

Сербії у березні 1942 р., командир якої обергруппенфю-

рер СС А. Флепс став ключовою постаттю в німецькій 

югославській кампанії. Вищі керівники СС і поліції по-

чали набирати хорватів у місцеву поліцію, причому час-

тину поліцейських об‟єднали у підрозділи «айнзацшта-

фель», що нагадували есесівські. Біля 15 тис. хорватських 

членів поліції увійшли до 15 поліцейських батальйонів. 

Було створено біля десятка сербських допоміжних 

батальйонів і 2 албанські поліцейські полки. Всі вони 

стали ядром майбутніх югославських дивізій СС [16, 

с.202-203]. Тому формування російського полку СС 

«Варяг» і використання його у боротьбі з партизанським 

рухом в Югославії, повністю відповідало тогочасній 

політиці відомства СС Г. Гімлера. В кінці 1943 р. в табо-

рі М. Семенов розпочав формування особливого піхот-

ного батальйону СС, що неофіційно отримав назву «Ва-

ряг». На початку 1944 р. під командуванням гаупт-

штурмфюрера СС А. Орлова батальйон переправили у 

Словенію для боротьби з НВАЮ [1, с.220]. До початку 

літа М. Семенов завершив формування із радянських 

військовополонених 2-го і 3-го батальйонів «Варягу». У 

березні 1944 р. на основі цих батальйонів створили 

Спеціальне з‟єднання особливого призначення СС «К» 

(SS – Sonderverband z. b. V. «К»). Згодом його почали 

офіційно називати Добровольчий полк СС «Варяг» (SS – 

Freiwilligen – Regiment «Wariag») або Особливий полк 

СС «Варяг» (SS – Sonderregiment «Warager». До складу 

полку також включили прибулий у вересні 1944 р. 

батальйон СС (jager Bataillon) гауптштурмфюрера СС 

Г. Гриньова (претендував на дворянство і мав додаток до 

прізвища «фон»), який налічував 500 чоловік. Він діяв у 

Словенії в районі міста Камнік та мав у своєму складі 

три роти по 150 чоловік. На озброєнні батальйону були 

італійські та радянські міномети, кулемети (1 німецький 

МГ-34, 4 італійські станкові кулемети «Бреда», 4 радян-

ські станкові кулемети «Максим», 6 чеських ручних 

кулеметів), 4 ПТР, радянські автомати [18, с.25]. Штаб 

полку СС «Варяг» було переведено у словенську столи-

цю Любляну (Лайбах). Він складався виключно із офі-

церів російських емігрантів, учасників Громадянської 

війни в Росії: помічником командира полку став штурм-

баннфюрер СС Г. Гриньов, єсаул, колишній старший 

офіцер 1-ї сотні Лейб – Гвардії Козацького полку; ко-

мандиром 1-го батальйону – підпоручик батальйону 

Лейб – Гвардії Ізмайлівського полку А. Орлов.; коман-

дирами 2-го і 3-го батальйонів колишні білі офіцери 

Каченгін і Остерман відповідно. Командиром полку 

призначили М. Семенова, якому на цей час присвоїли 

звання штандартенфюрера СС (полковника) [11, с.136]. 

Станом на грудень 1944 р. полк мав у своєму штаті: 

1) три батальйони по три роти в кожному; 2) мінометну 

роту; 3) караульну роту; 4) розвідувальну роту; 5) ар-

тилерійську батарею; 6) комендантський взвод; 7) сапер-

ний взвод; 8) господарські і медицинські служби. Озбро-

єння полку відповідало штатному озброєнню піхотного 

полку Вермахту. До цього часу полк СС «Варяг» налі-

чував біля 2 500 чоловік особового складу, більшість з 

яких становили завербовані радянські військовопо-

лонені (в основному російські). Дослідники зазначають, 

що 60% командирських посад у батальйонах полку 

займали колишні радянські офіцери Червоної Армії [15, 

с.55]. Протягом 1944–1945 рр. полк СС «Варяг» як 

надійна і боєздатна військова одиниця брав участь у 

кількох бойових операціях проти комуністичних парти-

занів Й. Тіто на території Словенії. За оцінками коман-

дування Вермахту і четників полк показав високу бойову 

підготовку, а його командира М. Семенова відзначили 

високими німецькими нагородами. Під час бойових 

операцій полк СС «Варяг» активно взаємодіяв з різними 

антикомуністичними силами, зокрема, із словенськими 

підрозділами генерала Л. Рупника і полковника Прагеля, 

Сербським добровольчим корпусом Д. Летича, воєводами 

далматинських четників Джуїчем і Євджевичем під зага-

льним командуванням группенфюрера СС і генерал – 

лейтенанта поліції О. Глобочника [11, с.136-137; 19, 

с.190-191; 20, с.280]. У квітні 1945 р. командир Російсь-
кого добровольчого полку СС «Варяг» штандартенфюрер 

М. Семенов заявив про вихід із підпорядкування СС і 

перехід до Збройних Сил КВНР генерал – лейтенанта 
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А. Власова. Формально полк увійшов до складу Зальц-

бургської групи (Окремого корпусу) чисельністю 5 200 чо-

ловік, сформованої в кінці зими 1945 р. під команду-

ванням генерал – майора А. Туркула [8, с.516]. Згідно 

наказу німецького командування полк мав увійти до 

складу РОК і під командуванням генерала Б. Штейфона 

відступити на територію Австрії для об‟єднання із За-

льцбургською групою. Однак таке об‟єднання, як зас-

відчили подальші події, не відбулося. Підрозділи полку 

СС «Варяг» 5 травня 1945 р. разом із сербськими та 

словенськими союзниками здійснили прорив із району 

Любляни на територію Австрії, де здалися у полон 

англійським військам. В Австрії до РОК приєдналося 

лише 500 солдатів та офіцерів полку. Полковник М. Се-

менов провів переговори з англійським командуванням 

щодо надання гарантій притулку для особового складу 
полку. Місія М. Семенова вдалася частково, гарантії були 

надані лише для офіцерів емігрантів, а 150 солдатів та 

офіцерів, колишніх радянських військовополонених ре-

патріювали в СРСР. Решту особового складу полку пере-

вели на південь Італії в табір військовополонених біля 

міста Тарaнто [1, с.220-221; 11, с.136-137; 17, с.369-370].  

Висновки. Необхідно зазначити, що приблизна 

чисельність росіян, які пішли на співпрацю з СС в роки 

Другої світової війни становила біля 120 тисяч чоловік. 

Вказану чисельність не можна вважати абсолютно точ-

ною, оскільки російські громадяни часто записувалися 

на службу в СС у якості українців, білорусів, козаків 

тощо. Історія Російського добровольчого полку СС «Ва-

ряг» засвідчила, що радикально налаштовані представ-

ники російської еміграції свої надії на повалення нена-

висного більшовицького ладу в СРСР пов‟язували із 

«хрестовим походом» А. Гітлера на Схід. Причини, 

якими керувалися військовополонені солдати та офіцери 

Червоної Армії поступаючи у війська СС, були викли-

кані насамперед ненавистю до сталінського режиму, 

боротьбою за виживання, шкурницькими інтересами 

тощо. Цими настроями активно користувалися спецслу-

жби Третього рейху, зокрема, підрозділи СС (гестапо та 

СД). Відомство Г. Гімлера на початку війни російських 

колабораціоністів залучало в основному в якості дивер-

сантів, розвідників та пропагандистів. В 1942 р., в рам-

ках операції «Цеппелін», появилися перші військові під-

розділи російських есесівців. Згодом у військах СС були 

сформовані дві російські дивізії СС, ХV кавалерійський 

корпус СС, бригада СС та інші підрозділи.  
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Постановка проблеми. Питання взаємовідносин 

між державним і військовим керівництвом УНР – доволі 

актуальне й водночас малодосліджене у вітчизняній іс-

торіографії. Суперництво, боротьба за владу всередині 

політичного істеблішменту були характерними протягом 

усього періоду Національної революції, однак найбіль-

шого розмаху набули саме за часів Директорії. Саме в 

цей час, як слушно зауважив М. Ковальчук, було чи не 

найбільше спроб військовиків підпорядкувати собі циві-

льну владу [10, с.97]. Таке внутрішнє протистояння 

стало одним із негативних факторів, що зрештою, прис-

корили поразку українських військ і втрату державної 

самостійності. 

Мета роботи – проаналізувати взаємовідносини двох 

визначних політичних лідерів УНР – головного отамана 

С. Петлюри та командарма, міністра військових справ 

(1919–1920, 1924–1939) В. Сальського, визначити їх 

вплив на вектори державної політики, особливо у сфері 

військового будівництва. 

Виклад основного матеріалу. З поваленням гетьма-

нату і встановленням влади Директорії розпочався чер-

говий етап революційних перетворень в Україні. Навесні 

1919 р. під впливом погіршення воєнної ситуації, насту-

пу більшовицьких військ перед новою владою постало 

першочергове завдання – формування боєздатних 

збройних сил, спроможних протистояти ворогові. Адже 

ситуація у війську була катастрофічною. Найкраще її 

характеризують слова генерала М. Омеляновича-Павле-

нка: «Армія Директорії вже з початком квітня була бли-

зька до повної гангрени: з 300-тисячного колективу вона 

обернулася вже в невеличкі частини, що нагадували 

швидче переїзні готелі, ніж бойові організації…» [14, 

с.43-44]. Тому влада вирішила здійснити переформату-

вання війська. Зміни охопили і командний склад армії. 

Відчуваючи потребу в надійних командирах, що могли б 

підтримати авторитет С. Петлюри у війську, він посту-

пово замінив отаманів і старшину без військової освіти, 

професійними кадрами, вишколеними ще у царській 

армії [22, с.132-133]. Головний отаман розумів, що у 

скрутний для держави й армії час, за тотальної нестачі 

матеріально-технічного забезпечення, в умовах боротьби 

на кількох фронтах, лише професійне керівництво може 

врятувати становище. Саме в цей час увагу С. Петлюри 

привернула постать полковника В. Сальського, який 

отримав призначення командувачем одного з найбіль-

ших підрозділів Дієвої армії УНР – Запорізької групи. 

Він походив з давної заможної української родини, 

усвідомлено, всупереч волі батьків, обрав фах військо-

вого. Закінчивши у 1912 р. Воєнну академію Генераль-

ного штабу в Петербурзі, продовжив службу у званні 

командира роти 132-го піхотного Бендерського полку [1, 

с.7; 13, с.52; 2]. Згодом як старший ад‟ютант штабу 70-ї 

піхотної дивізії вирушив на фронт [21, с.71]. У квітні 

1917 р. (за іншими даними – 2 травня) [20] отримав 

звання підполковника, а згодом – полковника [21, с.71]. 

Після початку Української революції як прихильник ідеї 

політичної самостійності України, активно підтримав 

національний військовий рух. В. Сальський завжди вирі-

знявся українським патріотизмом, вважав працю на 

благо Батьківщини найвищою метою кожного українця.  

На жаль, не відомо про обставини його особистого 

знайомства з С. Петлюрою. Можна лише припустити, 

що воно зав‟язалось ще наприкінці 1917 р., коли С. Пет-

люра був генеральним секретарем військових справ 

УНР, а В. Сальський – начальником штабу Вільного 

козацтва О. Ковенка у Києві, яке відіграло вирішальну 

роль у придушенні більшовицького повстання в грудні 

1917 р. [23, с.28]. 

Подальші події свідчать про значний авторитет і ви-

соку оцінку головним отаманом звитяги, воєнного дос-

віду й майстерності В. Сальського. Водночас полковник 

відомий як один із найбільш відданих соратників та од-

нодумців С. Петлюри. 

Вибір кандидатури В. Сальського на посаду коман-

дуючого Запорізької групи був зумовлений об‟єктив-

ними та суб‟єктивними чинниками. По-перше, навесні 

1919 р. армія УНР опинилась у доволі скрутній ситуації: 

стрімкий наступ більшовицьких військ, постійні втрати 

позицій на фронтах, відсутність порозуміння в уряді 

посилювали дезорганізацію серед вояків. С. Петлюра 

усвідомлював, що в таких обставинах ситуацію може 

змінити особистісний фактор. Лише фахові командири 

У статті проаналізовано міжособистісні взаємини Головного отамана УНР Симона Петлюри та 

командира Запорізької групи та Дієвої армії УНР, а згодом міністра військових справ УНР та УНР в 

екзилі Володимира Сальського в період активізації бойових дій проти більшовиків і денікінських загонів, 

укладення Ризького мирного договору, переходу українських військ через р. Збруч та їх інтернування у 

таборах на території Польщі. Значну увагу зосереджено на з’ясуванні ролі В. Сальського у державно-

політичній стратегії С. Петлюри. Охарактеризовано особисте вставлення до Головного отамана 

військового міністра, відображене у його публіцистиці на сторінках діаспорних видань, а також 

діяльність по збереженню і популяризації історичної пам’яті про С. Петлюри після його вбивства у 

1926 р.  

Ключові слова: С. Петлюра, В. Сальський, армія УНР, Директорія, історична пам’ять. 
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здатні тактично правильними кроками покращити 

становище українських військових частин, принаймні 

запорожців, у протистоянні з більшовиками. Суб‟єктив-

ний чинник – особиста антипатія С. Петлюри до колиш-

нього командуючого Запорізьким корпусом П. Болбочана
*
, 

який користувався великим авторитетом серед бійців і 

намагався повернутись у свій підрозділ. С. Петлюра 

сприймав його як потенційного конкурента. Недовіра і 

протистояння між головним отаманом та воєначальни-

ком мали давню історію, ще з 1918 р. Саме тоді С. Пет-

люра прагнув очолити новостворений Окремий Запо-

різький загін, однак вояки виступили проти його 

кандидатури. Сприйнявши це як особисту образу, він 

разом підпорядкованим йому Слобідським кошем від-

мовився долучатися до Запорозького полку. Натомість 

полковник П. Болбочан привселюдно звинуватив С. Пет-

люру у дріб‟язковості, у переслідуванні дрібних меркан-

тильних цілей, а також у тому, що свої інтереси ставить 

вище за інтереси держави. Відкритий виступ спровокував 

особисту недовіру між головним отаманом та П. Болбо-

чаном [3, с.248].  

Вибір кандидатури В. Сальського був зумовлений 

прагненням С. Петлюри зберегти контроль над запорож-

цями, які мали стати ударною силою у майбутній насту-

пальній операції проти більшовиків. Цей крок невдовзі 

виправдав сподівання головного отамана. За доволі ко-

роткий час В. Сальський завдяки своїм професійним 

навикам і особистісним якостям зумів здобути авторитет 

серед запорожців. І навіть спроба державного інспектора 

Запорізької групи М. Гавришка та П. Болбочана усунути 

нового командира від влади закінчилася невдачею – 

більшість вояків підтримали саме його.  

В. Сальський продовжив командування Запорізькою 

групою, яка у червні – на початку липня 1919 р. була 

задіяна у Проскурівській операції, а згодом – відіграла 

вирішальну роль у звільненні від більшовикі Вінниці, 

Білої Церкви та Києва. Своєрідною оцінкою фаховості й 

бойових заслуг полковника стало його призначення 

26 вересня командувачем Дієвої армії. Очевидно 

С. Петлюра вважав, що професіоналізм В. Сальського і 

цього разу зможе покращити катастрофічну ситуацію. 

Втім, дива так і не сталося. Полковник розумів безвихі-

дність економічного становища армії, безперспектив-

ність військового протистояння військ УНР на два фро-

нти, а тому уникав активних бойових дій. Він намагався 

будь-якою ціною покращити матеріальне забезпечення 

                                                         
*Болбочан Петро (1883–1919) – український військовий діяч, 

самостійник, полковник армії УНР. Військову кар‟єру 

розпочав ще під час Першої світової війни. Після революції 

сформував і очолив 1-й Український Республіканський полк. 
Згодом командував 2-м Запорізьким пішим полком. За 

Гетьманату у складі Запорізької дивізії воював з більшовиками 

на сході. У листопаді 1918 р. перейшов на бік Директорії. У 

грудні того ж року призначений командувачем Лівобережної 
групи армії УНР. Після вимушеного відступу з Харкова 

полковника усунули від командування Запорізьким корпусом. 

Після спроби 6 червня 1919 р. очолити Запорізьку групу 

військ, П. Болбочана звинуватили у незаконному захопленні 
влади. А 28 червня за рішенням військово-польового суду 

розстріляли на станції поблизу с. Балин (тепер – Хмельницької 

обл.). Там же і похований. 

війська. О. Доценко згадував, як у жовтні 1919 р. 

В. Сальський у Жмеринці «просто атакував Головного 

Отамана за гроші і загрожував полишенням команди 

армії» [8, с.143-144]. Постійні відмови і обіцянки з різ-

них інстанцій, спонукали його написати особисто 

С. Петлюрі з вимогою якось вплинути на ситуацію. 

В. Сальський дорікав головному отаманові неправиль-

ним розподілом фінансування, адже значні кошти були 

спрямовані не на задоволення першочергових потреб 

армії, їх отримали кооперативи як аванс за майбутні по-

ставки для збройних сил УНР [8, с.145]. 

Розуміючи свою неспроможність якось вплинути на 

ситуацію на фронті, командарм погодився на пропози-

цію С. Петлюри очолити військове відомство в уряді 

І. Мазепи. Варто зауважити, що від самого початку цих 

двох діячів об‟єднувала не лише ідея самостійності, а й 

віра в те, що єдиним дієвим механізмом її реалізації 

може бути боєздатна армія. Тому на посаді міністра вій-

ськових справ В. Сальський зосередив свої зусилля саме 

на створенні законодавчої та матеріально-технічної бази 

для укомплектування нових збройних сил. Втім, і він, і 

С. Петлюра розуміли, що для того, щоб створити боєзда-

тне військо, ні ресурсів, ні можливостей в УНР не було. 

Обидва політики зробили ставку на формування війсь-

кових підрозділів на території іноземних держав, де пе-

ребувала значна частина українських емігрантів та інте-

рновані вояки. Головним джерелом для поповнення 

майбутньої армії мали стати українські полонені, які 

після завершення Першої світової війни опинились в 

Німеччині та Італії.  

В. Сальський цілковито підтримав С. Петлюру під 

час українсько-польських переговорів наприкінці 1919 – 

початку 1920 рр. Вони обидва розуміли, що в той час без 

сторонньої допомоги УНР не зможе зберегти свою дер-

жавність. Та й військова підтримка давала можливість 

реалізувати на практиці ідею формування українських 

частин за кордоном. В результаті зустрічі з керівником 

Польської держави Ю. Пілсудським С. Петлюра 9 груд-

ня 1919 р. отримав дозвіл на створення нових збройних 

підрозділів і військових установ УНР на території 

Польщі [11, с.275]. Це рішення стало неабияким пошто-

вхом для активізації діяльності Міністерства військових 

справ та його очільника у спробах зберегти армію. При-

чому всі кроки в цьому напрямі В. Сальський узгоджу-

вав з С. Петлюрою особисто. Так, наприкінці березня 

1920 р. головний отаман надіслав військовому міністрові 

для перегляду, внесення остаточних коректив і копію-

вання розроблені нові схеми організації центральних 

військових установ УНР. В цей же час тривали активні 

дискусії керівника військового відомства та Головного 

отамана про принципи відбору кандидатів до Військової 

ради та основні засади її функціонування [15, с.265]. 

Активна співпраця з польською стороною викликали 

певне незадоволення серед частини державного і війсь-

кового керівництва УНР, яке дедалі більш скептично 

ставились до ініціатив С. Петлюри. Очевидно, В. Саль-

ський інформував про це головного отамана. Натомість 

С. Петлюра у своєму листі від 31 березня 1920 р. закли-

кав В. Сальського не втрачати віри в успіх справи і неу-

хильно дотримуватись обраного курсу: «Настрої кам‟я-

нецьких декотрих людей чи навіть груп не повинні Вас 



   
156 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

вибивати з колії державної праці і тієї рівноваги, яку 

повинно додержати в цей рішаючий долю України мо-

мент. Мені не раз доводилось говорити з Вами на тему 

польсько-українського порозуміння. Це той етап, через 

який ми повинні перейти» [15, с.263]. 

Попри одностайність у поглядах головного отамана і 

міністра військових справ, С. Петлюра все ж з прикрістю 

наголошував на недалекоглядності В. Сальського у пи-

танні державного будівництва. Зокрема, у листі до 

М. Удовиченка, датованому 1922 р., він негативно ви-

словлювався про шаблонність мислення міністра, неро-

зуміння ним особливостей творення «молодої» армії, 

обережності, розважливості, яких слід дотримуватись у 

питанні збереження української державності, а також 

складних обставин міжнародної політики [16, с.518-519]. 

В. Сальський, попри чвари в тогочасному українсь-

кому політикумі, завжди обирав сторону С. Петлюри. 

Навіть, коли у серпні 1920 р. активізувалася опозиція на 

чолі з командармом армії УНР М. Омеляновичем-Пав-

ленком, яка прагнула усунути від влади головного ота-

мана, В. Сальський та інші посадовці військового мініс-

терства стали на бік С. Петлюри [10, с.100]. 

Після переходу залишків армії УНР за р. Збруч і 

утворення Державного центру УНР на еміграції, генерал 

В. Сальський і надалі залишався прихильником політики 

головного отамана. Особливо підтримав курс по органі-

зації суспільно-політичного і культурного життя україн-

ців за кордоном. В. Сальський вважав головного отамана 

символом боротьби українського народу на еміграції. 

Тому вбивство С. Петлюри у травні 1926 р. стало важ-

ким ударом для міністра. За агентурними даними радян-

ської розвідки він навіть закликав соратників головного 

отамана до кривавої помсти за його смерть. Цю думку 

генерал озвучив після повернення з Парижу на нараді 

вищого військового керівництва УНР у Варшаві 25 черв-

ня 1926 р. [24]. 

Генерал був одним із ініціаторів проведення траур-

ного засідання з приводу смерті головного отамана, яке 

відбулося 26 червня 1926 р. у Варшаві [6, арк.260]. Зго-

дом очолив Головну управу Товариства імені Петлюри, 

заснованого у грудні того ж року. Ця організація займа-

лася збором і підготовкою матеріалів для судового про-

цесу над вбивцею головного отамана, агентом ОДПУ 

С. Щварцбардом [5, арк.839-843]. Під час судових слу-

хань В. Сальський перебував у Парижі. Він навіть готу-

вався свідчити проти обвинуваченого, однак через домо-

вленість адвокатів, так і не зробив цього [9, с.237].  

У наступні роки В. Сальський був організатором і 

учасником різних акцій з ушанування пам‟яті головного 

отамана. У 1936 р. генерал активно долучився до підго-

товки урочистого відзначення загибелі С. Петлюри. Зок-

рема, очолив Ділову комісію Комітету для вшанування 

10-ої річниці смерті святої пам‟яті Головного отамана 

військ УНР Симона Петлюри, яка займалась організаціє 

усіх заходів. До складу Комісії також увійшли професор 

Р. Смаль-Стоцький та генерал М. Безручко [4, с.31]. 

Вона повинна була видати основні твори С. Петлюри, 

серію поштівок із зображенням головного отамана, його 

посмертної маски та визначних місць, пов‟язаних із жит-

тям тощо [7, с.31-32]. Комісія також заснувала літерату-

рну нагороду імені С. Петлюри, яку присуджували за 

кращий поетичний чи прозовий твір про життя отамана 

чи події, учасником яких він був. Військовий міністр 

увійшов до складу спеціального журі, що оцінювало 

подані на конкурс літературні твори [12, с.32]. 

Постать С. Петлюри неодноразово була предметом 

публікацій В. Сальського на сторінках емігрантських 

часописів «Тризуб», «Табор» і «За Державність». У 

своїх дописах генерал акцентував увагу на непересічній 

ролі головного отамана у формуванні національного 

війська. В. Сальський із захопленням говорить про його 

активну участь у проведенні українських військових 

з‟їздів, у творенні українських збройних частин з під-

розділів російської армії, у яких чисельно переважали 

українці. Для В. Сальського ця постать – уособлення 

самовідданості, рішучості, безкомпромісності, вірності 

своїм ідеалам. У статті «Головний отаман Симон Пет-

люра і армія УНР» він змальовує образ ідеального лі-

дера, який ніколи не дистанціювався від своїх підлеглих, 

завжди був нарівні з ними у вирі революційних подій. 

Більше того, ці твердження він підсилює власними спо-

гадами про придушення комуністичного повстання у 

Києві: «С. Петлюра, бувши на чолі Кошу, в критичних 

хвилях нераз, з рушницею в руці, ставав до бою яко зви-

чайний козак. Мені особисто доводилось бачити Його в 

шерегах відділу, що штурмом здобував Київський Арсе-

нал, фортецю комуністів, заняття якої вирішило дальшу 

долю повстання» [17, с.7]. Водночас В. Сальський дещо 

містифікує «ідеального лідера», приписуючи йому над-

звичайний вплив на оточуючих: «душу і серце Армії 

тримав у своїй руці, як рівнож сам був душею і серцем 

своєї Армії» [17, с.11]. Виважені кроки С. Петлюри, 

продумана кадрова політика у війську, оптимізм навіть у 

найбільш безвихідних ситуаціях, вимогливість до себе й 

інших, а іноді небажання сприймати очевидність пора-

зки заряджали позитивом підлеглих, давали наснагу для 

дальшої боротьби: «Без суворости, завжди лагідний, о 

чарівній індивідуальности, він лише своїм впливом осо-

бистим побуджував творчу думку своїх співробітників, 

брав від них все, що тільки дати вони могли і цим осягав 

надзвичайних наслідків» [17, с.11].  

Міністр помітно героїзує головного отамана, називає 

його не диктатором, а «вождем з ласки Божої», «вибран-

цем свого народу» [19, с.9-10], що народився і виріс «в 

огні національної революції, в боротьбі за осягнення 

відвічних ідеалів української нації» [18, с.17]. В. Саль-

ський активно розвиває тезу про месіанство С. Петлюри, 

самозречення на благо України. «Кристально чистий з 

боку морального, він фанатично був відданий ідеї украї-

нської державности і в очах військ він був втіленням цієї 

ідеї. Він був фокусом, в якому концентрувалися найсвя-

тіші почуття українського вояка, як фокус дзеркала, від-

биваючи яскравим промінням любови до Батьківщини ці 

сконцентровані в ньому почуття. Він ще більше підно-

сив почуття вояцтва до височини самопожертви і завзя-

ття і скеровував енерґію маси на надлюдські подвиги. 

Він тримав у своїх міцних і чистих руках серце та душу 

армії, як рівнож можна сказати, що він сам був серцем і 

душею армії», – саме таким бачив С. Петлюру В. Саль-

ський [18, с.16]. Розуміючи значення справжніх лідерів і 

героїв у патріотичному вихованні та формуванні націо-

нальної самосвідомості народу, В. Сальський своїми 
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публікаціями сприяв перетворенню постаті визначного 

військового й політичного діяча на символ незламності, 

непереборності й нескореності української нації. Особ-

ливо важливі такі символи у кризові моменти існування 

народу. Генерал розумів, що смерть С. Петлюри, з яким 

чимало людей ототожнювали продовження боротьби за 

українську державність, – великий деморалізуючий чин-

ник для емігрантів, особливо військових. Щоб не допус-

тити цього, він прагнув своїми публікаціями з акцентом 

на пророцтві, месіанській ролі вождя, згуртувати зали-

шки розпорошеної армії УНР, зберегти віру в перемогу, 

в успіх спільної боротьби. Автор усвідомлював, що 

«ім‟я Петлюри, культ Петлюри – це величезна рушійна 

сила українського національного руху, це неминуча бо-

ротьба, це безоглядне прагнення до остаточної пере-

моги» [19, c.11]. 

Висновки. Таким чином, С. Петлюру та В. Саль-

ського поєднували одностайність ідейних переконань, 

віра в самостійність і соборність України та самовіддана 

праця в цьому напрямі. Обидва діячі вважали пріоритет-

ним завданням створення боєздатної армії, яка в умовах 

революційних перетворень і боротьби з більшовиками 

буде гарантом збереження національної державності. 

Попри певні розходження, вони все ж до кінця залиша-

лися однодумцями, спільно намагалися реалізувати ідею 

побудови незалежної України.  
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Постановка проблеми. Історична біографістика 

стала важливим напрямом сучасної історичної науки. 

Переважна більшість наукових праць цієї проблематики 

розкривають науково-теоретичну спадщину політиків, 

громадських діячів, їх внесок у розвиток національного 

руху. Крізь призму життя і діяльності особистості можна 

відтворити багатогранність суспільно-культурного життя 

певного регіону. Не виняток – громадсько-політична 

діяльність Володимира Кохана, яка припала на час 

Української революції, міжвоєнний період перебування 

Західної України у складі Другої Речі Посполитої та 

повоєнну еміграцію в Європі та Канаді. Його постать 

уже понад вісімдесять років у різних тематичних ракур-

сах перебуває у полі зору українських та зарубіжних 

(здебільшого польських) істориків, проте на сьогодні 

немає ґрунтовної праці, яка б комплексно висвітлювала 

парламентську діяльність у складі Української парламе-

нтської репрезентації (УПР). 

Мета статті – охарактеризувати парламентську дія-

льність Володимира Кохана у сеймі Другої Речі Поспо-

литої у контексті суспільно-політичних процесів на 

зламі 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. У 1920-х рр. В. Кохан 

виступав активним прихильником українського націона-

льно-демократичного руху, його консолідації. Будучи 

одним із розробників програми Українського націона-

льно-демократичного об‟єднання (УНДО), він підтримав 

ідею націонал-демократів взяти участь у парламентських 

виборах 1928 р. до вищого законодавчого органу міжво-

єнної Польщі. У цей період В. Кохан в УНДО належав 

до крила т. зв. «кооператорів». Участь кооператорів в 

активному політичному житті партії надавала її діяльно-

сті виразного економічного та соціального характеру, 

політизувала кооперацію та сприяла її активному розви-

тку [1, c.12].  

12 листопада 1927 р. ЦК УНДО ухвалило ухвалу, в 

якій наголошено на необхідності «йти до виборів під 

гаслом спільного виборчого блоку українських націона-

льних угруповань і дати від себе ініціативу до створення 

такого внутрішнього національного блоку українських 

національних угруповань» [2, c.2]. Згодом, 5 лютого 

1928 р. ЦК УНДО оприлюднив відозву «До народу 

українського», у якій відзначено: «Аби перемога україн-

ського народу була певна, заряд УНДО приступив до 

блоку з непольськими народами: білорусами, німцями і 

жидами з Волині, Холмщини, Полісся і Підляшшя…» [3, 

c.1]. 

У цей же період В. Кохан разом із однодумцями про-

водив активну виборчу кампанію на Сокальщині. Вибо-

рча кампанія 1928 р. до польського сейму і сенату про-

ходила у регіоні (як зрештою у всій Західній Україні) в 

умовах гострої міжпартійної боротьби. Для прикладу, 

23 січня 1928 р. УПП і УСРП скликали віче в Сокалі. З 

цього приводу «Діло» повідомляло: «Як представники 

УПП зі Львова зявилися в Сокалі пп. Сенюта та Шкру-

меляк. На віче прибули селяни майже з всього повіту. 

«Всі йшли, щоби довідатися дечого нового. Та завелися. 

В год. 12-ій почалося це віче. До президії ввійшли при-

хильники УПП. Говорив п. Сенюта. Вся бесіда п. Се-

нюти зводилася до того – «З порожнього не наллєш» та 

критики УНДО [4, c.3]. Журналісти відзначали, що «на 

захист УНДО говорили найкращі одиниці повіту, знані 

робітники на освітньо-культурному і економічному полі: 

кандидат на посла селянин В. Кохан, В. Матвіяс, Рак з 

Тартаківця, М. Мельник і багато ін. У виступах схарак-

теризували (головно Кохан і Матвіяс) складне стано-

вище українського села та закликали Сокальщину до 

національного фронту в рядах УНДО» [4, c.3].  

Активна виборча кампанія та консолідаційні заходи 

УНДО принесли свої результати – партія здобула пере-

конливу перемогу на виборах, одержавши 23 мандати в 

сеймі і 9 у сенаті (543 185 осіб, або 54,8% усіх голосів, 

відданих на українські політичні партії). В. Кохан обра-

ний до польського сейму у 51 виборчій окрузі (Львівське 

воєводство, повіти Львів-Жовква-Сокаль-Рава-Руська-

Яворів-Любачів) за виборчим списком № 18, який отри-

Стаття присвячена відомому українському громадсько-політичному діячу, послу сейму Другої Речі 

Посполитої (1928–1933) Володимиру Кохану, зокрема висвітлює один із найменшвідомих (не тільки для 

широкої громадськості, але й науковців) аспектів його політичної біографії – працю у польському сеймі у 

складі Української парламентської репрезентації. Проаналізовано його участь у передвиборчій кампанії 

Українського національно-демократичного об’єднання, виокремлено законопроекти, підготовлені 

представником УПР, розглянуто його відносини із представниками Української соціалістично-

радикальної партії, членами польських фракцій у вищому законодавчому органі Польщі. Відзначено, що 

його парламентська діяльність спрямовувалася на захист національно-культурних та соціально-

економічних прав українців Галичини та Волині та відіграла важливу роль у процесі національного 

освідомлення місцевого населення. 

Ключові слова: Володимир Кохан, УНДО, громадсько-політична діяльність, сейм, Друга Річ 

Посполита. 
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мав перемогу в цій окрузі (76 553 голоси), що дало 

можливість отримати три мандати (окрім В. Кохана – 

І. Ліщинський, Л. Фердинанд). В. Кохан увійшов до 

українсько-білоруського сеймового клубу та Української 

парламентської репрезентації [5, c.3]. У сеймі працював 

у комісії публічних робіт [6, c.3]. 

У новообраному парламенті Польщі утворено УПР: 

головою Українського клубу обрано Д. Левицького, за-

ступниками – В. Целевича і С. Хруцького, секретарем – 

І. Блажкевича. До клубу ввійшло 26 послів, з них – 

23 представляли УНДО [1, c.13]. 9 березня 1928 р. 

Д. Левицький виголосив програмну декларацію Україн-

ського клубу в сеймі. Він заявив, що хоча боротьба за 

самостійну українську державу завершилася поразкою, 

«найвищим, святим і непорушним ідеалом нашим є не-

залежна, соборна Українська національна держава на 

всіх українських землях. Тому всі міжнародні акти, 

якими споконвічні українські землі: Східну Галичину 

разом з Лемківщиною, Холмщину, Волинь, Підляшшя і 

Полісся передано Польщі, а саме: трактат укладений в 

Ризі 18 березня 1921 р. і рішення Ради послів у Парижі 

14 березня 1923 р. як акти, які насилують право україн-

ського народу на самовизначення, уважаємо де-юре 

неправосильними. А вступаючи до польських Законода-

вчих палат, будемо цим шляхом йти до здійснення 

найвищого права української нації» [7, s.9]. 

Весняна сесія парламенту викликала неабияке заці-

кавлення українських послів та широкої громадськості. 

У період парламентських «вакацій» В. Кохан відвідував 

повітові партійні осередки із звітами про діяльність на 

парламентській ниві, на яких обґрунтовував закономір-

ності партійної лінії «негації» Польської держави, розт-

лумачував особливості голосування УПР по кожному із 

законопроектів, відповідав на «незручні» питання опонентів. 

Так, для прикладу, 30 квітня 1928 р. відбулося посо-

льське віче в залі Народного Дому в Раві-Руській за уча-

стю біля 800 представників 68 громад Равського, Угнів-

ського і Немирівського судових округів. Віче відкрив 

голова повітового народного комітету (ПНК) Л. Дани-

лович, головуючим обраний о. Й. Чехович. На віче при-

були посли І. Ліщинський, В. Кохан і сенаторка О. Кисі-

левська. Посол В. Кохан у своєму виступі накреслив 

план діяльності політичної організації в повіті. Після 

промов присутні виголосили послам інтерпеляції в 

справі непорядків та зловживань місцевої влади і вимог 

до уряду. На інтерпеляції відповів посол В. Кохан, після 

чого о. Й. Чехович завершив віче [8, c.2].  

Проміжні підсумки діяльності УПР 16 травня 1928 р. 

окреслив Д. Левицький. Голова УПР прозвітував про 

діяльність українських послів, окреслив план праці на 

найближчий період. Він зауважив, що праця націонал-

демократів у парламенті «може бути вповні успішною 

тільки тоді, коли загал українського громадянства стоїть 

зі своїми послами і сенаторами в постійному зв‟язку, 

доносить про всі свої потреби і злидні, про факти злов-

живання влади тощо» [9, c.3].  

21 травня 1928 р. відбулося посольське віче предста-

вників УПР в Угнові за участю понад 300 осіб. Віче від-

рив повітовий організатор інженер К. Целевич, реферу-

вав посол В. Кохан. Після реферату розгорнулася гостра 

дискусія. Вдруге виступив В. Кохан на тему повітової 

організації. Після спільного виконання національного 

гімну голова віча Г. Пушкар завершивв віче [10, c.2]. 

З‟їзд УНДО, який відбувся 24 грудня 1928 р., беззас-

тережно підтримав політичну лінію Д. Левицького. Ун-

довська преса наголошувала, що на з‟їзді не було висло-
влено жодного закиду керівництву партії. Значним успіхом 

націонал-демократів визнано здобуття поважної кількості 

мандатів на виборах до органів місцевого са-мовряду-

вання 1927 р. і парламентських 1928 р. [11, c.402]. З‟їзд 

провів реорганізацію керівного складу партії [12, арк.5]. 

Наявність у ЦК осіб, близьких до часопису «Новий час» 

(напр. О. Боднаровича), і вибір генеральним секретарем 

Л. Макарушки зміцнило радикальну групу на чолі з 

Д. Паліївим та В. Коханом [13, s.124].  

Проте реорганізація керівного складу партії не змі-

нила її стратегічного курсу. Окрім підготовки законоп-

роектів, важливу роль було відведено вічевій кампанії, 

яка мала на меті інформування широкої громадськості 

про здобутки УНДО. Щодо В. Кохана, у липні 1929 р. 

він завершував визначену Повітовим Народнім Коміте-

том Сокальщини програму проведення районних віч. 

В. Кохан, зокрема організував 11 липня 1929 р. повітове 

віче в Белзі, 28 липня – віче в Боратині, 4 серпня – віче в 

Городиловичах [14, c.2]. Додамо, що кожного року 

В. Кохан брав участь у вшануванні героїв визвольних 

змагань за незалежність України. Зокрема, у 1929 р., у 

десятиліття «великих днів», 18 серпня організовано 

вшанування загиблих воїнів УГА в Угневі. Після пана-

хиди на могилах воїнів промову виголосив о. Корнило 

Кузик з Махнова, а від імені УПР – В. Кохан [4, c.3]. 

У серпні 1929 р. В. Кохан відправився до с.Павловичі 

(на Холмщині), оскільки місцеві мешканці повідомляли 

про руйнування церкви [15, c.5]. Будучи на місці події 

він телеграфічно повідомляв: «В селі Павловичах, Гру-

бешівського повіту, на Холмщині сталась жалю гідна, 

нечувана в ХХ столітті подія, що доглибини душі му-

сить вразити кожну людину. Там зневажено в негідний і 

некультурний спосіб релігійні почування населення та 

поповнено святотацтво на тамошній православній цер-

кві. Хід подій такий: Дня 29 липня ц. р. група людей, не 

лєгітимуючись перед ніким і не виказуючись ніякими 

припорученнями, на очах нижчих органів поліції вдер-

лась силоміць до церкви в Павловичах та сокирами, до-

лотами і пилками знищила цілковито все її внутрішнє 

урядження, а то: старовинні образи, статуї, іконостас і 

все інше. Співаючи потім сороміцькі пісні та кидаючи на 

адресу вірних, що збіглися з поля, всякі проклони, ця 

шайка святотатців перевела ще культурнішу роботу, бо 

розвалила цілу церкву» [15, c.5].  

В. Кохан відзначав, що «церква в Павловичах, одна з 

найстарших на Холмщині, а може і на всіх наших півні-

чних землях, мала численні цінні памятки старовини, які 

підпали знищенню. Все населення села, стероризоване 

та прибите, глядить з розпукою на руїни храму, що мав, 

як кажуть, 345 літ, і жде рятунку та помочі. Цілими 

днями й ночами жіноцтво клячить на руїнах святині і 

плаче. Богато споміж селян, а особливо споміж жінок, 

що намагалися боронити церкву від руїни, побито, так, 

що деякі з них поважно недужі» [15, c.5].  

Водночас В. Кохан провів у с. Павловичі справозда-

вче віче, «яке протягнулося до пізної ночі, а в якому 
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взяли участь селяни, господарі й господині з дітьми з 

Павлович і селяни з сусідніх сіл як Гунятин, Нисмич і 

Ниновичі… Було це одно з найчисленіших віч, які він 

остан німичасами відбував» [15, c.5].  

Як член ЦК УНДО, В. Кохан взяв участь на засіданні 

Центрального комітету партії 5 жовтня 1929 р., на якому 

обговорювалося загальне становище українських земель 

у складі Польщі [16, c.3]. ЦК УНДО звернувся до украї-

нського громадянства із закликом до консолідації: 

«Працю на громадянській ниві мусимо збільшити. Орга-

нізацію на всіх полях мусимо скріпити. Національну 

солідарність мусимо затіснити. Міжпартійні міжусобиці 

і особисті непорозуміння – там, де вони ще є мусять 

уступити місця солідарній, на взаїмнім довірю опертій 

праці. Конечність цього вимагає. Теперішний момент це 

наказує». Крім В. Кохана, це коротке звернення підпи-

сали голова партії Д. Левицький, Г. Тершаковець, 

о. Л. Куницький, В. Целевич, С. Хруцький, Л. Макару-

шка [16, c.3]. 

На засіданні ЦК УНДО 8 березня 1930 р. виголошено 

підсумковий звіт із діяльності УПР у 1928–1930-х рр. 

Засідання відкрив голова УНДО Д. Левицький, після чого 

розгорнулася дискусія, яка завершилася прийняттям 

пропозиції С. Витвицького. ЦК схвалив політичну так-

тику УПР та висловив їй повне довір‟я. Лідери націонал-

демократів ухвалили також взяти участь у виборчій 

кампанії на Волині – до сейму в 57 Луцькій виборчому 

окрузі та до сенату у Волинському воєводстві під «наці-

ональними гаслами Об‟єднання і під прапором боротьби 

за виборчі успіхи списку № 18» [17, арк.11]. ЦК конста-

тував, що основна мета партії полягала в тому, щоби 

«зберегти свою субстанцію, зберегти себе, як окрему 

етнічну цілісність і охоронити свої надбання. Також, як-

що існує можливість ці надбання поширити й розбуду-

вати, то її треба обов‟язково використати» [17, арк.11]. 

Після засідання ЦК УНДО посли і сенатори роз‟їха-

лися по виборчих округах з метою інфоримування насе-

лення про результати парламентської роботи УПР. 

В. Кохан – не виняток. 30 березня 1930 р. у Володимирі-

Волинському відбулася довірочна нарада на якій він 

виступив із доповіддю [18, c.4]. Усі присутні з зацікав-

ленням вислухали його «конструктивної промови, виб-

рали Повітовий Виборчий Комітет і постановили скли-

кати віче у Володимирі 7 квітня». Цього дня «під голим 

небом» доповідь виголосив знову ж таки посол В. Кохан 

і посол Д. Паліїв. На віче прибуло й кількох членів 

«одинки». Один з них (Завіща), «пробував перебивати і 

забирати слово, але вічевики одноголосно запротесту-

вали і не дали йому говорити» [18, c.4]. 

3 квітня 1930 р. у Щирці відбулася велика довірочна 

нарада Щирецької округи, на яку прибули представники 

селянства з сіл округи. «Промовляв і пояснював закони 

про громадське врядування» В. Кохан. Доповідь «Про 

економічне становище» виголосив посол І. Ліщинський. 

На нараді ухвалено одностайно резолюції: 1) проти ко-

лонізаційної господарки на українських землях під 

Польщею; 2) проти недопущення українських робітників 

на виїзд на сезонні роботи до Німеччини; 3) за україн-

ську викладову мову в школах в українських громадах; 

4) за заснування середньої школи в Щирці; 5) за ремонт 

доріг у Щиреччині; 6) за заснування «експозитури скар-

бового уряду» в Щирці; 7) проти переслідувань і засу-

дження українських діячів в УСРР. Наприкінці зібрані 

на нараді одноголосно висловили повне довір‟я й подяку 

Українській Парламентській Репрезентації за її працю в 

сеймі і поза сеймом [19, c.3]. 

7 квітня 1930 р. відбулося віче в містечку Устилуг. 

На вічу доповідали посли В. Кохан та І. Ліщинський. 

«Реферати обох послів дуже подобалися вічевикам і по 

кожній їх промові нагороджували їх присутні оплес-

ками. Присутній референт староства з Володимира Ра-

дзєйовський пробував звертати увагу послам, а в кінці 

заявив, що відбирає голос послові В. Коханові. Очеви-

дно дістав належну відправу, так, що не знав, що з со-

бою почати і віче відбувалося вже спокійно до кінця. 

Віче випало дуже добре…», – писали дописувачі «Ді-

ла» [19, c.3]. 

Загалом відзначимо, що у квітні 1930 р. В. Кохан від-

відав практично усі населені пункти Володимирщини. 

Разом з членами повітового Комітету Ю. Бундою і 

С. Сасаєм та уповажненим на коритннцьку ґміну п. Ру-

ґером провели низку нарад. 15 квітня – 1-го травня від-

булися наради в селах: Охнівка, Руда, Мокрець, Туропін, 

Блаженик у Вербській ґміні і в селах: Стенжаричі, Ники-

тичі, Коритниця, Ішів, Кладні, Мосур, Заболоте і Ворчин 

у Коритницькій ґміні [20, c.4]. «Наради пройшли серед 

великого зацікавлення зібраних, прихильників Україн-

ського Нац.-Дем. Обєднання. Треба надіятися, що ці 

наради вплинуть дуже додатньо на скріплення українсь-

кого національного життя у Володимирському повіті. 

Крім загальних нац. справ обговорено на нарадах також 

ріжні технічні справи у звязку з виборами», – констату-

вали учасники віч [20, c.4].  

Так, 23 квітня 1930 р. В. Кохан провів нараду у селі 

Охнівка. Згодом поїхав до Верби, де відбулося віче. Мі-

сцевий командант поліції «пробував переривати, але 

посол В. Кохан дав йому належну відправу так, що він 

уже не пробував більше мішатися до ходу віча» [20, c.4]. 

Далі «Діло» коротко повідомляло про передвиборчі на-

ради В. Кохана: «З Верби поїхав посол В. Кохан до села 

Руда, де відбулася нарада. Відтак тогож дня для Гайок і 

Ягодна відбулося в Ягоднім віче. Присутніх було понад 

200 виборців. Дня 24. IV. була в селі Мокрець нарада; в 

Туропині – інформаційна розмова. Туропинці свого часу 

були втягнені несовісними комуністичними аґітаторами 

у відомий процес. Багато з них засуджено. Нині всі в 

селі дуже залякані і треба буде багато освідомлюючої 

праці, аби люди отверто і сміливо постояли за своє 

право. Село Блаженник – нарада. Овадно – віче. Тут було 

також багато жінок. Усіх присутніх понад 300. У всіх 

згаданих селах ухвалено голосувати на листу ч. 18» [20, 

c.4]. Журналісти «Діла» відзначали, що «населення 

всюди щиро витає представника Української Парл. 

Репрезентації в особі посла В. Кохана і ставиться до 

нього з повним довірям і пошаною. Треба дійсно радіти, 

що наш повіт мав щастя дістати такого доброго 

орґанізатора, яким є посол В. Кохан. У тих двох днях 

товаришив послові В. Коханові представник з Воло-

димира п. Юхим Бунда» [20, c.4].  

Висновки. 1928–1930 рр. стали періодом станов-

лення В. Кохана як політика не регіонального, а держав-

ного рівня. Це час, коли відбувалося активне становлен-
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ня низових структур УНДО у повітах Західної України. 

Разом з однопартійцями В. Кохан проводив у краї масові 

довірочні наради, повітові партійні збори, народні віча з 

метою консолідації суспільства навколо програмних 

принципів націонал-демократів. Інтенсивна і багатог-

ранна організаційно-політична діяльність націонал-де-

мократів забезпечила для УНДО наприкінці 1920-х рр. 

безумовне політичне лідерство в українському націона-

льно-політичному русі.  
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PARLIAMENTARY ACTIVITY VOLODYMYR KOKHAN IN THE SEIM OF THE POLAND (1928–1930) 

The article is devoted to Volodymyr Kokhan, a well-known Ukrainian public and political figure, ambassador of the Sejm 

of the Second Rzeczpospolita (1928–1933) in particular. parliamentary representation. His participation in the election 

campaign of the Ukrainian National Democratic Union was analyzed, bills prepared by a representative of the UPR were 

singled out, his relations with representatives of the Ukrainian Socialist Radical Party, members of Polish factions in the 

highest legislative body of Poland were considered. It is noted that his parliamentary activities were aimed at protecting the 

national, cultural and socio-economic rights of Ukrainians in Galicia and Volhynia and played an important role in the 

process of national awareness of the local population. 
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Постановка проблеми. Василь Хомич Прохода – 

український військовий, громадсько-політичний і куль-

турний діяч, підполковник Армії Української Народної 

Республіки (УНР), історик, науковець і публіцист, істо-

ріограф дивізії сірожупанників. На сьогодні його постать 

належить до найменш досліджених українською історіо-

графією, незважаючи на те, що він увійшов в історію 

України не тільки завдяки військовій діяльності у лавах 

армії УНР, але й також завдяки культурно-просвітній 

праці, як член товариства «Сокіл-Батько», та багатог-

ранній науково-публіцистичній спадщині. 

Мета статті – на основі архівно-кримінальної справи 

В. Проходи та його мемуарних праць охарактеризувати 

специфіку формування його національно-патріотичного 

світогляду Василя Проходи. 

Виклад основного матеріалу. Василь Прохода наро-

дився 25 грудня 1890 р. у станиці Павловській Кубансь-

кого війська [1, арк.3]. Після нього народився через пів-

тора року молодший брат Омелько. Старші брати Гри-

цько й Федір та сестра Приська були вже дорослими. 

В. Проходу охрестили в станиці Павлівка в 15 верствах 

на схід від хутору. Хоч у родині Василя Проходи 

панувала українська мова, мама переважно говорила 

російською мовою [2, с.5]. 

Сім‟я В. Проходи була незаможньою, хача й мала 

велике господарство. Згідно з його спогадами, мати 

«працювала завзято і за тією працею світа божого не 

бачила. Було кілька корів, десяток свиней, більше сотні 

гусей, стільки ж качок, пару сот курей, півсотні індиків, 

а поза цим праця на великому городі, на баштані та де 

тільки її не було, особливо в час молочення. Тому на 

нас, малих дітей, не зверталось уваги. Нас вирощувала і 

виховувала природа чудової весни, гарячого літа, багатої 

осені і холодної снігової зими» [3, с.30]. 

За таких обставин вже семи-восьмилітнім хлопцем 

В. Прохода намагався бути корисним у господарстві, 

навіть у період навчання в школі (міністерсько-приход-

ська однокласна школа з трирічним навчанням). Згодом 

він згадував: «З городовицьких дітей перший рік в тій 

школі був лише я, а решта були козачата і учитель був 

козак. Він був завжди одягнений в бешмет і черкеску 

підперезану вузьким паском з кінжалом на ньому. Не-

приписаних до козацького стану називали тоді городо-

виками, перекрутивши російське слово «иногородний», 

бо на Східній Україні в добу козаччини так називались 

багатії, а на Кубанщині городовиками була переважно 

безземельна біднота» [3, с.51]. Після закінчення 1900/1901 

навчального року В. Прохода отримав похвальний лист 

за відмінне навчання. Після початку нового шкільного 

року він й надалі ходив до школи в хуторі Сосицько-

му [1, арк.5]. 

Незабаром сім‟ю Проходи спіткало горе: 21 листо-

пада 1901 р. помер батько. Весною 1902 р. мама лікві-

дувала рештки господарства і виїхала з Омельком до 

старших синів у ст. Солдатську. В. Прохода залишився 

закінчувати другий шкільний рік в Сосицькій школі. 

Василь не пропускав ні одного дня у школі і 1 червня 

1902 р. завершив навчання знову з похвальним лис-

том [3, с.57].  

Восени 1902 р. Василь почав разом з братом Омель-

ком ходити до місцевої міністерської школи: старший 

брат – до останнього класу, а молодший – до першого. 

На відміну від навчання в Сосицькій школі, навчання на 

новому місці давалося Василю важче. Закінчивши на-

вчання у третьому класі, В. Прохода отримав свідоцтво 

«з зазначенням десятка предметів з оцінкою на кожному 

відмінно», яке було атестацією для вступу до середньої 

школи [1, арк.7].  

У 1905 р. Російську імперію охопили революційні 

події, які в станиці Уманській здебільшого сприйняли 

пасивно. В. Прохода це пов‟язував з тим, що місцеві 

козаки національно були несвідомими, а соціально – 

заможними, «за вийнятком хіба тих, що приходили до-

дому раз на тиждень у суботу, щоб змінити білля і, пе-

реночувавши, зникнути в неділю по обіді аж до суботи, 

проводячи час у веселому товаристві з мандрівкою по 

духанах та трактирах [1, арк.8]. 

Крамарі були також задоволені своїм становищем, а з 

Проаналізовано особливості формуванні національно-патріотичного світогляду Василя Проходи – 

відомого українського громадсько-політичного діяча, військового, історика. Відзначено, що підґрунтя його 

виразної національно-патріотичної свідомості заклали родинні цінності, а також, національно-

просвітницька та культурно-освітня діяльність у таборах військовополонених Австро-Угорщини, де він 

уперше ознайомився із. програмними документами Союзу визволення України (СВУ), долучився до 

створення українських бібліотек, хорів, драматичних гуртків у таборах, читання творів Т. Шевченка, 

М. Вовчка й ін. З’ясовано етапи військової служби в російській армії напередодні та в роки Першої 

світової війни, а також у лавах війська Української держави.  

Ключові слова: Василь Прохода, національно-патріотичний світогляд, культурно-освітня діяльність, 

Українська держава, російська армія. 
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ремісників майже кожний мав власний варстат праці і не 

мав проти кого робити революцію чи бунтувати. Кож-

ний був вільний у своїй господарській чинності. Якогось 

більшого підприємства з найманою робочою силою, 

крім цегельні, не було. Паровий млин та оліярня мали 

лише одиниці з найманих робітників» [3, с.77-78]. 

Водночас однією з причин практично відсутньої реа-

кції на революцію 1905–1907 рр. у станиці В. Прохода 

пояснював значною віддаленістю краю від адміністрати-

вних і політичних центрів Російської імперії та місцевої 

інфраструктури, що спровокувало інформаційну ізоля-

цію місцевого населення [1, арк.5]. Її частково намага-

лася компенсувати своєю діяльністю Церква. Саме 

1905 р. став для В. Проходи, переломним моментом у 

ставленні до Церкви як структури: «Розходження церко-

вної проповіді про любов і допомогу ближньому з прак-

тикою поступовання проповідників спричинилось до 

того, що я став критично ставитись до Всієї чинности 

служителів Церкви. На це вплинуло ще й учення Льва 

Толстого та книжка колишнього священика Пефова, в 

якій він описав розходження між ученням Христа та 

проповіддями й поступованням представників офіційної 

Церкви. Тоді після свобід, проголошених царським ма-

ніфестом 17 жовтня 1905 року, можна було писати й 

говорити значно вільніше ніж при «демократизмі» дик-

татури пролетаріяту … Поза цим я … прочитав «Что 

делать» Миколи Чернишевського та ще дещо з його тво-

рів. А потім «Литературные мечтания» Висаріона Бєлін-

ського поширили наш світогляд» [3, с.78-79]. 

У червні 1906 р. В. Прохода закінчив школу з відзна-

кою. Якщо однокласники могли розраховувати на мате-

ріальну допомогу батьків для продовження навчання, то 

у Василя такої можливості не було [2, c.8]. Він був зму-

шений розпочинати самостійне життя і допомагати ма-

тері. Ще навчаючись у школі станиці Уманської, Василь 

підпрацьовував, приїжджаючи на літні канікули, до-

дому. Під час перших літніх канікул він підзаробляв на 

роботі при ремонті залізничної колії, під час других – на 

сінопресувальному заводі важив тюки сіна, формував та 

писав для них дерев‟яні таблички та записував до кни-

жки, а ввечері підраховував всю продукцію на 5–6 ва-

гонів. На цей же завод він влаштувався й після закін-

чення школи на роботу у заводській конторі, але лише 

на літній період пресування сіна і до жовтня 1906 р. [2, с.8]. 

У цей же час він відчував значний «культурний го-

лод»: «Якогось будинку культури чи «Просвіти» не 

було. Театру та кіно також не було. Лише аматорський 

драматичний гурток… влаштовував іноді вистави пере-

важно п‟єс Островського. З українських, чи як тоді нази-

вали «малоросійських» п‟єс пригадую собі одноактівки 

«По ревизії», «Кум мирошник або сатана в бочці» та ще 

дещо. Це – щоб посміялись. Ставились вони в залі Пози-

чково-Щадничого Товариства, що мала сцену для вистав 

та концертів. До створення драматичного гуртка в знач-

ній мірі спричинились раніше мої бувші учителі Мегеря 

та Асеев… Лише в 1908 році була відкрита перша публі-

чна бібліотека та читальня» [1, c.97-98]. 

Єдиним об‟єктом у регіоні, де спостерігалися хоча б 

якась активність був 2-й Уманський козацький полк [1, 

арк.12]. Кожного літа відбувались таборові збори для 

початкового навчання молодих козаків перед їх призо-

вом на дійсну службу та для повторного курсу для тих, 

що був вже у резерві. Як згадував В. Прохода: «Найбі-

льшою турботою було для кожної козацької родини ви-

рядження сина для військової поготівлі, коли йому ми-

нав 17-ий рік. Тоді нарізався йому з військовокозацької 

землі наділ в 17 десятин. За це він мусів мати доброго 

верхового коня з сідлом, зброю: кінжал, шаблю й кара-

бін та комплект відповідного вбрання: дві черкески, два 

бешмета й бурку та взуття. Все це справлялось на влас-

ний кошт. Для відбуття дійсної військової служби кож-

ний мусів бути цілком готовим, коли йому минало два-

дцять років. В цей час кожний був одружений, бо на 

земельному наділі треба було комусь працювати. Дійсна 

військова служба далеко від рідної станиці, десь на За-

кавказзі, або на західньому кордоні Росії, а для гвардій-

ців і в Петербурзі, продовжувалась 4–5 років» [1, арк.12].  

На початку вересня 1912 р., коли в реальній школі 

розпочалося навчання, В. Прохода склав екстерном іс-

пит за 6 класів, що дало йому право відбуття військової 

служби. 30 вересня того ж року він розпочав військову 

службу в 51-му пішому Литовському полку у м. Сімфе-

рополі – його призначено в 10-ту роту 4-го батальйону 

[3, c.98]. Весною 1913 р. закінчив курси прапорщиків 

резерву, відбув перший підстаршинський іспит. Після 

цього повернувся до роти для практичного проходження 

служби, щоби при звільненні з резерву скласти іспит на 

одержання звання прапорщика (хорунжого). Після вій-

ськових маневрів улітку 1913 р. полк повернувся «на 

свою зимову стоянку» до казарм у Сімферополі, де 

В. Прохода виконував обов‟язки чотового підстаршини: 

допомагав старшому підстаршині у проведенні занять 

зі стрільби, вивченні статутів, польових тактичних за-

нять [2, c.7]. 

Початок Першої світової війни (1914 р.) В. Прохода 

зустрів у літньому полковому таборі в Севастополі, зві-

дки В. Проході довелося виїхати до Галичини на фронт 

Першої світової війни [1, арк.13]. Однак, під час Карпат-

ської операції під командуванням генерала Брусилова 

14-та дивізія повела наступ на відтинку між Дуклянсь-

ким і Лупківським перевалами, після якого на початку 

1915 р. В. Прохода потрапив у полон – його вивезли до 

столиці Австро-Угорської монархії. З Відня він прибув 

до колишньої фортеці Йозефштадт (Йозефів) у Чехії, де 

перебував невеликий табір для сотні полонених офіцерів 

у будинку колишнього військового управління [1, арк.14]. 

«Нас розмістили в кімнатах по 2–3 особи на двох по-

верхах з вільним рухом по всьому будинку та з виходом 

на подвір‟я для прохідки. Лише на вулицю без конвою 

не можна було виходити. Також заборонялось розмов-

ляти з вікон через вулицю з мешканцями сусідніх домів. 

Полоненим обер-офіцерам було визначено на утримання 

по 120 корон місячно, з яких 90 корон утримувалось на 

харчування, а 30 корон видавалось на руки на кишенькові 

видатки та підтримання в належному порядку одягу та 

білизни. Штаб-офіцери діставали на 30 корон більше. 

Видавали гроші кожної декади по 10 корон», – згадував 

В. Прохода [1, арк.15]. У Йозефові він перебував 10 днів, 

а згодом його та ще бл. 20 офіцерів, перевели до Лібер-

ців у Північній Чехії [1, арк.15]. 

У Ліберцях В. Прохода перебував півтора місяці, а 

потім його і ще близько 30 офіцерів, переважно прапор-
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щиків, перевезли до табору в Північно-Західній Чехії. За 

кілька тижнів В. Прохода ініціював заснування гуртка 

читачів української літератури. Завдяки ініціативі братів 

С. і В. Калитенків із Києва було створено український 

хор [2, c.8]. Колишній артист харківської драматичної 

трупи М. Костенко спробував організувати українську 

драматичну трупу. Першою поставлено комедію «Сва-

тання на Гончарівці», що мала великий успіх. Великою 

популярністю користувалися історичні п‟єси: «Степовий 

гість», «Невольник», а з побутових – «Мартин Боруля», 

«Суєта». Також поставлено «Наталку Полтавку», «Запо-

рожець за Дунаєм» [3, с.121]. 

Успіхи хору та драматичного гуртка впливали на на-

ціональне освідомлення українців за походженням, що 

переважали серед полонених офіцерів, хоча кількість 

тих, що відверто називали себе такими, не перевищувала 

півсотні. Навіть після Лютневої революції 1917 р. і ство-

рення Центральної Ради більшість не хотіла порвати 

зв‟язку з російською демократією, яка негативно стави-

лася до національного відродження, вбачаючи в цьому 

«порушення єдиного революційного фронту». «Мало-

роси виявляли певну обережність, а поза цим стало ві-

домим, що наша бібліотека має зв‟язок з Президією СВУ 

у Відні, від якої діставала “Вістник СВУ” та інші ви-

дання. Це багатьох насторожувало проти такого зв‟язку 

з СВУ, бо, мовляв, в цьому є порушення вірности Росії, 

що є спільною батьківщиною для всіх народів», – згаду-

вав В. Прохода [3, c.120]. З часом співжиття українців із 

росіянами все більше ускладнювалося і ставало немож-

ливим. Австрійська комендатура прислухалася до вимог 

українців і поляків та перевела їх до барачного відділу 

табору. В. Прохода у цей період часто відвідували 

Український клуб, де переглядали часописи й журнали, 

дискутував про події в Росії і на фронті [1, арк.16]. 

У листопаді 1917 р. стан здоров‟я В. Проходи внаслі-

док постійного недоїдання настільки погіршав, що ме-

дична комісія визнала його напівінвалідом і у грудні 

відправила до пересильного табору в Мості, звідки про-

водився обмін полонених через нейтральну Швецію [1, 

арк.17]. Проте його сподівання на швидкий виїзд додому 

видавалися марними. Дотого ж, у нього лікарі виявили 

ослаблену роботу серця із зупинками через виснаження 

організму від голодування. У пересильному таборі 

зв‟язок із виявами життя в таборах полонених українців 

перервався. Тільки з німецьких часописів він одержував 

скупі повідомлення про події в Україні, бо в них більше 

мовилося про більшовицький рух у Росії [1, арк.17]. 

Наприкінці квітня 1918 р. українським полоненим 

повідомлено про можливість повернутися в Україну, про 

угоду між відповідними установами обох країн. «Їхати 

ми могли вільно в пасажирських потягах лише в супро-

воді представника Червоного Хреста. З радісними наді-

ями ми виїхали з Мосту, проїхали Прагу й лише Льво-

вом зацікавились, пробувши в ньому пару годин. Мав 

він сліди війни, що залишила багато руїн не лише в 

ньому, але й перед ним та за ним. Не відчувалось в 

ньому бадьорого життя. Коли ми приїхали до Волочи-

ська, було це 1 травня, наш радісний настрій був неспо-

дівано охолоджений вісткою, що в Києві стався перево-

рот, що Центральної Ради вже немає, а є новий уряд 

генерала Скоропадського, який за підтримкою німців 

проголосив себе Гетьманом Української Держави, а УНР 

скасованою», – згадував пізніше В. Прохода [3, c.214]. 

Прибувши на малу батьківщину до м. Оріхова (Орі-

хівська волость)» В. Прохода вступив до місцевого то-

вариства «Просвіта» для відновлення діяльності бібліо-

теки й читальні, організації виставки та лотереї та 

«виклопотання перед начальством» дозволу на неї» [1, 

арк.13]. Оплата його праці була доволі скромною – без-

платне харчування в їдальні, помешкання в кімнаті при 

читальні та 75 карбованців щомісячно на «кишенькові 

видатки» [3, арк.242]. 

Згодом В. Прохода вирушив до Києва, де зайшов до 

свого товариша, щоб довідатись: «Чи дійсно справа 

української культури в Києві так кепсько стоїть як на 

провінції? Я все таки сподівався, що в столиці України 

після великого національного піднесення в 1917 році 

залишилось багато дечого українського і може в тому 

українському середовищі знайду приложення для своїх 

сил» [1, арк.5]. Того ж дня В. Прохода вечірнім потягом 

від‟їхав до Конотопу, де розташовувався штаб 1-ої Ко-

зацько-Стрілецької дивізії Сірожупанників [4, c.37]. У 

спільному для штабу дивізії та полку старшинському 

зібранні В. Прохода застав понад 20 старшин, яких 

майже всіх знав із Йозефського табору військовополо-

нених російської армії. Згодом він від‟їхав до Алтинівки, 

де стояв перший Сірий полк, а командирами курінів та 

сотень були майже всі «йозефівці». Зрештою, В. Прохода 

був приначений начальником штабу [1, арк.17]. Про цей 

період свого життя він згодом згадував: «Гетьманське 

командування Сірожупанникам не довіряло. Стрілецькі 

полки мали належну кількість рушниць і кулеметів, але 

лише пару сот набоїв до них, що видавались стійковим в 

час несення вартової служби і по закінченні її здавались. 

Касарень [казарм – авт.] і відповідних помешкань для 

навчання, складів, майстерень, канцелярій та штабу полку 

не було…» [3, с.248]. 

Напередодні антигетьманського повстання в Сірій 

дивізії було змінено вищий командний склад [1, арк.19]. 

На початку листопада 1918 р. Військове міністерство 

вирішило передислокувати Сіру дивізію до м. Чернігова 

[5, c.78]. 13 листопада того ж року до Чернігова були 

послані від 1-го полку квартир‟єри під командою поруч-

ника А. Костика, які також повинні були б зупинитись в 

Конотопі й одержати у штабі дивізії відповідні вказівки 

[1, арк.19]. Однак, проти ночі 15–16 листопада 1918 р. 

В. Прохода отримав телефонограму зі штабу дивізії, в 

якій в ультимативній формі була поставлена вимога не-

гайно прибути до Конотопу [3, c. 258]. Водночас А. Кос-

тик повідомляв, що до Чернігова він не прибув, оскільки 

гетьман П. Скоропадський 14 листопада 1918 р. прого-

лосив Україну «в федеративному зв‟язку з небільшо-

вицькою Росією», що послужило каталізатором анти-

гетьманського повстання Директорії УНР під проводом 

С. Петлюри [3, c.260]. Зрештою, де факто, у штабі дивізії 

відбувся своєрідний «переворот»: С. Петлюра призначив 

начальником дивізії отамана М. Палія, начальником 

штабу – сотника генштабу І. Морозевича [1, арк.22]. 

В. Прохода вважав, що «гетьманська реакція разом з 

німецькою окупацією породила большевицькі та анархі-

стичні настрої серед незаможної діяльної частини насе-

лення, а переважаюча більшість хліборобів-гречкосіїв 
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була байдужа до української державности [5, с.80]. Я 

був свідомий того, що з відходом німців знову прийдуть 

большевики, для боротьби проти яких у нас не буде 

збройної сили добре організованої, і в достатній кілько-

сті. Вона була змарнована нерозумною політикою ще в 

минулому році» [1, арк.23]. 

Висновки. Формування національно-патріотичного 
світогляду В. Проходи можна поділити на два етапи, 
перший з яких – родинне виховання. У свої дитячі та 

юнацькі роки, він, попри бажання навчатися, нерідко 
був змушений відмовлятися від своєї мрії (здобути грун-
товні знання) та важко працювати, хоча робота окрім 
матеріальних доходів принесла йому й важливі знайомс-

тва, а головне – репутацію працьовитої та відповідальної 
людини. Наступний етап в його біографії розпочався 
вже в умовах військової служби у російській армії та 

військах Української держави. В. Прохода в роки Пер-
шої світової війни брав участь тільки у Карпатській опе-
рації російської армії взимку 1914–1915 рр. Більшу час-

тину війни (1915–1918) він перебував у таборах військо-
вополонених в Австро-Угорщині, де відбувалася еволюція 
його світогляду в напрямі національного самоусвідом-

лення себе українцем. Його національно-культурна 
праця в таборах спряла формуванню у військовополо-
нених-українців національної свідомості, розуміння про-

цесів державного відродження в Україні 1917–1918 рр. 
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FORMATION OF NATIONAL-PATRIOTIC VIEW OF VASYL PROKHODA: STAGES, FEATURES 

The peculiarities of the formation of the national-patriotic worldview of Vasyl Prokhoda, a well-known Ukrainian public 

and political figure, military man, and historian, are analyzed. It is noted that the basis of his expressive national-patriotic 

consciousness was laid by family values, as well as national-educational and cultural-educational activities in the prisoner-of-

war camps of Austria-Hungary, where he first became acquainted with. program documents of the Union for the Liberation of 

Ukraine (SVU), joined the creation of Ukrainian libraries, choirs, drama groups in the camps, reading works by 

T. Shevchenko, M. Vovchko and others. The stages of military service in the Russian army on the eve and during the First 

World War, as well as in the ranks of the Ukrainian state were clarified. 
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Постановка проблеми. Початок російсько-

української війни на Донбасі навесні 2014 р. спонукає 

українських дослідників до вивчення гібридної складо-

вої новітнього протистояння на Сході України. Поруч із 

спробою реалізації проектів зі проголошенням та стано-

вленням т. зв. «ДНР» та «ЛНР», ще одним із напрямків 

російської інформаційної атаки було пропагування ідеї 

існування та потреби відродження т. зв. «Новоросії». 

Як влучно відзначили Федір та Галина Турченки, 

якщо ще на початку 2014 р. про проект «Новоросія» го-

ворили переважно у науковому середовищі і серед вузь-

кого кола політиків, насамперед російських та проросій-

ських, то вже з весни 2014 р. так звана «Республіка 

Новоросія» стала чи не найпоширенішою темою телека-

налів та світової преси [26, c.5].  

Мета цієї статті полягає в аналізі українських підхо-

дів до проекту «Новоросія» як вагомої частини російсь-

кої пропаганди в контексті сучасної агресії проти 

України. 

Виклад основного матеріалу. На початку 1990-х рр. 

тези про Новоросію здебільшого були реакцією лише 

окремих антиукраїнських сил (частини радянсько-ком-

партійної і господарської еліти Півдня і Сходу) на роз-

пад СРСР, намаганням пояснити пострадянське стано-

вище вищезгаданих регіонів у складі незалежної 

України, демонстрацією подальшої відданості тамтеш-

нього населення Росії навіть після колапсу радянської 

держави. Наприклад, у серпні 1990 р. в Одесі з‟явився 

Демократичний союз Новоросії і Бессарабії, який би мав 

об‟єднати населення цих регіонів, єдність яких, за сло-

вами засновників організації, «склалася історично» і 

самі вони відзначалися багатонаціональністю та стату-

сом російської мови як мови міжнаціонального спілку-

вання [1, c.170].  

У жовтні 1990 р. в Одесі було ще й створено партію 

«новоросів» («югоросів»), представники якої наголошу-

вали, що в Одеській, Миколаївській та Херсонській об-

ластях проживають ні українські, ні росіяни, а окремий 

народ – «новороси», які мали право на державне самови-

значення та приєднання до Росії. Подібні ідеї створення 

місцевих автономій як способу протидії «жовто-синій 

експансії» спорадично виникали упродовж 1990–

1991 рр. ще й на Донбасі, Харківщині, Дніпропетров-

щині та на Запоріжжі, однак сепаратистські настрої так і 

не одержали підтримку загалу українського суспільства, 

і переважна більшість населення України, в тому числі 

на Півдні та Сході, на референдумі 1 грудня 1991 р. про-

голосували за незалежність України [26, c.5]. 

Наступного разу ідеї сепаратизму на Півдні України 

активізувалися під час Помаранчевої революції в листо-

паді 2004 р., коли замішані у фальсифікаціях місцеві 

представники влади почали за мовчазної згоди центра-

льних органів державного управління та за неформаль-

ного керівництва зі сторони російських спецслужб де-

кларувати сепаратистські гасла. Такі кроки, за задумом 

політтехнологів, мали зупинити «помаранчеву» опози-

цію на чолі з В. Ющенком. 

Особливо вони почали виявлятись напередодні та 

особливо під час т. зв. «Всеукраїнського з‟їзду депутатів 

Верховної Ради АР Крим, місцевих рад всіх рівнів» 

(інша назва – «Всеукраїнський з‟їзд народних депутатів 

місцевих рад»), що відбувся 28 листопада на Луганщині, 

у Сєвєродонецьку [11, c.298].  

Як зауважив львівський дослідник П. Артимишин, 

ще перед згаданим з‟їздом у Донецькій області відбулась 

нарада мерів міст та керівників підприємств регіону пи-

тання на тему «Соціальна і політична ситуація в Укра-

їні», під час якої учасники у своїх виступах говорили 

про можливе створення автономної області у складі 

України, відродження т. зв. «Великої Росії» та прийняли 

резолюцію про те, що жителі області мають право само-

стійно вирішувати долю свого краю, незалежно від ду-

мки Києва. Тоді ж, 26 числа, обласна рада Луганської 

області прийняла рішення про створення т. зв. «Автоно-

У статті проаналізовано основні українські оцінки щодо проекту «Новоросія». Стверджено, що в 

Україні середовища, наближені до тодішнього президента П. Порошенка, сприймали «новоросійський» 

міф як виключно план, штучно створений російської владою для створення на території України 

дестабілізаційних центрів з метою подальшого розколу українських теренів та цілковитого знищення 

Української держави. Тому оголошення у травні 2015 р. заяви про призупинення проєкту «Новоросія» 

П. Порошенко оголосив своїм найбільшим досягнення за перший рік президентства. Зі свого боку, для 

проросійських середовищ «Новоросія» була своєрідним «антиглобалістським проектом “русского 

мира”», спрямованим проти Заходу та характерних для нього ліберальних цінностей, які для 

слов’янського, окремого «русского» світу, були неприродніми, якщо не неприйнятними. Однак як 

прозахідні, так і проросійські осередки були єдині в переконанні, що провал «новоросійської» стратегії 

був пов’язаний із недостатньою підтримкою його зі сторони російської влади. 

Ключові слова: проект «Новоросія», політикум, журналістика, експертні середовища, Україна, 

Російська Федерація. 
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мної Південно-Східної Української Республіки» та роз-

порядження про звернення до російського президента 

В. Путіна із проханням визнання цієї «автономії» Ро-

сією. До створення автономії південно-східних областей 

закликав на сесії Дніпропетровської обласної ради і де-

путат Володимир Куцин – директор Нікопольського 

заводу феросплавів. Цього ж дня в Одесі прихильники 

В. Януковича у місцевій територіальній громаді на чолі 

із міським головою Русланом Боделаном висловили 

пропозицію, аби, у разі перемоги в Україні В. Ющенка, 

оголосити місто та всю Одещину окремою «державою» – 

«Новоросійським краєм» [2, c.190-191]. 

У відповідному ідейному руслі пройшов і з‟їзд у Сє-

вєродонецьку [27]. Учасники засідання постановили 

визнати офіційну постанову ЦВК про визнання президе-

нтом України В. Януковича легітимною та такою, що 

повністю відповідає нормам Конституції і законам 

України, заявили, що вважають Віктора Федоровича 

законно обраним президентом та висловили ультиматум, 

що у разі «приходу до влади нелегітимного президента 

(В. Ющенка) учасники з‟їзду залишають за собою право 

на адекватні дії зі самозахисту інтересів громадян» [16, 

c.281-282], аж до «проведення референдуму із питань 

можливої зміни адміністративно-територіального уст-

рою України» – у вигляді створення Південно-східної 

української автономної республіки [2, c.192-193; 22]. 

Однак перемога В. Ющенка у президентських виборах 

змусила прихильників відцентрових процесів в Україні 

забути про «новоросійство» чи будь-які інші сепаратист-

ські постулати, а зосередити увагу на власному політич-

ному самозбереженні [1, c.176]. 

Вкотре із-за забуття було витягнено міф про «ново-

російськість» Півдня та Сходу України на противагу 

подіям Революції гідності 2014 р., на тлі російської ане-

ксії Криму, окупації частини українського Донбасу та 

інспірації Кремлем активізації сепаратистських рухів в 

Україні. Так, після того, як 17 квітня 2014 р. В. Путін 

заявив, що «Новоросія – це Харків, Луганськ, Донецьк, 

Херсон, Миколаїв, Одеса», і наголосив, в часи існування 

Російської імперії ці терени «не входили до складу 

України», і були передані останній лише радянською 

владою у 1920-х рр. при створенні СРСР, бренд «Ново-

росія» почав активно розкручуватись російськими піар-

технологами не лише в середовищі сепаратистів з Дон-

басу та Криму, а й серед російської владної верхівки, 

хоч, як зазначалось у тижневику «2000», прес-секретар 

російського глави держави Д. Пєсков запевняв, що на-

чебто В. Путін вжив відповідний термін лише в кон-

тексті історичного найменування Півдня та Сходу 

України в російському контексті без жодних натяків на 

визнання РФ самопроголошених державних новоутво-

рень на Донбасі [15]. 

13 травня на порталі Zaxid.net з‟явилося повідом-

лення з посиланням на сепаратистський ресурс «Ново-

росія» про те, що самопроголошений «народний губер-

натор» Донецької області Павло Губарєв заявив про 

створення однойменної політичної партії. Як зазначав 

Інтернет-портал, П. Губарєв анонсував проведення в 

Донецьку відповідного установчого партійного з‟їзду, на 

якому сепаратисти мали намір оголосити статут та ідео-

логію, обрати керівництво та визначити стратегію роз-

витку новоутворення. Крім цього відзначалось, що 

П. Губарєв стверджував, що так звана «Донецька на-

родна республіка» стала «незалежною державою» і за-

кони України тут більше не мали ніякої сили. В цілому, 

на переконання Губарєва, створення так званої ДНР 

було «першим кроком для подальшого звільнення і 

об‟єднання південно-східних російських земель України 

в нову незалежну федеральну державу Новоросія» [17]. 

А вже 22 травня український телеканал «112» пові-

домив про проведення у Донецьку згаданого установ-

чого з‟їзду, на якому головним завданням новостворе-

ного «суспільно-політичного руху Новоросія» було 

визнане «створення держави Новоросія та встановлення 

народовладдя» [3]. 

24 травня 2014 р. сепаратисти з Дніпропетровська, 

Запоріжжя, Одеси, Луганська, Миколаєва, Харкова, 

Херсона з‟їхалися до Донецька, щоб урочисто відкрити 

так званий «Народний фронт Новоросії». Також був 

створений Об‟єднаний парламент Новоросії, а його спі-

кером став єдиний український нардеп, що відкрито пе-

рейшов на бік сепаратистів О. Царьов.  

26 червня 2014 р. на території окупованих Росією 

районів Луганської та Донецької областей України було 

проголошено так званий Союз народних республік – 

Новоросія. Російська дипломатія навіть намагалася ле-

галізувати це штучне утворення на міжнародному рівні, 

закликаючи до «діалогу між владою в Києві та керівниц-

твом Новоросії в контексті виконання ними мінських 

домовленостей» [1, c.177-178]. 

Як зазначалось на шпальтах тижневика «2000» із 

посиланням на сепаратистські ресурси, тимчасову раду 

т. зв. «союзу» очолив все той же О. Царьов, раніше ого-

лошений Генеральною Прокуратурою України у розшук, 

а також до складу «ради» увійшли Валерій Болотов, 

Олексій Карякін, Павло Губарєв, Денис Пушилін та 

Олександр Бородай, які розробили проект т. зв. «Кон-

ституції “Новоросії”», окреслили плани із розширення 

«союзу» не лише за рахунок Донбасу, але й інших регіо-

нів «Південно-Сходу», допускали проведення перегово-

рів з офіційним Києвом, але «лише на умовах “ЛНР” та 

“ДНР”», а також означили першочерговими завданнями 

вирішення питань економіки, митних та податкових за-

вдань, формування єдиної оборонної промисловості [23]. 

У той же час Д. Глухов на сторінках «Комсомольсь-

кої правди в Україні» відзначав, що 16 червня 2014 р. в 

середовищі проросійських сепаратистів заявляли і про 

створення регулярної армії «Новоросії», яку, згідно із 

планами т. зв. «очільників» т. зв. «ДНР» та «ЛНР» мали 

би формувати призвані на службу мешканці Луганської 

та Донецької областей [5]. Цей же кореспондент заува-

жив, що під час створення т. зв. «Союзу народних рес-

публік» «керівництвом» проросійських псевдореспублік 

було вирішено розробити «конституцію “Новоросії”», 

яка, після ратифікації «парламентами “ДНР” та “ЛНР”» 

стала би спільною для обох цих самопроголошених 

«державних утворень» [6]. 

У той же час, кореспонденти газети «День» вбачали у 

розкручуванні в публічному просторі проросійськими 

силами міфу про «Новоросії» прагматичні наміри РФ під 

цією «ширмою» розбудувати на Донбасі зусиллями міс-

цевих сепаратистів та їх кураторів – російських військо-
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вих та спецпризначенців – плацдарм для російських вій-

ськово-повітряних сил та системи протиповітряної обо-

рони на тлі скупчення підрозділів регулярної армії РФ в 

регіоні [21]. 

Новий виток обговорення концепту «Новоросія» в 

українському публічному дискурсі з‟явився восени 

2014 р., особливо після того, як 25 вересня Міністерство 

закордонних справ РФ вперше вжило термін «Новоро-

сія» до контрольованих терористами частин Донецької 

та Луганської областей на офіційному рівні [13].  

Як відзначали у «Дзеркалі тижня», відповідну заяву 

було зроблено у повідомленні російського відомства 

щодо переговорів очільника МЗС РФ Сергія Лаврова з 

Державним секретарем США Джоном Керрі, під час 

якого, за версією зовнішньополітичного відомства РФ, 

«обговорювалася ситуація в Україні в контексті зусиль, 

що вживаються щодо забезпечення сталого перемир‟я на 

Південному Сході і налагодженню прямого діалогу між 

владою у Києві та керівництвом Новоросії в контексті 

виконання ними мінських домовленостей на основі мир-

них ініціатив Президента Росії В.В. Путіна», при цьому 

термін «Новоросія» було вжито в документі свідомо і 

без лапок [13]. 

Подібну інформацію ретранслювали й на сторінках 

«Комсомольської правди в Україні», також стверджу-

ючи, що С. Лавров офіційно вжив термін «Новоросія», 

обговорюючи із Дж. Керрі налагодження контактів 

української сторони із її т. зв. «керівництвом», при 

цьому перед тим зазначаючи, що «продовження санк-

ційного тиску на Росію зі сторони Заходу не допоможе 

врегулювати внутрішньоукраїнську кризу, а лише при-

веде до загострення протистояння та ускладнить діа-

лог» [14]. 

Радикальнішими були позиції журналістів націоналі-

стичного видання «Шлях перемоги». Зокрема у статті 

кореспондента С. Горицвіт зазначалось, що створення 

міфу про «Новоросію» мало на меті замаскувати, а то й – 

виправдати та позитивно висвітлювати агресію РФ 

проти України в тому числі інформаційними методами, 

зокрема шляхом створення російськомовних сайт на 

кшталт «Новоросія – це Росія», «Новоросія – наша зе-

мля», «Звільнимо Новоросію!», на яких перманентно 

подавались цитати російського президента Путіна про 

«Новоросію», яку, мовляв, насамперед, формували пів-

денні та східні області України, та публікувались інші 

відповідні матеріали [7]. 

Експерт І. Лосєв на порталі «Тиждень.ua» рекомен-

дував українській стороні не ігнорувати факт постійної 

російської загрози щодо України навіть за умов, коли, 

здавалось би, проєкт «Новоросія» був близький до 

краху. Аналітик був здивований фразою українського 

президента П. Порошенка під час прес-конференції 

2014 р. про те, що станом на осінь 2014 р. «найнебезпеч-

ніша частина війни закінчилася», оскільки надалі існу-

вала загроза, що після т. зв. «виборів» до т. зв. «парла-

ментів» «ДНР» та «ЛНР», запланованих на листопад 

2014 р., псевдодержави знову наголосили би, що вони 

разом формують «Новоросію» [12]. 

Історик та журналіст Я. Тинченко на цьому ж інтер-

нет-порталі також вважав помилковим сприйняття бага-

тьма українськими медіа «збройних сил “Новоросії”» 

лише «напівбандитськими зграями терористів, ні на що 

не здатними без російських добровольців, чеченського 

спецназу та регулярних військ РФ … напіванархістсь-

кими, збройними загонами із місцевого непотребу». На-

томість, на думку дослідника, завдяки щедрій російській 

фінансовій допомозі упродовж літа-осені 2014 р. сепара-

тистські «республіки» змогли організувати та озброїти 

власні «війська» («народне ополчення Донбасу» (т. зв. 

«ДНР») та «армія Південного Сходу» (т. зв. «ЛНР»)), які 

почали реорганізовуватись у «збройні сили Новоросії» і 

до кінця 2014 р. налічували близько 10 000 осіб [25]. 

У той же час, на шпальтах тижневика «2000» корес-

пондентка О. Строкова зауважувала, що концепт «Ново-

росії» – за словами журналістки «суміш традиційного 

російського богослов‟я та культурного консерватизму – 

став тією ідеєю, за яку розпочали свою боротьбу (не без 

підтримки РФ) «повстанці на сході України». На думку 

О. Строкової, «новоросійський варіант» Росією попере-

дньо вже був апробований у менших масштабах у При-

дністров‟ї (щодо Молдови) та в Абхазії і Південній Осе-

тії (щодо Грузії) і мав на меті не лише утримання 

України в орбіті своїх інтересів, але й суттєве її послаб-

лення – якби вдалося створити із південних та східних 

українських областей окреме державне утворення «Но-

воросію», то це би завдало суттєвого удару по економіч-

ній могутності України (тої частини, яка би не увійшла 

до «Новоросії»), адже вона в тому числі повністю втра-

тила би вихід до моря та більшу частину об‟єктів важкої 

промисловості [24].  

Однак спротив українців Харкова, Одеси й інших 

міст змусив Росію відмовитися від поширення під прик-

риттям «новоросійськості» окупації України. Після по-

разки сепаратистів в усіх областях України, крім Дон-

басу, і вересневих мінських домовленостей 2014 р. 

«Новоросія» як символ перестала бути потрібною РФ. 

Під час псевдовиборів в окупованих районах Донецької 

та Луганської областей 2 листопада 2014 р. Об‟єднаний 

парламент Новоросії виявився незатребуваним, очіку-

ваного делегування його представників у владу Донбасу 

не відбулося [8].  

Більше того, навіть син президента-втікача В. Януко-

вича Олександр – один із, як припускалось, найбільших 

спонсорів «новоросійського» проєкту, почав від нього 

відмежовуватися. Зокрема, в інтерв‟ю тижневику «2000» 

він відмовився визнавати існування «Новоросії», заявив-

ши, що для нього натомість «існує народ Донбасу», який 

«своєю важкою працею на благо України заслужив 

право, щоб з ними не розмовляли мовою гармат і 

“Градів”», а відтак виступив проти розгортання повно-

масштабної «громадянської війни», яка, мовляв, розпо-

чалась всередині України [9]. 

Водночас ще у листопаді 2014 р. терорист Ігор Гіркін 

(Стрєлков) заявив про стратегічну поразку операції «Но-

воросія» перед українською стороною, яку підтримало 

прозахідне світове співтовариство [10]. А у січні 2015 р. 

на Інтернет-порталі «Лівий берег» з‟явилось інтерв‟ю 

одного із лідерів проросійських бойовиків на Сході 

України, т. зв. «екс-прем‟єр-міністра ДНР» у травні–

серпні 2014 р. Олександра Бородая. У ньому він зазна-

чив, що станом на початок 2015 р. проєкт «Новоросії» в 

Україні виявився фальстартом і так і залишився «ідеєю, 
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мрією, яка не втілилася в життя через низку об‟єктивних 

причин». І хоч, за словами О. Бородая, протягом 2014 р. 

вдалося досягнути «російського Криму» та створення 

т. зв. «ДНР» та «ЛНР», які стали плацдармом для ство-

рення майбутньої «Новоросії», однак в умовах «активної 

протидії до нього та Росії зі сторони західного організо-

ваного та фінансового ресурсу на користь підтримки 

єдності України» його подальша реалізація, за його про-

гнозами, була під великим сумнівом [19]. 

У підсумку т. зв. «міністр закордонних справ ДНР» 

Олександр Кофман ще 18 травня 2014 р. заявив, що 

«Новоросію» як геополітичну стратегію «закрили до 

кращих часів, коли у відповідних регіонах виросте нова 

політична еліта, здатна очолити рух» [10], а 20 травня 

2015 р. керівництво «ДНР» і «ЛНР» під приводом забез-

печення виконання мінських домовленостей офіційно 

повідомило про зупинку проєкту «Новоросія» [8]. Цього 

ж дня, як зауважили на Інтернет-порталі «Українського 

тижня», російський міністр закордонних справ С. Лав-

ров виступив із заявою про «необхідність залишити те-

риторії “ДНР” і “ЛНР” у складі України», чим фактично 

була підтверджена відмова від проєкту і зі сторони ро-

сійських кураторів сепаратистів на Сході України [10]. 

Незабаром після цього в інтерв‟ю Радіо «Свобода» 

очільник «парламенту “Новоросії”» Олег Царьов заявив, 

що було «заморожено» не сам проєкт, а діяльність пар-

ламенту «Новоросії», який свого часу «був створений 

шляхом підписання федеративного договору між т. зв. 

“ДНР” та “ЛНР”» і який «активно діяв до Мінських 

угод». Оскільки ж після підписання останніх мало би 

розпочатися входження т. зв. «ДНР» та «ЛНР» на правах 

автономії до складу України, а «Новоросія» як суб‟єкт 

ніде не зазначався в документах, то інституційне її існу-

вання в таких умовах втрачала сенс. Як підсумував 

О. Царьов: «Зараз було би нерозумно будувати суве-

ренну республіку “Новоросію”, якщо ми поставили пе-

ред собою мету створення єдиної України» [4]. 

Зі свого боку тодішній український президент 

П. Порошенко вважав провал «новоросійського проє-

кту» своїм «найбільшим досягненням за перший рік пре-

зиденства», яке стало можливим завдяки демонстрації 

Україною єдності. Інакше б, за словами президента, 

Україну могла би чекати не лише окупація Донецька та 

Луганська, що було лише першим етапом російської 

спецоперації проти України, але й створення на терито-

рії українського Півдня та Сходу «заповідника “русского 

міра” – “Новоросії”» з метою подальшого проведення 

там проросійських мітингів, введення російських військ, 

відокремлення цих територій від України та знищення 

останньої як незалежної держави [18]. 

Висновки. Отже, якщо упродовж 1990–2000-х рр. 

про проект «Новоросія» говорили переважно у науко-

вому середовищі і серед вузького кола політиків, то вже 

з весни 2014 р. так звана «Республіка Новоросія» стала 

чи не найпоширенішою темою російських ЗМІ. Заплано-

ваний як потужна конфедерація, яка мала би складатися 

із південних та східних областей України, які протисто-

яли би офіційному Києву, і якщо вдалося би – стали час-

тиною РФ, цей проєкт проіснував трохи менше року. В 

Україні середовища, наближені до тодішнього президе-

нта П. Порошенка, сприймали «новоросійський» міф як 

виключно план, штучно створений російської владою 

для створення на території України дестабілізаційних 

центрів. Тому оголошення у травні 2015 р. заяви про 

призупинення проєкту «Новоросія» П. Порошенко ого-

лосив своїм найбільшим досягнення за перший рік пре-

зидентства. Зі свого боку, для проросійських середовищ 

«Новоросія» була своєрідним «антиглобалістським про-

ектом “русского мира”», спрямованим проти Заходу. 

Однак як прозахідні, так і проросійські осередки були 

єдині в переконанні, що провал «новоросійської» страте-

гії був пов‟язаний із недостатньою підтримкою його зі 

сторони російської влади. Разом з цим, соціологічні опи-

тування засвідчили, що для більшості пересічних грома-

дян південних та східних областей «Новоросія» була все 

ж не закономірним природнім явищем, а штучним конс-

труктом, створеним у прокремлівських політтехнологіч-

них кабінетах. 
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Постановка проблеми. Тридцять років тому в лис-

топаді 1991 р. було ліквідовано Головне управління у 

справах літератури та видавництв (Головліт РСФРР). 

Ліквідація Головліту означала кінець панування цен-

зури, що фактично, відкривало можливості для дослі-

дження такого явища, як радянська політична цензура.  

Метою статі є вивчення початкового етапу вивчення 

радянської цензури російськими дослідниками у перше 

десятиліття пострадянської доби. 

Виклад основного матеріалу. Отже, тривалий час 

радянська цензура залишалася за межами наукових дос-

ліджень. Фактично, будь-які спроби її вивчення були 

неможливими. Це стосувалося також дореволюційної 

цензури, дослідження якої розцінювалося як спроба 

провести аналогію із сучасністю. Саме цим та заідеоло-

гізованістю радянської історичної науки пояснюється 

той факт, що в радянський період з‟явилося лише кілька 

спеціальних праць, присвячених цензурі, та й то дорево-

люційних часів, проте вони переважно мали довідково-

бібліографічний та архівно-джерелознавчий характер 

або стосувалися літературознавчих питань.  

Загалом на розвиток історіографії цензурної політики 

в СРСР вплинуло кілька факторів. З-поміж них – відсут-

ність широкої фактологічної бази досліджень, заполіти-

зованість авторів, загальний тенденційний та пропаган-

дистський характер наукових робіт.  

До початку 90-х рр. ХХ ст. радянські дослідники 

лише опосередковано розкривали у своїх працях історію 

й практику цензури та систему ідеологічного контролю 

загалом. Натомість у зарубіжних виданнях спостеріга-

лися спроби проаналізувати окремі інститути політич-

ного контролю та діяльність цензурних органів, однак 

суттєвим недоліком цих досліджень є те, що вони ґрун-

тувалися на досить обмеженій джерельній базі.  

Процес дослідження історії радянської цензури ро-

сійськими дослідниками розпочався лише на початку 90-

х рр. ХХ ст. Це стало можливим завдяки її знищенню в 

правовому та організаційному плані у жовтні 1991 р., 

коли було ліквідовано Агенцію з захисту державних 

таємниць в засобах масової інформації (назва Головліту 

з липня 1991 р.).  

На початку 90-х рр. ХХ ст. з‟явилася низка моногра-

фічних досліджень і наукових статей з проблеми цен-

зури. З-поміж них варто згадати перші публікації про 

цензуру Т. Горяєвої [9], С. Джимбінова [11] на сторінках 

радянської наукової періодики, ще підконтрольної цен-

зурним органам.  

Заслуговує на увагу також стаття В. Красногорова, 

що є спробою простежити проблему цензури в історич-

ному розвитку – від стародавнього Риму до 30-х рр. 

ХХ ст. в Росії. Автор стверджує, що цензура існує сті-

льки, скільки існує суспільство, а тому її історію не мо-

жна вести лише від початку книгодрукування [21]. 

Прорив у дослідженні історії цензури почався після 

відкриття архівів. Важливу роль у цьому відіграли нау-

кові конференції, що відбулися у вересні 1991 р. в 

Санкт-Петербурзі, 1993 р. – у Москві та Санкт-Петер-

бурзі, 1995 р. – в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.  

Перша конференція «Свобода наукової інформації та 

охорона державної таємниці: минуле, сучасність (тепе-

рішнє), майбутнє» проходила 24–26 вересня 1991 р. у 

бібліотеці АН СРСР. Найбільшу увагу її учасники при-

ділили темі спецсховищ [26]. 

В 1993 р. в Москві, а згодом у Санкт-Петербурзі було 

організовано виставку й проведено конференцію «Цен-

зура іноземних книг у Російській імперії та Радянському 

Союзі» [27]. Це була одна з перших спроб показати, як в 

різні періоди історії Росії контролювали літературну 

творчість. Мета виставки – ознайомити фахівців і гро-

мадськість з історією цензури в Російській імперії та 

Радянському Союзі на основі документів, архівних ма-

теріалів, книг та інших видань. 

Весною того ж року в Єкатеринбурзі відбулася чер-

гова конференція «Цензура в царській Росії» [29]. У ній 

взяли участь знані американські науковці Маріанна Текс 

Чолдін та Моріс Фрідберг, автори праць, присвячених 

цензурі в Російській імперії, країнах Східної Європи та 

СРСР. У їхніх доповідях містилася характеристика стру-

ктури системи ідеологічного контролю в царській Росії, 

Радянському Союзі та пострадянській Росії. Також на 

конференції було заслухано доповідь одного з колишніх 

співробітників Головліту, який на основі порівняльної 

характеристики озвучив низку відмінностей між царсь-

кою та радянською цензурою. Відома дослідниця цензу-

рної політики Т.М. Горяєва у своїй доповіді торкнулася 

питань, пов‟язаних з джерельною базою означеної про-

У статті здійснено історіографічний огляд праць, які репрезентують початковий етап вивчення 

радянської цензури російськими дослідниками у перше десятиліття пострадянської доби. Розглянуті праці 

дають можливість скласти уявлення про напрями, підходи та пошуки методологічної бази досліджування 

проблеми. Прослідкувати процес наукових пошуків від поодиноких розвідок, що ґрунтуються на окремому 

пласті джерел, до написання комплексних, системних, узагальнюючих монографічних досліджень на 

початку 2000-х рр. 

Ключові слова: цензурна політика, радянська цензура, політична цензура, Головліт. 
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блеми, а також ролі партійних органів у формуванні та 

функціонуванні цензури. Тематика доповідей охопила 

також політику цензурних інстанцій щодо Російської 

Академії Наук. Фактично, усі учасники конференції 

дійшли спільного висновку щодо руйнівного впливу 

цензури на психологію радянської людини, унаслідок 

чого такі риси, як конформізм та самоцензура, стали 

невіддільними складниками посттоталітарного суспільства. 

У вересні 1995 р. в Російській національній бібліо-

теці в Санкт-Петербурзі відбулася конференція, на якій 

розглянуто дещо ширший спектр питань раніше заборо-

неної теми. Доповіді певною мірою віддзеркалили цен-

зурну практику ХІХ–ХХ ст. З-поміж виступаючих були 

не лише історики, а й журналісти, працівники бібліотек 

та архівів. Було виокремлено дві основні проблеми: пе-

рша – співвідношення цензури та свободи слова в росій-

ській видавничій системі; друга – власне саме визна-

чення поняття цензури [28]. 

Першою загальний огляд діяльності Головліту пода-

ла у своїй публікації московська дослідниця А.Ю. Гор-

чева [4]. В основу її статті було покладено циркуляри 

Головліту, що збереглися у фондах Державного архіву 

Російської Федерації. Залучення цих даних підняло дос-

лідження цензури на якісно новий рівень. Статтю наси-

чено фактичним матеріалом, проте саму діяльність 

Головліту розкрито в ній поверхово. Також низка пуб-

лікацій цієї дослідниці віддзеркалює вивчення питання 

формування бібліотечного фонду в таборах ОДПУ – 

НКВС [5; 6]. 

Викликають інтерес також роботи Ю.А. Горшкова, в 

яких автор намагається дослідити процес економічного 

регулювання діяльності приватних видавництв і з‟ясу-

вати роль партійного апарату у формуванні цензурної 

політики 20-х рр. ХХ ст. [7; 8]. Проте недостатньо уваги 

приділено кооперативним видавництвам.  

На особливу увагу з-поміж досліджень початку 90-

х р. ХХ ст. заслуговують публікації документів та статті 

за редакцією санкт-петербурзького дослідника А.В. Блюма. 

Вони ґрунтувалися переважно на матеріалах фонду 

П.І. Лебедєва-Полянського та Ленінградського Губліту 

[3]. Коло досліджуваних питань з історії радянської цен-

зурної політики в цих працях було розширено. Зокрема 

автор розглянув становище приватних видавництв, опу-

блікував матеріали листування начальника Головліту з 

наркомом освіти А. Луначарським. Згодом підготував 

першу серйозну монографію «За кулисами “Министерс-

тва правды”. Тайная история советской цензуры. 1917–

1929» [1]. У центрі уваги дослідника – цензурні переслі-

дування літераторів, апарат Головліту та Головреперт-

кому. Характерними рисами праці є публіцистичність та 

емоційність. Викладений матеріал органічно поєдну-

ється з архівними джерелами, хоча останні обмежуються 

петербурзькими архівосховищами.  

Фактично, одночасно з книгою А.В. Блюма вийшов 

збірник нарисів «Исключить всякие упоминания…» [20], 

який складався з матеріалів різних жанрів – від аналіти-

чних статей до публікацій документів з коментарями. 

Автори намагалися охопити такі напрямки радянської 

культури, як література, театр, радіо, живопис. Широкі 

тематичні та хронологічні межі збірки зумовлено конце-

нтрацією дослідницьких зусиль на освоєнні нових маси-

вів розсекречених архівних документів. Особливий інте-

рес з-поміж побудованих на такій джерельній базі 

матеріалів становить нарис московської дослідниці 

Т.М. Горяєвої, в якому вона відтворює роль В.І. Леніна в 

політиці відносно окремих видань, документально підт-

верджує деякі напрямки діяльності Головліту.  

Характерною тенденцією розвитку історіографії  

90-х рр. ХХ ст. стала подальша диференціація дослід-

жень, що сприяло поглибленому висвітленню маловідо-

мих сторінок історії. У зв‟язку з цим можна згадати 

працю того самого А.В. Блюма, в якій автор показав, що 

полі-тику радянської влади було спрямовано проти 

письмен-ників та поетів, які писали на івриті [2]. 

Слід згадати також публікації В. Ізмозіка, в яких міс-

титься своєрідний і унікальний комплекс джерел з істо-

рії радянської цензури – приватні листи 20-х рр. ХХ ст. 

[17; 18]. За твердженням автора, особливість приватного 

листування тієї доби полягає в тому, що на думку пере-

січних громадян перлюстрації піддавалися лише листи 

за кордон. З огляду на це вони без остраху писали про 

своє буденне життя, про те, що їх хвилювало та турбу-

вало. Саме тому ці листи є важливим джерелом з історії 

повсякденності. Вже в 30-х рр. ХХ ст. набагато більше 

людей все ж таки усвідомлювало, що довіряти свої ду-

мки аркушу паперу небезпечно. 

Прогалини в дослідженні окремих видів цензури, 

привернули увагу санкт-петербурзького дослідника 

Г.В. Жиркова. На основі опублікованих на той час доку-

ментів та спогадів він зробив спробу розмежувати війсь-

кову цензуру, місцеву цензуру, цензуру, яку здійсню-

вали центральні органи влади та управління. Діяльність 

цензурних інституцій початкової стадії їх існування він 

розмежував на два етапи: 1917–1919 рр. та 1919–

1922 рр., виділивши окрему епоху панування Держви-

даву [12; 13]. Ці роботи являють собою ще один крок на 

шляху до кращого розуміння цензурної політики в ра-

дянській Росії. 

Спробу осмислення цензури як відносно самостій-

ного соціально-політичного явища зробив у своїй кан-

дидатській дисертації І.Е. Левченко з Єкатеринбурга 

[22]. Він розглянув ідеологічну та політичну функції 

цензури, а також їх місце в політичній системі влади, 

однак дослідження ґрунтується на матеріалах Держав-

ного архіву Свердловської області (фондах Уральського 

обласного управління у справах літератури та 

видавництв). 

1996 р. виходить стаття М. Свіченської, в якій розг-

лянуто діяльність кооперативних книговидавництв у 

роки нової економічної політики, а також наведено від-

мінну від запропонованих раніше періодизацію політики 

партійно-державного керівництва у сфері управління 

книговидавничою справою протягом 1917–1930 рр. [25]. 

Увагу дослідниці зосереджено на діяльності ленінград-

ських видавничих кооперативів. 

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. з‟являється тенденція 

щодо написання узагальнюючих праць. До них переду-

сім належить докторська дисертація Т.М. Горяєвої. Кві-

нтесенцією роботи стало теоретичне обґрунтування ін-

ституту радянської політичної цензури як історико-

культурного феномена й чинника суспільно-політичної 

системи, а також відтворення історії її становлення та 
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розвитку протягом усього періоду існування з 1917 до 

1991 рр. [10]. 

У 2000 р. виходить монографія, а згодом захищається 

докторська дисертація, нижегородського дослідника 

М.В. Зеленова [15; 16]. У ній на основі недоступних ра-

ніше архівних матеріалів розглядається процес форму-

вання та функціонування цензурної системи радянської 

Росії, зокрема роль ЦК РКП(б) в організації та управ-

лінні Головліту. Центральне місце відведено аналізу 

цензури щодо історичної науки та професійних істори-

ків. Значну увага приділено діяльності Істпарту та Інсти-

туту Леніна, організації спецхранів, чисток бібліотек та 

архівів. 

У збірнику «Цензура в России: история и современ-

ность», що побачив світ 2001 р., з-поміж інших містить-

ся стаття В.С. Ізмозика та Б.В. Павлова, в якій зокрема 

чималу увагу приділено організації військової цензури, а 

також ролі керівництва РКП(б) в організації системи 

радянських цензурних інституцій [19]. 

У дослідженні Л.А. Молчанова «Газетная пресса 

России в годы революции и Гражданской войны (окт. 

1917–1920 гг.)», розглянуто особливості функціонування 

газетної періодики: умови, кадровий склад, типологія. 

Розкрито питання цензури в пресі, впливу цензурних 

заборон на зміст газет, а також ролі преси в антибільшо-

вицькому русі [23; 24]. 

У працях санкт-петербурзького дослідника Г.В. Жир-

кова цензуру розглянуто в загальнокультурному кон-

тексті. Зокрема в монографії «История цензуры в России 

ХІХ–ХХ вв.» автор розкрив спадковість традицій цензу-

рного режиму в Росії та СРСР, показує взаємовідносини 

влади та преси, роль журналістики в суспільстві та фун-

кції цензури. Дослідження здійснено на основі архівних 

матеріалів, періодичних видань, спогадів та листів. У 

ньому є окремий розділ, присвячений радянському цен-

зурному режиму. Автор продовжує запропоновану у 

своїх статтях періодизацію цензурної політики в радян-

ській Росії, розмежовуючи періоди «комісародержавс-

тва» і «диктату» Державного видавництва. Значну увагу 

приділено створенню та діяльності Головліту та обґрун-

туванню його періодизації [14]. 

Висновки. Проаналізовані праці свідчать про активі-

зацію дослідницьких пошуків російських науковців про-

тягом 1990-х рр. Це пояснюється послабленням ідеоло-

гічного тиску, трансформацією політичної системи, 

відкриттям архівів та доступом до раніше засекречених 

архівних матеріалів. Розглянуті праці дають можливість 

скласти уявлення про напрями, підходи та пошуки мето-

дологічної бази досліджування проблеми. Прослідкувати 

процес наукових пошуків від поодиноких розвідок, що 

ґрунтуються на окремому пласті джерел, до написання 

комплексних, системних, узагальнюючих монографіч-

них досліджень на початку 2000-х рр. 
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Постановка проблеми. Сучасна російська агре-

сія проти України, що розпочалася навесні 2014 р. і три-

ває досі, ставить перед українськими дослідниками ви-

могу з вивчення причин, передумов, перебігу цього 

гібридного протистояння, та прогнозів його можливих 

подальших сценаріїв розвитку. Крім того вагомим аспе-

ктом для дослідження є розгляд діяльності ЗСУ при ор-

ганізації відсічі державі-агресору. Особливу роль в 

цьому контексті відіграє розгляд сфери вищої військової 

освіти, яка готує офіцерів – майбутню інтелектуальну 

еліту збройних сил. Тому стаття, присвячена одному із 

кращих ВВНЗ в Україні – Національній академії сухопу-

тних військ імені гетьмана, є своєчасною та актуальною, 

тим паче, що досліджувана тематика практично ще не 

була у центрі уваги науковців. 

Мета дослідження – проаналізувати еволюцію орга-

нізаційної структури Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.  

Виклад основного матеріалу. Типову організацій-

но-штатну структуру військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти України визначають спільні На-

кази Міністерства і науки України та Міністерства обо-

рони України які затверджують Положення про війсь-

кові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (вищих 

навчальних закладів) в усіх її редакціях. Так, у 2 розділі 

цього положення структура та чисельність особового 

складу визначаються штатами та штатними розписами, 

порядок розробки та затвердження яких визначається 

відповідними наказами, директивами Міністерства обо-

рони або іншого центрального органу виконавчої влади 

за підпорядкованістю [6]. 

Зокрема, в Статуті Академії затвердженому Наказом 

Міністерства Оборони України від 23.11.2018 року 

№ 599 вказано, що структурні підрозділи Академії ство-

рюються відповідно до чинного законодавства з ураху-

ванням основних завдань діяльності Академії і функціо-

нують згідно з положеннями, що розробляються та 

затверджуються в Академії. Цей документ також визна-

чає, які підрозділи структурно відносяться до Академії, а 

саме: управління, факультети, кафедри, навчальні під-

розділи тих, хто навчається, відділи (навчальні, науково-

організаційні, науково-дослідні), лабораторії (навчальні, 

науково-дослідні), комплекси (навчально-тренувальні, 

навчально-лабораторні, навчально-бойові), коледжі, ку-

рси перепідготовки та підвищення кваліфікації, курси з 

підготовки іноземних фахівців, бібліотека, частини та 

підрозділи забезпечення, центри (навчальні, наукові, 

навчально-наукові) тощо. Також, до структурних під-

розділів Академії можуть відноситись окремі військові 

частини та підрозділи, підпорядкування яких Академії 

визначається директивами (наказами) Міністерства обо-

рони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України [5]. 

Отже, реорганізаційні моменти в новій історії Ака-

демії, як окремого видового військового вишу розпочи-

наються з 1 вересня 2009 року, у відповідності до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 13 травня 

2009 року № 467 «Про заходи щодо подальшої оптимі-

зації мережі вищих військових навчальних закладів та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів». Тоді, військовий інститут Сухопутних військ 

виведено зі складу «Львівської політехніки» та реоргані-

зовано в Академію Сухопутних військ (підпорядкова-

ною командувачу Сухопутних військ Збройних Сил 

України) [9]. Під керівництвом генерал-лейтенанта 

П.П. Ткачука ВВНЗ продовжив інфраструктурну розбу-

В статті проаналізовано еволюцію організаційної структури Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Стверджено, що Типову організаційно-штатну структуру 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти України визначають спільні Накази 

Міністерства і науки України та Міністерства оборони України які затверджують Положення про 

військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (вищих навчальних закладів) в усіх її редакціях. 

Наголошено, що особливо чимало нововедень було здійснено після 2014 р. – з початком новітньої 

російсько-української війни. В межах Академії факультет підготовки спеціалістів із забезпечення 

військ, було реформовано у загальновійськовий факультет, а факультет підготовки спеціалістів 

інженерних військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – у факультет підготовки 

спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення. Також, у зв’язку із впровадженням в державі 

особливого періоду до штату управління Академії був введений відділ підготовки військ. Подальша 

оптимізація структури Академії відбулась із реорганізацією у 2018 р. загальновійськового факультету 

у інститут морально-психологічного забезпечення. 
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дову, сформував необхідну навчально-матеріальну базу, 

значно покращив якість професорсько-викладацького 

складу, збільшив кількість курсантів, розширив кількість 

навчальних дисциплін, що дозволяє з оптимізмом диви-

тися у майбутнє видового вишу. 

На той час в організаційно-штатній структурі Акаде-

мії діяли: управління; три загально-академічні кафедри 

(кафедра управління повсякденної діяльності військ 

(сил); кафедра іноземних мов та військового перекладу; 

кафедра фізичного виховання спеціальної підготовки і 

спорту); три факультети: факультет бойового застосу-

вання військ у складі управління, кафедр (бойового за-

стосування та управління діями аеромобільних підрозді-

лів, вогневої підготовки, підрозділів військової розвідки 

та спеціального призначення, тактики; теорії та органі-

зації фізичної підготовки), 4-х навчальних курсів; факу-

льтет ракетних військ і артилерії у складі управління, 

кафедр (озброєння, бойового застосування та управління 

діями підрозділів наземної артилерії, топографії та арти-

лерійської розвідки, озброєння та бойового застосування 

ракетних військ, ракетно-артилерійського озброєння, 

електромеханіки та електроніки), 2-х навчальних курсів; 

факультет підготовки спеціалістів із забезпечення військ 

у складі управління, кафедр (морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ; військово-диригентська, 

тилового забезпечення, бронетанкової техніки, автомо-

більної техніки, водіння бойових машин та автомобілів; 

інженерної механіки; гуманітарних наук), 2-х навчаль-

них курсів; Інші структурні підрозділи центри та курси 

підготовки: Навчально-науковий центр мовної підгото-

вки, Науковий центр сухопутних військ у складі нау-

ково-дослідних відділів (механізованих і танкових 

військ, аеромобільних військ і розвідки, ракетних військ 

і артилерії, підготовки військ; систем управління війсь-

ками, моделювання бойових дій) та науково-дослідних 

лабораторій (розвитку бронетанкового озброєння і тех-

ніки; спеціальної розвідки, теорії стрільби артилерії та 

управління ракетними ударами, морально-психологіч-

ного забезпечення підготовки військ, інформаційних та 

геоінформаційних систем, автоматизованих систем уп-

равління); курси підготовки та підвищення кваліфікації, 

курси підготовки іноземних військовослужбовців. Зок-

рема в структурі Академії діяли підрозділи забезпечення 

та підрозділи прямого підпорядкування: Центр забезпе-

чення навчального процесу, рота матеріально-технічного 

забезпечення, відділення забезпечення десантування, 

Військовий коледж сержантського складу. 

Наступного 2010 року в Академії на базі кафедри 

аеромобільних військ та кафедри розвідки був розгорну-

тий факультет аеромобільних військ і розвідки у складі 

кафедр: повітрянодесантної підготовки; тактики аеромо-

більних підрозділів; розвідки. Керівництво Академії на 

чолі з генералом П.П. Ткачуком доклало багато зусиль у 

створенні навчально-матеріальної бази, навчальних про-

грам та ліцензування підготовки розвідників і десантників.  

Однак, у ті часи агресивна концепція «русского міра» 

стала на заваді розвитку вищої військової освіти Укра-

їни. На чолі держави став зрадник українського народу 

президент В. Янукович. З подачі Кремля, у 2010 році 

митрополит МП УПЦ, Одеський та Ізмаїльський Агата-

нгел звернувся до Президента України з проханням по-

вернути до Одеси, раніше розформований Інститут Су-

хопутних військ. Більш того, проросійські сили у 

Міністерстві оборони України та у політичних колах 

України почали наполягати на переведенні усього 

Львівського ВВНЗ до Одеси. Підтекст цих виступів був 

очевидний – перевести ВВНЗ із патріотично налаштова-

ного українськомовного Львова, де курсантами опікува-

лася УГКЦ та УПЦ КП до Одеси під опіку московської 

церкви. 

20 травня 2010 р. голова Одеської ОДА Едуард Мат-

війчук заявив, що до 1 вересня того ж року до Одеси 

буде переведений львівський військовий виш. Вже 

25 травня Львівська облрада виступила на захист Ака-

демії сухопутних військ у Львові. Безпосередньо голова 

Львівської ОДА, на той час Василь Горбаль, виступив за 

збереження Академії сухопутних військ у Львові і на-

звав провокаційним звернення одеського митрополита. 

Дискусія щодо долі Львівського ВВНЗ набула в 

Україні гостро політичного та релігійного характерів. На 

захист львівського вишу виступили патріотично настро-

єні українці, було зрозуміло про втручання путінської 

Росії у розвал Української армії. Президент Янукович 

заявив, що на Львівщині немає належних умов (зокрема 

кліматичних!) для підготовки спеціалістів для аеромобі-

льних військ. Мовляв, на півдні України – найкращі 

умови для підготовки таких фахівців. «Тому частина 

(Академії сухопутних військ) – два факультети – по-

винні бути там і готуватися на відповідній базі», – нака-

зав Віктор Янукович [18].  

На підставі наказу Командування Сухопутних військ 

(далі – КСВ) № 282 від 26.07.2010 р. «Про переведення 

курсантів з Академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного до військового інституту Одеського 

політехнічного університету» та наказу КСВ № 228 від 

13.05.2011 року «Про заходи щодо реорганізації війсь-

кового інституту Одеського національного політехніч-

ного університету» з Академії впродовж 2010–2011 рр., 

було переведено підготовку військових фахівців за спе-

ціальностями «Фізичне виховання і спорт», «Продово-

льче забезпечення підрозділів (частин, з‟єднань)», «Ре-

чове забезпечення підрозділів (частин, з‟єднань)» [11]. 

У зв‟язку з вищезазначеними заходами у 2010–

2011 роках відбуваються певні зміни в структурі Акаде-

мії. Зокрема, скорочено кафедру теорії організації фізи-

чної підготовки військ, а загальноакадемічна кафедра 

управління повсякденною діяльністю військ (сил) об‟єд-

нується з кафедрою тилового забезпечення і переймено-

вується у кафедру тилового забезпечення та управління 

повсякденною діяльністю військ (сил). Поряд з тим, ка-

федра топографії та артилерійської розвідки змінюється 

на кафедру комплексів та приладів артилерійської роз-

відки, а загальноакадемічна кафедра фізичного вихова-

ння, спеціальної фізичної підготовки і спорту реформу-

ється у кафедру теорії фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту [3].  

Також, у листопаді 2011 року згідно організаційної 

директиви Міністра оборони України від 25 жовтня 

2011 року № 322/1/08 Міжнародний центр миротворчо-

сті та безпеки підпорядковується начальнику Академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

Процес переведення десантників та розвідників зі 
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Львова в Одесу тривав аж до 2013 року. З 2013 р. згідно 

директиви Міністра оборони України від 01.07.2013 ро-

ку № Д-322/1/02 було внесені зміни щодо скорочення 

факультету аеромобільних військ та розвідки, зменшен-

ня загальної кількості науково-педагогічних працівників, 

приведення структури підрозділів Академії до вимог 

наказу МО України та МОН України від 26.07.2013 року 

№ 521/1041 «Про затвердження Типових нормативів для 

розробки штабів (штатних розписів) вищих навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів вищих на-

вчальних закладів та військових ліцеїв» [12]. 

На виконання рішення Начальника Генерального 

штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 

14.04.12 р. № 322/1/1975 в Академії проведено повний 

комплекс заходів щодо розгортання підготовки військо-

вих фахівців для інженерних військ, інженерів-танкістів 

та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту 

(РХБЗ), перевід яких сплановано з факультетів військо-

вої підготовки, дислокованих у містах Харків та Кам‟я-

нець – Подільський. Таким чином, у 2012 р. був розгор-

нутий факультет підготовки спеціалістів інженерних 

військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного 

захисту у складі чотирьох кафедр: радіаційного, хіміч-

ного та біологічного захисту, хімії, тактики інженерних 

військ, інженерної техніки. А в складі Наукового центру 

сухопутних військ введено науково-дослідний відділ 

(інженерних військ та військ РХБЗ) й науково-дослідну 

лабораторію (розвитку озброєння військ РХБЗ). 

Для забезпечення якісної підготовки інженерів-танкі-

стів, кафедру бронетанкової техніки факультету бойо-

вого застосування військ було реорганізовано у кафедру 

озброєння та військової техніки яку очолював підполко-

вник Хаустов Д.Є. Крім того, для забезпечення підгото-

вки молодших спеціалістів до складу Військового коле-

джу сержантського складу уведено 3 циклові комісії. 

Також проведено заходи щодо створення 184 Навча-

льного Центру Академії для підготовки кваліфікованих 

фахівців [13]. На виконання вимог наказу командувача 

Сухопутних військ Збройних Сил України від 18.05.2013 

року № 228 «Про переведення курсантів набору 2012 ро-

ку за спеціальностями «Озброєння та військова техніка» 

та «Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту та екологічна безпека» було пере-

ведено курсантів за зазначеними спеціальностями до 

подальшого навчання на факультет військової підгото-

вки Національного технічного університету «Харківсь-

кий політехнічний інститут» [10]. 

До речі у 2013 році, в ході реформування структури 

Академії сухопутних військ, до штатів кожного факуль-

тету були введені науково-дослідні лабораторії з метою 

ефективного забезпечення наукової діяльності за відпо-

відними напрямками наукових досліджень. До складу 

управління АСВ були введені служба захисту інформації 

та група секретного документального забезпечення. 

Цього ж року розпочали свою діяльність новостворені 

кафедри: кафедра зв‟язку та інформаційних систем фа-

культету бойового застосування військ яку очолив під-

полковник Олександр Лаврут; загальноакадемічна кафе-

дра мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової 

роботи та оборонного планування, яку очолив кандидат 

військових наук полковник Ігор Якименко. 

Крім того, в цей період зазнали змін наступні кафе-

дри: кафедра розвідки у зв‟язку із скороченням факуль-

тету аеромобільних військ та розвідки була реорганізо-

вана у кафедру тактико-спеціальних дисциплін у складі 

факультету бойового застосування військ; на факультеті 

ракетних військ і артилерії була створена кафедра раке-

тних військ і артилерії, яка об‟єднала дві кафедри (раке-

тних військ і бойового застосування підрозділів наземної 

артилерії); на факультеті підготовки спеціалістів інже-

нерних військ та військ радіаційного, хімічного та біоло-

гічного захисту була створена кафедра інженерних спе-

ціальних дисциплін, а кафедра інженерної механіки 

реорганізована у кафедру інженерної механіки (озбро-

єння та техніки інженерних військ); кафедра радіацій-

ного, хімічного та біологічного захисту була скорочена, 

а кафедра хімії була реорганізована та увійшла до складу 

кафедри електромеханіки та електроніки факультету 

ракетних військ і артилерії. 

Таким чином, станом на вересень 2013 р. до струк-

тури Львівського вишу входили наступні підрозділи: 

управління; 4 факультети – факультет бойового застосу-

вання військ; факультет ракетних військ і артилерії; фа-

культет підготовки спеціалістів із забезпечення військ; 

факультет підготовки спеціалістів інженерних військ та 

військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту; 

3 загально-академічні кафедри; Військовий коледж сер-

жантського складу; Науковий центр Сухопутних військ; 

Центр забезпечення навчального процесу; Навчально-

науковий центр мовної підготовки; підрозділи забезпе-

чення (рота матеріального забезпечення, лазарет, інфор-

маційно-телекомунікаційний вузол, оркестр, бібліотека, 

клуб, друкарня, тощо); військові частини та підрозділи 

за прямим підпорядкуванням: 184 Навчальний центр; 

Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Слід за-

уважити, що постійні реорганізації вносили хаос у сис-

тему підготовки офіцерських кадрів ЗС України, що 

входило до планів Кремля та підпорядкованої йому ад-

міністрації президента Януковича. 

Революція Гідності нанесла планам Кремля щодо по-

взучого загарбання України потужний удар. Президент-

зрадник утік до Москви, а Російська Федерація розпо-

чала пряму військову агресію. Були окуповані Крим, 

частина українського Донбасу. Героїчні дії Збройних 

Сил України змусили агресора зупинитися. З перших 

днів війни на фронті продемонстрували свою силу й 

професіоналізм випускники львівського військового 

вишу [7]. 

Зважаючи на це, а також за результатами діяльності 

Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагай-

дачного, її вагомий внесок у розвиток військової освіти і 

науки, забезпечення обороноздатності держави, війсь-

ково-історичне значення для держави та Збройних Сил 

України, Указом Президента України № 551/2015 від 

21 вересня 2015 року було надано статус Національ-

ної [17]. 

Набули змін у структурі Академії у 2014 році і факу-

льтет підготовки спеціалістів із забезпечення військ, 

який було реформовано у загальновійськовий факультет. 

На факультеті підготовки спеціалістів інженерних військ 

та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту 

реформовано кафедру тактики інженерних військ на 
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кафедру тактики підрозділів бойового (оперативного) 

забезпечення. Зокрема, щороку починаючи з 2014 року 

відбувається тенденція щодо збільшення набору курсан-

тів на факультетах Національної академії, в наслідок 

цього відбувається розширення штатів наукових та нау-

ково-педагогічних працівників, офіцерів командного 

складу, а навчальні курси розгорнуті в 2–4 рази. 

Також, у 2015 році відбулися певні зміни у штаті 

АСВ. Так, відповідно до спільної директиви Міністерс-

тва оборони України та Генерального штабу Збройних 

Сил України № Д-322/1/8 від 13.03.2015 року до штату 

управління Академії додатково введений відділ підгото-

вки військ (на особливий період). Та, згідно іншої спіль-

ної директиви факультет підготовки спеціалістів інже-

нерних військ РХБЗ перейменовується на факультет 

підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забез-

печення. Також, з урахуванням досвіду проведення ан-

титерористичної операції та сучасних вимог застосу-

вання підрозділів сухопутних військ Збройних сил Укра-

їни, у складі Наукового центру сухопутних військ ство-

рений науково-дослідний відділ (бойового екіпірування), 

який згодом був реорганізований на НДВ (навчально-

тренувальних засобів та бойового екіпірування) [1]. 

До речі, у 2017 році в кабінетах Міністерства оборо-

ни набуло широкого розголосу щодо створення військо-

вого Інституту у Харкові та факультету у Кам‟янці-По-

дільському із перенесенням туди підготовки курсантів 

що готувались у Національній академії сухопутних 

військ за спеціалізаціями «Управління діями підрозділів 

танкових військ», «Управління діями інженерних під-

розділів військ і сил» та «Озброєння і техніка інженер-

них військ». Також йшло обговорення перенесення з 

Національної академії сухопутних військ факультету 

ракетних військ і артилерії до політехнічного інституту 

в м. Суми. Тим часом, у Львові в Національній академії 

сухопутних військ йшлося розмова про створення Інсти-

туту морально-психологічного забезпечення та залише-

ння невеликого набору військових фахівців артилерійсь-

кої розвідки, морально-психологічного забезпечення, 

культурологів, військових диригентів, у тому числі і 

офіцерів механізованих підрозділів. Перенесення підго-

товки цих фахівців Національної академії сухопутних 

військ призвело б до знищення потужної військової 

школи, яка поєднала в собі сучасний вітчизняний та єв-

ропейський досвід підготовки військових фахівців та 

відповідної навчально-матеріальної бази що напрацьо-

вана за роки її існування, особливо за останні роки. 

Втім, ці події навколо Національної академії сухопутних 

військ набули широкого резонансу у суспільстві. Та, 

завдяки діям депутатів Львівської обласної ради, зок-

рема І. Васюника, М. Цимбалюка, голови Львівської 

обласної ради О. Ганущина, волонтера С. Федини, вій-

ськових експертів Ю. Бутусова та Л. Полякова та інших, 

цей процес був зупинений на користь Національної ака-

демії сухопутних військ [8; 14; 16]. 

Між іншим, у травні 2017 р., під час візиту Львівщи-

ни Міністра оборони України генерала армії України 

Степана Полторака, де він оглянув навчально-матеріа-

льну базу 184 навчального центру та Міжнародного 

центру миротворчості та безпеки було прийнято рішення 

щодо створення Інституту морально-психологічного 

забезпечення у складі Національної академії Сухопутних 

військ. Та згідно наказу Міністерства оборони України 

від 30.05.2017 року № 298 «Про введення в дію Рішення 

колегії Міністерства оборони України» від 23.05.2017 

року з 01.06.2018 року загальновійськовий факультет 

реорганізований у Інститут морально-психологічного 

забезпечення, який очолив полковник Сергій Скрипник [2]. 

Отже, станом на вересень 2018 року у складі Націо-

нальної Академії сухопутних військ існують основні 

структурні підрозділи: 

Управління; Інститут морально-психологічного забе-

зпечення у складі управління інституту, трьох кафедр 

(морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ; музичного мистецтва, гуманітарних наук) трьох 

навчальних курсів, науково-дослідної лабораторії та 

клубу; трьох факультетів: бойового застосування військ 

у складі управління факультету, шести кафедр (тактики, 

вогневої підготовки, водіння бойових машин та автомо-

білів, тактико-спеціальних дисциплін, бронетанкової 

техніки, автомобілів та автомобільного господарства) 

восьми навчальних курсів та науково-дослідної лабора-

торії; факультету ракетних військ і артилерії, у складі 

управління, п‟ятьох кафедр (комплексів та приладів ар-

тилерійської розвідки, ракетних військ, наземної артиле-

рії, ракетно-артилерійського озброєння, електромеханіки 

та електроніки), восьми навчальних курсів та науково-

дослідної лабораторії; факультету підготовки спеціаліс-

тів бойового (оперативного забезпечення) у складі 

управління факультету, чотирьох кафедр (інженерної 

механіки (озброєння та техніки інженерних військ), ін-

женерних спеціальних дисциплін, тактики підрозділів 

бойового (оперативного) забезпечення, інженерної тех-

ніки), чотирьох навчальних курсів та науково-дослідної 

лабораторії; чотири загальноакадемічні кафедри: інозе-

мних мов та військового перекладу, фізичного вихован-

ня, спеціальної фізичної підготовки і спорту, мобіліза-

ційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та 

оборонного планування, управління повсякденною дія-

льністю військ та тилового забезпечення; підрозділи 

забезпечення Академії (рота матеріально-технічного 

забезпечення, інформаційно-обчислювальний центр, 

інформаційно-телекомунікаційний вузол, поліклініка (з 

лазаретом), військовий оркестр, клуб, навчально-вироб-

нича майстерня, контрольно-технічний пункт, бібліо-

тека, 3 курсантські їдальні, команда сторожової охорони, 

тощо); навчальні та наукові центри та курси: Науковий 

центр Сухопутних військ, навчально-науковий центр 

мовної підготовки, курси підготовки та підвищення ква-

ліфікації; та військові частини безпосереднього підпо-

рядкування: Військовий коледж сержантського складу, 

Міжнародний центр миротворчості і безпеки та 184 

Навчальний центр. 

На сьогодні, Національна академія сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного є одним з провідних 

навчальних закладів у системі військової освіти Мініс-

терства оборони України, який гармонійно поєднує тра-

диції класичної європейської та вітчизняної військової 

школи, творчо використовує сучасний досвід підготовки 

військових спеціалістів передових держав світу, високу 

динаміку розвитку власної навчально-матеріальної бази і 

науково-педагогічного потенціалу [15].  
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Основними завданнями Академії є: підготовка згідно 

з державним замовленням і договірними зобов‟язаннями 

фахівців на певних рівнях вищої освіти для задоволення 

потреб Збройних Сил України, інших утворених відпо-

відно до законів України військових формувань, центра-

льних органів виконавчої влади; підготовка громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу; під-

готовка наукових і науково-педагогічних кадрів згідно з 

державними замовленнями і договірними зобов‟язан-

нями для Збройних Сил України та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань; 

виконання угод на підготовку військових фахівців для 

іноземних держав; наукова, науково-технічна та іннова-

ційна діяльність, пов‟язана з вирішенням актуальних 

проблемних питань підготовки та застосування військо-

вих частин (підрозділів) Сухопутних військ Збройних 

Сил України, науковим супроводженням розробок, мо-

дернізації, продовження технічного ресурсу, створення 

та випробування пріоритетних зразків (комплексів) 

озброєння і військової техніки, удосконалення системи 

підготовки військових фахівців та покращенням якості 

освітнього процесу; формування в особового складу 

Академії громадянської позиції, патріотизму, власної 

гідності, готовності до військово-професійної діяльності, 

професійно важливих якостей, відповідальності за дору-

чену справу, долю держави, суспільства і людства; при-

щеплення здобувачам вищої освіти навичок постійного 

набуття знань, підготовка їх до професійної діяльності; 

провадження міжнародної діяльності у сфері освіти і 

науки згідно з чинним законодавством України, поси-

лення інтеграції Академії у світовий освітній і науковий 

простір.
1
 

Висновки. Отже, трансформація структури Академії 

відбувалась через проведення процесів у реформуванні 

та розвитку системи військової освіти, необхідності змін 

в удосконаленні підготовки військових фахівців, оптимі-

зації процесів освітньої, наукової і науково-технічної 

діяльності та забезпечення її відповідності сучасним 

вимогам та умовам. 
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Постановка проблеми. Динамічні зміни на Сході 

Європи у кінці ХХ-початку ХХІ ст., викликані розпадом 

СРСР та агресією Росії на сході України, надзвичайно 

актуалізували питання нації, націоналізму, національної 

ідеї, а з іншого боку – широкий комплекс імперської 

проблематики. У цьому контексті сама національна ідея 

часом піддається ревізії, а то й того більше – деконстру-

кції, якщо вжити лексику постмодернізму. Ось до якого 

висновку приходить, для прикладу, визнанний нині кла-

сик соціологічної теорії Ніклас Луман. У останньому 

томі свого всеосяжного дослідження він констатує: «За 

іронією долі закінчення Першої світової війни разом з 

проголошенням права націй на самовизначення спові-

щає кінець самої цієї ідеї. Її провал стає очевидним у 

спробах її реалізації. Можна стверджувати, що віднині 

вона деконструюється, виходячи сама з себе, вимушено 

приводячи до рішень, наслідки яких не можливо випра-

вдати жодною ідеєю» [1, c.202-203]. Луман вважає, що 

«сьогодні ми знаходимся в кінцевій фазі цієї ідеї, де вона 

спричиняє більше шкоди, ніж користі…», а в теоретич-

ному плані перетворюється на одну з тих перешкод, «які 

заради того, що було переконливо в минулому, блоку-

ють необхідні ідеї сьогодні» [1, c.203].  

В окресленому вище комплексі національної та імпе-

рської проблематики ірландське питання не стало пріо-

ритетним, принаймні воно не набуло тієї актуальності, 

яка притаманна національним історіям народів Центра-

льно-Східної Європи. В українській історіографії інтерес 

до історії Ірландії ледь проглядається на рівні окремих 

статей [2], а в російській – дещо ширше, але тим не 

менш, не виходить за межі традиційних підходів [3]. 

Подібна ситуація вимагає не просто оновлення тема-

тики, а й методологічних новацій, побудованих на розу-

мінні історичного пізнання як діалогу з минулим. Зага-

лом цей діалог відбувається у трьох площинах: історик і 

джерело; історик і його попередники; історик в інтерди-

сциплінарному середовищі.  

Мета статті – проаналізувати перші дві у контексті 

ірландського питання, а третя постане лише побічно і, 

так би мовити, імпліцитно. 

Виклад основного матеріалу. Звертаючись безпосе-

редньо до заголовку теми, вкажемо і на труднощі її дос-

лідження. Йдеться про практично недоступні британські 

архіви з ірландського питання, особливо за період 1916–

1922 років, який і понині вважається настільки «вразли-

вим», що, за словами сучасного історика Джона Тоша, 

«всі уряди без вагань навічно закривають доступ до до-

кументів» [4]. 

Не набагато краще виглядає справа і з більш ранніми 

періодами. До 1916 року, коли секретаріат Воєнного 

кабінету з ініціативи Моріса Хенкі встановив суворі 

правила, міністри й чиновники, ідучи у відставку, мали 

звичку забирати з собою офіційні документи, залучаючи 

їх до особистих архівів. Зрозуміло, що доступ до них 

залежить виключно від доброї волі власників чи їх спад-

коємців або ж душеприкажчиків. Показовим прикладом 

у цьому плані є доля особистих паперів видатного бри-

танського політика Девіда Ллойд Джорджа, безпосеред-

ньо причетного до формування стратегії з ірландського 

питання напередодні і в роки Першої світової війни. У 

добре відомих історикам «Воєнних мемуарах» подана 

лише ретельно дозована політична версія подій, якою 

вона уявлялася авторові в 30-х роках ХХ ст. [Детальніше 

див.: 5]. Папери, звичайно, містять набагато більше 

об‟єктивної інформації. На жаль, доступ до них вкрай 

обмежений. Деякий час вони залишалися у власності 

колишньої секретарки Ллойд Джорджа місіс Френсіс 

Стівенсон, яка в 1934 р. стала його дружиною. Потім їх, 

разом з архівом лідера консервативної партії Бонар Лоу 

(теж причетного до ірландських справ), купив лорд Бі-

вербрук. Останній став власником величезного масиву 

документів, але не мав наміру допускати до них будь-

кого з бажаючих. І лише в середині 60-х років папери 

усіх трьох згаданих політиків потрапили до рук відомого 

історика А. Дж. П. Тейлора, який скористався ними пов-

ною мірою для написання декількох монографій і безлічі 

статей. На жаль, Алан Тейлор все своє свідоме життя 

(1906–1990 рр.) залишався завзятим прибічником «анг-

У статті розглядається методологія дослідження ірландського питання в роки Першої світової 

війни. Спричинений об’єктивними причинами, обмежений доступ до британських архівів потребує 

особливого методологічного дослідження цієї проблематики, зокрема постановки її у більш широкий 

контекст – як просторовий, так і тематичний. Це хоч і не наближає до остаточних висновків, однак дає 

більше можливостей прослідкувати еволюцію політичного процесу в Ірландії і дати ґрунтовну відповідь 

на питання: чому при наявності декількох мирних альтернатив вирішення ірландського питання, 

реалізованим виявився саме «шлях країни до революції». В контексті багатомірної альтернативної 

історії стає очевидним, що саме динаміка тотальної війни продиктувала умови за яких ідея ірландської 

автономії зазнала поразки, поступившись революційній. 

Ключові слова: ірландське питання, погляд, альтернатива, дослідження, методологія, війна, 

національне та імперське питання, гомруль. 
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лійськості» (englishness) і, виходячи з такої вузької перс-

пективи, майже не торкався все ще «вразливого» ірланд-

ського питання. 

Штучно створені труднощі з архівами, безумовно, 

впливають на дослідження теми, але з ряду причин не 

можуть бути нездоланою перешкодою. До того ж і в 

цьому плані ситуація дещо змінюється. 

По-перше, в останні роки через мережу Інтернет 

стали доступними архівні матеріали, які виходять, так би 

мовити, з «ірландської» сторони. Це, перш за все, «Архів 

Джеймса Коннолі», який містить папери, листи, статті 

одного з найвідоміших керівників повстання у Дубліні 

1916 року [6]. Автор аналізує, і з позицій крайнього 

радикалізму піддає гострій критиці в однаковій мірі і 

політику британських урядів, і позицію Ірландської пар-

ламентської партії (далі – ІПП). Лідера ІПП Джона Ред-

монда Коннолі вважав своїм непримеренним політичним 

опонентом, слідкуючи за кожною його дією, виступом, 

промовою. З іншого боку, підбірка документів з рукопи-

сного фонду Національної бібліотеки Ірландії містить 

аналогічні матеріали (листи, виступи, звернення тощо), 

які відображають позицію самого Редмонда та інших 

впливових гомрулерів [7]. Ці та деякі інші архівні доку-

менти, що з‟явилися в Інтернет-виданнях [8], цінні перш 

за все тим, що показують реальний стан ірландського 

національного руху, в якому точилися свої малі грома-

дянські війни (конфлікт між ІПП і «Шин-Фейн», cупе-

речності у самій ІПП тощо). 

По-друге, залишається великий масив опублікованих 

документів – як використаних свого часу радянськими 

істориками, так і тих, що з‟явилися на рубежі ХХ–

ХХІ ст. [9]. 

По-третє, існують загалом давно відомі збірки доку-

ментів, до яких дослідники – російські, українські, анг-

лійські, чи навіть ірландські – взагалі ніколи не звертались. 

Йдеться про документи з питань мирних пропозицій та 

воєнних цілей [10]. Причина нехтування пов‟язана з 

методологією дослідження і, як на перший погляд, бана-

льна: в текстах офіційних заяв британських воєнних 

цілей ірландці не згадуються. Саме ця «очевидна» обс-

тавина і є вирішальною для тих істориків, які за устале-

ною позитивістською традицією дотримуються правила 

самодостатності джерел. Вони упевнені: вивчати можна 

лише те, що підтверджене документально. Оскільки в 

цьому випадку ірландці в текстах не згадуються, пози-

тивістська логіка здорового глузду відкидає саму мож-

ливість дослідження ірландського питання в ракурсі 

воєнних цілей. 

Але пізнавальна ситуація змінюється при застосу-

ванні більш сучасних методів та підходів. Зауважимо, 

що йдеться не про категоричне заперечення позитивіст-

ської методології, а лише про її ресурсну обмеженість, 

яку можна компенсувати іншими дослідницькими стра-

тегіями, реалізувавши у такий спосіб «принцип допо-

вненості». Безпосередньо мова йде про нині широко 

визнані, хоча, на жаль, рідко застосовані, доробки семіо-

тики. Засновники цієї порівняно нової дисципліни вели-

ку увагу приділяли системі позатекстових зв‟язків, 

загальнокультурному контексту, без відтворення якого 

текст, створений в іншу епоху, не може бути адекватно 

сприйнятий. Інакше кажучи, перш ніж дізнаватися, що 

саме хоче повідомити автор (чи автори) і в чому переко-

нати, слід задатися питанням про те, чому він говорить 

саме так і в такий спосіб, а що замовчує чи недоговорює. 

Попередній позатекстовий аналіз дає змогу виявити 

приховані смисли повідомлення (англ. backward signifi-

cance – значення поза чимось), які часто бувають більш 

важливі, ніж явні. 

Семіотичний метод, за переконанням знаного експе-

рта з семіотики Ю.М. Лотмана, «постає як метод (підкр. 

автором) гуманітарних наук, що проникає у різні дисци-

пліни і визначається не природою об‟єкта, а способом 

його аналізу» [11, c.6]. Специфіка останнього полягає у 

тому, що правила реконструкції змісту тексту повинні 

передувати самій реконструкції. У випадку, що розгла-

дається семіотичний метод аналізу дає цікаві результати: 

ірландське питання постає у контексті британських во-

єнних цілей як феномен «неявленої присутності», або, як 

тепер кажуть, «віртуальної реальності». Якщо основну 

увагу звертати не на самі тексти британських воєнних 

цілей, а на умови їх створення (проекти, дискусії, попра-

вки тощо), випливає цікавий факт: уся національно-ко-

лоніальна фразеологія формувалася під безпосереднім 

впливом формально не присутнього в текстах ірландсь-

кого фактора. 

І насамкінець, ще раз повернемося до методології до-

слідження. Радянські історики внесли суттєвий науковий 

доробок в історію Ірландії ХІХ–ХХ століть [12], але ви-

вчали ірландське питання виключно під певним кутом 

зору. Магістральний напрямок досліджень визначався 

тим доволі обмеженим колом питань, які безкомпромі-

сно диктувала марксистська методологія у її радянсь-

кому, тобто надзвичайно спрощеному варіанті. Про це 

красномовно свідчить назва фактично єдиної суто нау-

кової монографії з ірландського питання початку ХХ ст., 

яку написав талановитий історик з Московського уні-

верситету Артем Колпаков [13]. Він детально проаналі-

зував джерела, чесно визнавши серйозні прогалини у 

зв‟язку з закритими матеріалами архівів, критично оці-

нив «буржуазну» історіографію (необхідний атрибут 

наукової роботи тих часів), точно сформулював питання 

і дав на них аргументовану відповідь. І тим не менш, 

«революційне» спрямування старанно виконаного дослі-

дження красномовно говорить само за себе. 

Загалом, можна констатувати таке: нечисельна група 

радянських істориків-ірландистів, мислячих у межах 

моністичної марксистської доктрини, не бачила будь-

якої альтернативи «шляху Ірландії до революції». До 

абсолютизації саме такої візії спонукав і виключно нега-

тивний образ Британської імперії як злісного ворога усіх 

поневолених народів, та й до того ж – і цей політичний 

мотив теж слід враховувати – серйозного суперника як 

царської Росії, так і Радянського Союзу. Отож, однобі-

чна революційна перспектива визначила інтерес до ра-

дикальних напрямків визвольного руху, робітничого 

класу та його лідерів, соціалістичних течій, повстань 

тощо. Типовий приклад: ірландському повстанню в 

Дубліні («Червоний Великдень» 24–30 квітня 1916 р.) 

присвячено більше праць, ніж історії ІПП за майже 

40 років її існування. Взагалі в історії гомрулерськорго 

руху, який класично представляла саме ІПП, більш-

менш позитивно оцінювалася лише «епоха Парнелла» 
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(80-і роки ХІХ ст). Подальша діяльність «партії ірланд-

ського буржуазного націоналізму», особливо з початку 

ХХ ст., лише зрідка згадувалась – і то не в плані аналізу 

спадів, піднесень чи змарнованих шансів, а в перспек-

тиві невідворотної приреченості. 

Сучасна історична думка розвивається в інших сус-

пільно-політичних умовах і грунтується на більш широ-

ких епістемологічних засадах. Нині в суспільних науках 

утверджується посткласична стохастична картина світу, 

яка ретроспективно передбачає історію багатоваріантну, 

неодномірну й альтернативну. В теоретичному плані 

відмінність від моністичного розуміння історії постає у 

вигляді дилеми: або та чи інша глобальна історична 

концепція обіцяє гарантовану історію – ціною виклю-

чення альтернатив, а значить, і свободи історичного ви-

бору, заміненого «непорушними закономірностями», або 

вона відкриває наявні в історії альтернативи, а разом з 

ними і свободу рухатись в тому чи іншому напрямку, 

але ціною ризику драматичних помилок, протиріч і зри-

вів [14]. 

Стосовно ірландського питання найголовнішим, ма-

буть, є постановка його у більш широкий контекст – як 

просторовий, так і тематичний, причому обидва взаємо-

пов‟язані. Щоб бути більш зрозумілим, нагадаємо, що 

для англійської історіографії було і, до певної, залиша-

ється й понині типове відокремлення ірландського наці-

онального питання від національних рухів «за Каналом», 

тобто в континентальній Європі. Останні аж до 1930-х 

років розглядалися як прогресивні, історично виправдані 

недолугою політикою реакційних режимів та відсутні-

стю демократичних свобод. Така оцінка не поширюва-

лася на ірландський рух у Великій Британії – країні пар-
ламентської демократії, – який, з цього погляду, виглядав 

аномальним непорозумінням, спричиненим «кельтським 

темпераментом західних британців католицької віри» 

[15, p.34]. На рівні масової свідомості переважала думка, 

що цю «аномалію» треба сприймати як якусь неминучу 

прикрість, і, як кажуть самі англійці, «by the way» (між 

іншим). Лише одна ніби мимохідь залишена відомим 

письменником Сомерсетом Моемом ремарка може у 

цьому сенсі багато чого сказати. Описуючи «британсь-

кий світ» на межі ХІХ–ХХ ст., цей проникливий знавець 

англійської ментальності констатує: «Британія досягла 

вершини своєї могутності… Метрополія була казково 

багата… Британський флот був найбільшим у світі. В 

спорті англійцям не було рівних… Здавалось, ніщо й 

ніколи не змінить цього щасливого стану речей. Мешка-

нці наших островів вірили в Бога, а Бог, в чому вони ані 

трохи не сумнівались, прийняв Британську імперію під 

своє заступництво». А далі слідує коротка ремарка без 

коментаря: «Правда, ірландці багатьом псували кров…» 

[16, c.285-286]. 

Цілком очевидним є зв‟язок ігнорування ірланського 

питання з пануючою у ХІХ – поч. ХХ ст. ліберально-

вігською концепцією англійської історії як безперерв-

ного прогресу. Щодо національного питання у самій 

Великій Британії, то воно зазвичай залишалося поза ува-

гою істориків, так само як і політиків. Ірландія для них 

була не колонією, а лише «внутрішньою справою», 

«прикрістю непорозуміння», на крайній випадок – «про-

блемою», але далеко не ідентичною національним про-

блемам Європи. 

У цьому контексті, варто віддати належне засновни-

кам марксизму, які ще в середині ХІХ ст. визначили ста-

тус Ірландії як «першої англійської колонії» [17, c.43]. 

Цю тезу нині оригінально підтвердив американський 

дослідник Ерік Вульф. Він зазначає: «Процес створення 

стратегічних основ капіталістичного устрою і залежних 

зон його підтримки тривав як на батьківщині капіталі-

зму, так і за кордоном… Капіталістичний розвиток ство-

рив периферію в межах самого ядра (підкреслено авто-

ром)» [18, c.277]. Саме такою колоніальною периферією 

і була Ірландія. Заперечуючи подібні висновки, англій-

ські історики ХХ ст. засуджували гноблення «малих 

націй» в континентальній Європі, не звертаючи водно-

час уваги на суперечності федерального устрою Великої 

Британії [19, c.151]. Прикладом може слугувати моног-

рафія Кеннета Колдера, в основу якої покладена дисер-

тація цього автора з характерною назвою «Національне 

самовизначення у політиці британських урядів періоду 

Першої світової війни», де про ірландців нагадує лише 

коротка примітка в кінці книги [20]. У дезорієнтованого 

таким чином читача складається уява про те, що про-

блема «малих націй» існувала лише на Сході Європи, а 

Великобританія нібито залишилась, як завжди, in Europe 

but not of Europe (в Європі, але не належить до Європи).  

У цьому плані більш зрозумілою є позиція сучасного 

італійського історика Андреа Граціозі, який, пропону-

ючи цілісну інтерпретацію європейської історії ХХ сто-

ліття, теж зосередив свою увагу насамперед на теренах 

Східної Європи, але при цьому зробив ряд суттєвих за-

уважень, що прирівнюють ірландське національне пи-

тання до тих, які потрясли Східну Європу. Більше того, 

автор зумів подати його в якості своєрідного еталона. 

А. Граціозі якнайкраще скористався цитатою з малові-

домої праці Люіса Нам‟єра, який ще в 1942 р. писав: 

«Кожна Ірландія цієї Східної Європи мала свій Ольстер, 

густо заселений завойовниками, свій Пейл, свою англо-

ірландську аристократію і своїх селян, які зуміли збере-

гти, нерідко завдяки релігії, деякі фундаментальні риси 

своєї первісної культури…» [19, c.152]. 

Постановка ірландського питання у більш широкий 

контекст можлива і в іншому плані. Нещодавно російсь-

кий історик Алексєй Міллер висунув методологічно ці-

каву тезу про «макросистему континентальних імперій», 

котра впродовж довгого часу залишалася внутрішньо 

стабільною. Причину цього автор вбачає у тому, що, «не 

дивлячись на часті війни між сусідніми імперіями, всі 

вони дотримувалися певних конвенціональних обме-

жень у своєму суперництві». Хоча йдеться тільки про 

континентальні імперії (Романових, Габсбургів та Гоге-

нцоллернів), подальший розвиток тези Міллера не менш 

цікавий: «Відмова від цих обмежень почалася під час 

Кримської війни, а остаточний демонтаж системи кон-

венціональних обмежень у відносинах між континента-

льними імперіями зайняв декілька десятиліть і зі всією 

силою виявився у ході Першої світової війни». У кінце-

вому рахунку логіка міркувань підводить автора до при-

вабливої перспективи – заново осмислити питання про 

співвідношення національних рухів і протистояння ім-
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перій, які підтримували ці рухи одна проти одної [21, 

c.41-42]. 

Тезу Міллера, попри вказані ним обмеження, добре 

ілюструють цікаві розвідки В.І. Дурова про роль ірланд-

ського фактора у воєнно-політичній стратегії Німеччини 

[22]. Активність ірландських емігрантів викликала в 

Берліні інтерес, оскільки відповідала програмі викорис-

тання національних рухів у таборі свого головного про-

тивника. З іншого боку, ірландські націоналісти ставили 

за мету інтернаціоналізувати ірландське питання, дося-

гти підтримки ідеї ірландської незалежності як з боку 

урядів, так і світової громадськості [Детальніше див.: 

23]. Враховуючи чисельність і географію ірландської 

діаспори, німецький фактор у стратегії ірландського 

націоналізму – лише один з багатьох. Тут перспективи 

дослідження досить великі: США, Канада, Австралія, 

Росія тощо.  

Нові орієнтири дослідження відкриває також пере-

осмислення у сучасній літературі, головним чином захі-

дній, феномена «нації», «націоналізму» та «національної 

держави», викликане процесами світової глобалізації, 

регіоналізації та конфедералізації. У цьому плані на 

найпильнішу увагу заслуговує існуюча як в Британії, так 

і в Ірландії стійка інтелектуальна традиція, прибічники 

якої твердять, що гомруль був реальною гарантією (ob-

vious basis) мирного вирішення англо-ірландського кон-

флікту. Коли і чому «партія гомруля» втратила історич-

ний шанс? Ці питання і до сьогодні залишаються без 

остаточної відповіді. Так, наприклад, Крістофер Кеннеді 

з Університетського Коледжу міста Корк намагається 

спростувати усталену думку про 1916 рік як корінний 

рубіж (watershed) в історії Ірландії ХХ ст. Застосовуючи 

методи соціальної психології, він доводить, що почина-

ючи з 1912 р. напрямок націоналістичної громадської 

думки неухильно, хоча й без галасу, змінювався, тому 

«Червоний Великдень» 1916 р. став швидше каталізато-

ром процесу, який «вже пішов» (already ongoing pro-

cess) [24]. 

Ще один підхід – постановка ірландського питання в 

контекст ідеологічної боротьби в міжнародних відноси-

нах 1914–1918 рр., перш за все – у зв‟язку з проблемою 

«малих націй». Спробу започаткувати цю тему шляхом 

підбору документальних свідчень зробила ще в 1937 р. 

ірландська письменниця Дороті Маккардл [25]. Але далі 

справа не пішла. Радянські історики схилялися до рома-

нтизації антиколоніального опору й намагалися звести 

його причини до соціально-економічних факторів. Ідео-

логія в кращому випадку розглядалася як суррогатний 

спосіб виявлення соціального протесту. 

Між тим Перша світова війна продемонструвала не-

бачене до того втягнення європейських держав і США в 

ідеологічне протистояння. Наскільки нам відомо, у зару-

біжній історіографії одним із перших на це вказав ради-

кальний американський історик промарксистської орієн-

тації Габріель Колко. Розглядаючи феномен війни, він 

виходить із загального розуміння її як найбільш ваго-

мого каталізатора ідеологічних та політичних трансфор-

мацій минулого (ХХ-го) століття. Дещо схематично мір-

кування Колко зводяться ось до чого: розпочинаючи 

війну, правляча еліта втягнутих у неї держав очікувала 

на її швидке закінчення і тому не брала до уваги внутрі-

шній фактор. Такий прогноз базувався на досвіді попе-

редніх воєн. Навіть англо-бурська війна 1899–1902 рр. 

теж мало чому навчила тогочасних політиків. Між тим 

інтенсивний технологічний прогрес та виникнення сис-

теми блоків цілковито змінили спосіб ведення і масш-

таби сучасної війни, яка перетворилася у затяжне зма-

гання на виживання. Отже, не свідомі зусилля правлячих 

еліт, а саме війни створювали передумови для радикаль-

них заходів, неочікуваних у мирний час: вони «незмінно 

приносили фатальні сюрпризи, створюючи виклики й 

нові обставини, котрі швидко переходили всі межі, що 

очікувалися, і змінювали природу, зміст і результати 

конфліктів» [26, p.354]. 

Підставою для стисло окресленої вище схеми Габрі-

еля Колко стала саме Перша світова війна. І дійсно, по 

мірі її невизначеного продовження будь-які «конвенціо-

нальні обмеження» в суперництві великих імперій були 

відкинуті. Межа між умовно дозволеним і недозволеним 

нівелювалася самим прагненням перевершити против-

ника – і то не тільки у суто військовій царині, а й полі-

тично, ідейно, морально. Тому дещо дивним може зда-

тися лише на перший погляд такий факт: маючи 

невирішені «власні» національні проблеми, правителі 

імперій вступили в роки війни у гостру конкурентну 

боротьбу за «свободу і права малих націй». Причому 

жодні застереження не могли зупинити цю своєрідну 

«гонку за лідером». Як відомо, британський уряд на чолі 

з досвідченим політиком Д. Ллойд Джорджем демон-

стративно висловився (в союзницькій ноті в січні 1917 р.) 

за «визволення пригноблених націй Австро-Угорщини» 

буквально через декілька місяців після розправи над 

учасниками Ірландського повстання 1916 р. А в квітні 

1918 р., попри всі застереження про можливі наслідки, 

на ірландців поширили закон про загальну військову 

повинність. Здається, в цих акціях немає ні логіки, ні 

здорового глузду. 

Однак, незважаючи на всю складність поставлених 

вище питань, ґрунтовну відповідь на них можна отри-

мати, якщо, окрім вище згаданих цікавих міркувань Габ-

ріеля Колко, звернутися до теоретичної спадщини Карла 

фон Клаузевіца. Детально обгрунтовуючи «чисту логіку 

війни», відомий теоретик особливо наголошував на 

«прагненні до крайнощів»: «Війна – це акт насилля, 

прояв котрого не знає меж... Застосування фізичного 

насилля ніяк не виключає участі розуму; тому той, хто 

це насилля застосовує, без коливань і жалості, має ве-

лику перевагу над противником, якщо останній не буде 

діяти так само. Таким чином, можна диктувати против-

нику закони, причому кожний підштовхує іншого до ще 

більших крайношів, межі яких диктуються лише проти-

дією з боку ворога» [27, c.24]. Своєрідна «гонка за ліде-

ром», прагнення будь-що його обійти, виграти кращу 

позицію – все це притаманне не лише суто військовій 

сфері (вдосконалення техніки, озброєння, стратегії й 

тактики ведення бою тощо), а й ідеології. В тотальній 

війні тут так само реалізується «прагнення до крайно-

щів». Кожна з воюючих сторін прагне обійти против-

ника, зайняти передову позицію, перевершити інших 

своєю радикальністю. 

Елементи ідеологічної ескалації помітні вже на поча-

тку збройного конфлікту, але особливо потужно дина-
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міка кумулятивної радикалізації ідеологічного дискурсу 

виявила себе на рубежі 1916–1917 рр., коли війна набула 

тотального характеру. У боротьбі за нейтральні країни, 

особливо США, обидві воюючі сторони суперничали 

заради популярності, створювали ситуацію «взаємного 

залучення» у боротьбу за «права і свободи малих націй». 

Тоді ж виявилася і певна особливість «прагнення до 

крайнощів» в ідеологічній сфері, де лінія протистояння 

проходить і між союзниками. Яскравий приклад – пре-

тензії на моральне лідерство президента США Вудро 

Вільсона і лідера більшовиків В.І. Леніна. Таке взаємне 

суперництво ще більше загострювало ідеологічне проти-

стояння, причому радикалізація ідеї «національного виз-

волення» – це не результат якихось непродуманих 

рішень, а вияв самої динаміки тотальної війни, суть якої 

полягає в тому, що сьогоднішній радикалізм приречений 

стати поміркованістю дня завтрашнього. Саме в таких 

умовах всі мирні альтернативи вирішення ірландського 

питання поступилися під кінець війни революційній.  

Загальний висновок з вище викладеного матеріалу 

можно сформулювати в такий спосіб: 

1. При певному «недоборі» архівних джерел, спричи-

нених об‟єктивними причинами, дослідження ірландсь-

кого питатання в роки Першої світової війни потребує 

особливого методологічного обгрунтування. 

2. Запропоновані вище підходи не наближають до аб-

солютних істин чи остаточних рішень. Їх евристичний 

потенціал і сфера застосування продуктивно обмежені. 

3. Проте, обравши шлях аналізу історичних альтерна-

тив та їх порівняння, історик має більше шансів відпові-

сти на питання: чому при наявності декількох можливих 

варіантів вирішення ірландського питання реалізованим 

виявився лише один з них. 

4. В контексті запропонованої багатомірної альтерна-

тивної історії «шлях Ірландії до революції» позбавля-

ється позірної простоти і прямолінійності. 

І насамкінець про переваги історичної ретроспек-

тиви. Чим більше віддаляється від нас Перша світова 

війна, тим ширшим і об‟ємнішим може бути погляд на її 

події, зокрема – на ірландське питання. 
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Постановка проблеми. Актуальним завданням для 

України є впровадження підходу до організації закупіве-

льної діяльності, який передбачає залучення професій-

них фахівців із публічних закупівель. Розвиток системи 

професійної підготовки фахівців з питань публічних 

закупівель та професіоналізації у сфері публічних заку-

півель було визначено серед п‟яти головних напрямів 

реформування публічних закупівель в Україні вже у 

Стратегії реформування системи публічних закупівель, 

затвердженій розпорядженням КМУ від 24.02.2016 

№ 175-р [1].  

Більшість закупівель на сьогодні в Україні прово-

дяться через тендерні комітети з колегіальним прийнят-

тям рішень, проте з 1 січня 2022 року таку діяльність 

зможе провадити лише уповноважена особа, яка відпо-

відно до ч. 8 ст. 11 Закону України «Про публічні заку-

півлі» [2] підтверджує свій рівень володіння необхід-

ними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель 

на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом прохо-

дження безкоштовного тестування. Передбачається, що з 

1 січня 2022 року уповноважені особи повністю замінять 

тендерні комітети серед організаторів закупівель. 

Різні аспекти формування ефективної системи публі-

чних закупівель, в тому числі шляхом професіоналізації, 

досліджували такі вчені, як: Ю. Ганущак, О. Критенко, 

Ю. Фалко, О. Оліфер, Н. Ткаченко, Н. Тополенко, 

О. Мартинюк, Г. Пінькас, Ю. Оврамець, Л. Шаповалова, 

Л.І. Федоровський та інші. Однак, з огляду на розвиток 

законодавства у цій сфері, існує потреба у проведенні 

подальших наукових досліджень сутності професіоналі-

зації публічних закупівель. 

Мета статті – проаналізувати сутність професіоналі-

зації сфери публічних закупівель з урахуванням чинного 

законодавства України та теоретичних підходів до ви-

значення. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення ефек-

тивності закупівель необхідні не лише якісні нормати-

вно-правові акти, що регулюють їх проведення, але й 

компетентні працівники, що працюють у сфері публіч-

них закупівель. Професіоналізація передбачає досяг-

нення стану, коли організацією та проведенням закупі-

вель займаються особи, які володіють необхідними 

знаннями та навичками. 

Поняття професіоналізму та професіоналізації не є 

тотожними. Так, остання являє собою процес, який ле-

жить в основі професіоналізму працівника. В. Лапшина 

визначає професіоналізацію як процес, в результаті 

якого у працівника формується об‟єктивна (наявність 

знань, умінь, навичок та професійно важливих якостей) і 

суб‟єктивна (усталена адекватна мотивація) готовність 

до професійної діяльності. Професіоналізм є результа-

том цього процесу, показником успішності його здійс-

нення, якісною характеристикою фахівця [3, с.55]. 

Професіоналізм розуміють як інтегровану характери-

стику якостей працівника, який високою мірою відпові-

дає вимогам робочого місця, професійної діяльності. У 

широкому значенні є динамічною якостю, що форму-

ється у процесі професійного становлення працівника, 

інтегрування його особистості у професійну діяльність 

[4, с.601]. Професіоналізм конкретного фахівця можна 

розглядати як результат процесу професіоналізації. 

І. Шпекторенко зазначає, що професіоналізм працівника 

розглядається під впливом на нього професійного розви-

тку, процесу професіоналізації, професійної соціалізації, 

професійного становлення особистості [5, c.127].  

Професіоналізм пов‟язаний з особою фахівцем, тоді 

як професіоналізація передбачає у першу чергу, розви-

ток і діяльність органів, які встановлюють кваліфікацію 

для вступу до професійної практики. Таким чином, про-

фесіоналізм фахівця з публічних закупівель являє собою 

набір досягнень, знань, навичок, отриманих у результаті 

навчання та власного досвіду. Професіоналізм лежить в 

основі успішної розвитку ділової кар‟єри особи у сфері 

публічних закупівель.  

Доцільно вести мову про професіоналізацію діяльно-

сті із публічних закупівель та професіоналізацію фахів-

ців із публічних закупівель. Коли мова йде про останніх, 

межі цілісного процесу професіоналізації можна визна-

чити з моменту вибору професії та моментом закінчення 

професійної діяльності. При цьому професіоналізація є 

лише одним із напрямів розвитку особистості, який пок-

ликаний вирішувати специфічний комплекс суперечнос-

У статті досліджується розуміння професіоналізації сфери публічних закупівель, виділяються основні 

напрямки розвитку професіоналізму персоналу. Автор звертається до розмежування понять 

професіоналізму та професіоналізації, професіоналізації діяльності із публічних закупівель та 

професіоналізації фахівців із публічних закупівель. Пропонується розглядати професіоналізацію у сфері 

публічних закупівель у широкому та вузькому сенсах. 

Ключові слова: професіоналізація, публічні закупівлі, професійний стандарт, компетенції, кваліфікація. 
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тей, що властиві соціалізації особистості загалом [6].  

Основною метою професіоналізації сфери публічних 

закупівель, визначеною Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства України, є по-

будова високопрофесійного ринку публічних закупівель, 

зокрема спільноти професійних закупівельників, які зда-

тні ефективно закуповувати в інтересах держави і тери-

торіальних громад в умовах постійного навчання, опла-

чуваної роботи та відповідної мотивації. Департаментом 

сфери публічних закупівель у напрямку професіоналіза-

ції були визначені такі напрями роботи: впровадження 

інструменту централізованих закупівельних організацій; 

співпраця з закладами вищої освіти в рамках викладання 

дисципліни/тематики/освітньої програми; проведення 

роз‟яснювальної кампанії щодо уповноважених осіб; 

створення професійного стандарту; створення спільно з 

КШЕ інтерактивного інструмента калькулятор розраху-

нку уповноважених осіб; акумуляції на сайті інформації 

щодо джерел навчального характеру [7]. 

Професіоналізм потрібно розглядати як принцип пу-

блічних закупівель. На думку А.М. Бровдія він включає 

дві складових: по-перше, ведення діяльності замовника, 

спеціалізованої організації та контрольного органу в 

сфері закупівель на професійній основі з залученням 

кваліфікованих фахівців, що володіють теоретичними 

знаннями і навичками в сфері закупівель. По-друге, 

обов‟язки замовників, спеціалізованих організацій вжи-

вати заходів для підтримання й підвищення рівня квалі-

фікації та професійної освіти посадових осіб, зайнятих в 

системі публічного управління у сфері закупівель, зок-

рема шляхом підвищення кваліфікації або професійної 

перепідготовки відповідно до законодавства [8, с.167]. 

Професіоналізм у публічних закупівлях дозволяє 

забезпечити функціональність, прозорість та значну еко-

номію державних витрат. У напрямку розвитку професі-

оналізму персоналу ключовими є такі аспекти: 1) наяв-

ність комплексних навчальних програм для різних рівнів 

кваліфікації; 2) застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, в тому числі тих, які забез-

печують повну прозорість роботи фахівців; 3) форму-

вання національної спільноти фахівців з публічних 

закупівель. 

Професійно-кваліфікаційні стандарти є необхідною 

передумовою переходу від організації закупівель через 

тендерні комітети до залучення до цієї діяльності фахів-

ців із публічних закупівель – уповноважених осіб. У 

Наказі Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України «Про затвердження Примірного положення про 

тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» 

№ 557 від 30.03.2016 [9] передбачені такі вимоги до 

уповноваженої особи (фахівця з публічних закупівель): 

наявність вищої освіти; досвід роботи у сфері закупівель 

не менше двох років; знання основ сучасного маркети-

нгу, кон‟юнктури ринків товарів, робіт і послуг та фак-

торів, що впливають на її формування, а також джерел 

інформації про ринкову кон‟юнктуру; чинних стандартів 

та технічних умов товарів, робіт і послуг, які закупову-

ються замовником; істотних умов та особливостей укла-

дення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.  

Наказом Мінсоцполітики від 18.02.2019 № 234 був 

затверджений професійний стандарт для професії «Фахі-

вець з публічних закупівель», який включає необхідний 

набір знань, умінь, трудових функцій та професійних 

компетентностей. Національний класифікатор України 

ДК 003:2010 «Класифікатор професій» був доповнений 

професією «Фахівець з публічних закупівель» за кодом 

КП2419.2.  

Відповідний стандарт професії має значення як у 

сфері управління персоналом, так і для формування на-

вчальних програм. Освітні заклади повинні враховувати 

професійний стандарт для професії у процесі форму-

вання відповідних освітніх програм, навчально-методи-

чних матеріалів, стандартів оцінювання результатів на-

вчання тощо. На сьогодні в Україні отримати відповідну 

освіту можна в шляхом проходження короткострокових 

програм навчання та підвищення кваліфікації або отри-

мання вищої освіти у сфері публічних закупівель. Відпо-

відно до даних Міністерства розвитку економіки, торгі-

влі та сільського господарства України заклади вищої 

освіти, які на сьогодні працюють в Україні за напрямом 

публічних закупівель, включають ті, які запровадили 

освітні програми (5 ЗВО); та ті, які запровадили відпові-

дні дисципліни (32 ЗВО) [10].  

Висновки. Таким чином, професіоналізацію у сфері 

публічних закупівель можна розглядати у широкому та 

вузькому сенсах. У широкому розумінні її можна визна-

чити як процес, який об‟єднує систему заходів та підхо-

дів, які дозволяють певному виду людської діяльності 

сформуватися в окрему професією, якій відповідають 

певні стандарти програми навчання, підготовки, квалі-

фікації та професійної сертифікації. Професіоналізація з 

вузької точки зору є процесом формування професіона-

лізму як якості фахівців, які залучені до процесу здійс-

нення публічних закупівель.  
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Постановка проблеми. Конфлікт. Яке глибоке 

значення цього слова. У світі напевне чи найдеться хоча 

б одна людина, яка б впродовж свого життя жодного 

разу не потрапляла у суперечливу ситуацію. В людей є 

можливість брати участь у конфліктах, особливо це сто-

сується роботи у публічному управлінні та адміністру-

ванні. Якщо досягнення мети не дає бажаного резуль-

тату – це проблема непорозумінь. Суперечки у публіч-

ному управлінні та адмініструванні є деградація особи, 

девіантна поведінка. В такій ситуації опинитися легко, а 

як вийти з неї? 

А чи має людина можливість не допускати супереч-

ливих ситуацій, або ж вміти їх виправляти? Для того, 

щоб стати компетентною особою з даної теми необхідно 

знати визначення самих термінів, послідовність уник-

нення конфліктів та способи вирішення проблем які 

існують. Розуміння суті й причин суперечок звеличує 

культуру спілкування. 

Термін слова конфлікт – має багато трактувань… 

Адже, саме суперечки в період усього існування 

людства відіграють у житті людини таку роль на яку 

люди ненадіються: іншими словами кажучи, люди – ми-

ролюбиве створіння. Найважливіша розбіжність періоду 

сьогодення залежить від низького рівня духовності люд-

ського суспільства, результатом якого є складні про-

блемні ситуації у будь якої категорії людей [1, ст.78]. 

Що ж може слугувати методологічними засадами 

визначення конфліктів? Систематичне застосування різ-

них видів, певних технік дослідження, що використову-

ються різними науками.  

Специфiка суспільнo-полiтичнoго життя дуже різно-

манітна, через те процес вивчення конфлiктів – досить 

складний та потребує інтегративних підходів. У своїх 

працях до створення метoдiв конфлiктолoгії працювали 

західні і вітчизнянi наукoвці: П.П. Блoнський, Л.С. Вигo-

тський, С.Л. Рубiнштейн, Б.Г. Ананьєв, Б.М. Теплoв, 

Г.С. Кoстюк, К.К. Платoнов, Б.Ф. Лoмов, П. Фресс, 

Ж. Пiяже та ін. 

Вирішення даної проблеми надзвичайнo важливo при 

внутрiшньo – особистісних і міжособистісних конфлiк-

тах в публічному управлінні та адмініструванні: 

• вимoга індивідуалізації пoлягає у розкриттi сво-

єрiднoсті кожної особистoсті, притаманного їй iндивіду-

альнoго стилю пoведінки та дiяльності в публічному 

управлінні та адмініструванні за дапомогою діалогу; 

• вимoга єдностi теoрії та практики передбачає здiй-

снення кoрекції, реабiлітації, вдoсконалення рoзвитку 

особистостi на основi розкритих законiв [2, ст.71]. 

Мета статті передбачає можливості застосування 

методологічних засад для вирішення конфліктів у 

публiчному управлінні та адмiніструванні за допомогою 

діалогу та медіації. 

Виклад основного матеріалу. А чи знаєте Ви, що 

можливо у вирішенні конфліктів застосовувати діалог? 

Саме діалог має стати інструментом для застосування 

його у конфліктах – що є родзинкою сучасності у поса-

довців. Діалог це своєрідний, цілісний та самостійний 

спосіб вирішення спірних питань в публічному управлі-

нні та адмініструванні. 

Завданнями діалогу в публічному управлінні та адмі-

ніструванні під час розв‟язання конфліктів є застосову-

вання сучасних ситуацій: 

 Впізнання та розуміння того, що є інша сторона; 
 Розгойдування, руйнування міфів та образу 

двозначного ставлення; 

 Відновлення зв‟язків. 
Моделі стратегій в публічному управлінні та адмініс-

труванні залежать від ступеня ескалації конфлікту з ви-

користанням діалогу: 

 Здержання; 
 Супровід; 
 Примирення; 
 Медіація; 

 Примушення. 
Саме при використанні діалогових інструментів та 

підходів, певних технік є можливість говорити про біль, 

В статті досліджено та визначено методологічні засади розв’язання конфліктів в публічному 

управлінні та адмініструванні за допомогою діалогу та медіації. Доведено необхідність використання 

професійної компетентності суб’єктивного підходу до розв’язання конфліктів в публічному управлінні та 

адмініструванні; проаналізовано значення конфліктів в житті людей на державній службі. Визначено роль 

діалогу та медіації при вирішенні конфліктів у публічному управлінні та адмініструванні. Робиться 

висновок, що для вивчення конфліктів використовується весь арсенал основних психологічних методів, який 

включає спостереження, вивчення документів, експертизи, опитування, аналіз результатів діяльності в 

публічному управлінні та адмініструванні. 

Ключові слова: методологічні засади, конфлікт, публічне управління та адміністрування, діалог. 
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який виникає під час суперечок в публічному управлінні 

та адмініструванні. 

Діалог – це той інструмент, який дозволяє сторонам в 

публічному управлінні та адмініструванні під час непо-

розумінь говорити що вони відчувають, але діалог 

уможливлює про той стан, коли ви можете почути про 

справні почуття, справжній біль іншої сторони в цьому 

конфлікті. Діалог допомагає переосмислити те що відбу-

вається насправді між сторонами цього конфлікту. Діа-

лог під час розв‟язання конфлікту в публічному управ-

лінні та адмініструванні допомагає усвідомити чи 

принаймні наблизити спільне рішення цього конфлікту. 

Адже під час діалогу учасники отримують впевненість у 

собі, краще розуміють своє прагнення відновлювати 

стосунки один з одним. 

Методологічними засадами застосування діалогу у 

вирішенні конфліктів в публічному управлінні та адміні-

струванні має можливiсть ставати у вигляді предмету 

абo ж методу. 

Якщo предмет – це визначений змiст, то метoд – це 

шлях, спoсіб чи засiб дoсягнення сутнoстi предмета 

пiзнання. Метoд являє сoбoю систему пiзнавальних i 

перетвoрюючих засoбів, прийомiв, принципiв і підхoдiв, 

які може застосувати наука для пiзнання свoгo предмета. 

Функцioнальна диференціація метoдів кон-

флiктолoгічного дослідження відбувається вихoдячи зі 

змiсту пiзнавальних та перетворюючих дій, які 

реалізуються дoслiдником під час прoфесійної взаємoдiї 

з предметом дослiдження в публічному управлінні та 

адмініструванні застосовуючи професіоналізм[3, ст.123]. 

В практичному використанні існують такі види 

конфліктів:  

 По напрямку: 
a) Горизонтальні; 
b) Змішані; 
c) Вертикальні. 

 За міжособистісними відносинами: 
a) Ділові; 
b) Особисті. 

 За кількістю учасників: 
a) Парні; 
b) Локальні; 
c) Загальні. 

 По функціям: 
a) Конструктивні; 
b) Деструктивні. 

В публічному управлінні та адмініструванні 

виокремлюють методи для розв‟язання конфліктів з 

використанням діалогу: 

• теoретичне дoслiдження предмета конфлiктології; 

• емпiричне дoслiдження предмета; 

• аналiз, тлумачення та інтерпретацiя теoретичних та 

емпіричних даних дoслідження. 

Коли сторони не готові до розмови і визнання іншої 

протилежної позиції. У цих випадках проводять: 

 Роздільні обговорення; 
 Використовують форми опосередкованого 

обговорення, наприклад через арт-події; 

 Залучають в діалоги не лідерів думок, в завдання 
яких входить мобілізація і підтримка конфронтації. 

В практичному застосуванні використовують ступені 

ескалації конфлікту по Ф. Глазу з використанням діалогу 

фахівців публічного управління та адміністрування. 

1. Тужавіння – виникнення незначної напруженості і 

непорозумінь в процесі нормального спілкування; при 

частому повторенні таких моментів сторони можуть 

ствержувати, що вони перешкоджають відкритості та 

взаємної відвертості; що виникають час від часу 

зіткнення думок призводять до зміни взаємин між 

сторонами; ситуація періодично починає виходити з-під 

контролю. 

2. Дебати – відбувається зміна клімату взаємин; сто-

рони переходять до жорсткого поводження та не бояться 

вербальної конфронтації; відбувається усвідомлення 

власних інтересів, відмінних від інтересів іншої сторони; 

виникає недовіра один до одного. 

3. Дії – сторони закінчують формування своїх пози-

цій і готові зміцнювати та відстоювати їх конкурентною 

поведінкою. 

4. Імідж, коаліція – позиції сторін радикалізуються 

(чорне або біле, істина або брехня, за або проти) і стають 

антагоністичними; перед сторонами вперше постає пита-

ння про перемогу або поразку; звеличується важливість 

власного іміджу та репутації; починаються позиційні 

маневри, пошук та залучення союзників. 

5. Втрата особи – сторони намагаються приписати 

один одному негативні образи та спровокувати, повес-

тися так, щоб своєю поведінкою він підтвердив цей 

негативний образ – публічно здійснюються напади на 

«імідж супротивника»; починаючи з цього ступеня, кон-

флікт також стає боротьбою за цінності. 

Наука, як багато сказано цими словами… 

Застосовуючи кoнфліктoлогiю, як oкрему галузь в 

публічному управлінні та адмініструванні під впливом 

такого важливого чинника, як потреба суспiльства в 

гармонiзації вiдносин між окремими людьми, групами, 

об‟єднаннями, державами та іншими структурними еле-

ментами, мiж якими мoжуть виникнути (й виникають) 

серйoзні суперечнoсті, розходження, конфлiкти. 

Компетентність фахівців з публічного управління та 

адміністрування дає можливість використовувати мето-

дологічні ідеї в своїй професійній діяльності у вигляді 

діалогу[4, ст.17]. 

Такi пoняття, як необхідність і випадковість, причина 

й наслідок, загальне й одиничне, сутність і явище, спри-

яють розкриттю змісту однойменних понять у конфлік-

тології. Це допoмагає встановити причини конфлiктів, 

їхнi мотиви і до певної мiри спрогнозувати iндивідуа-

льну конфлiктну поведiнку на публічній службі. 

Методи вирішення конфліктів: 

 Ступінь контролю / впливу третьої сторони 

 Одноосібне прийняття рішення 

 Медіація 

 Фасилітація 

 Переговори 

 Ступінь контролю / впливу конфліктуючих сторін 

 Вибір стилю поведінки, 
 Посередництво, 
 Переконання, 
 Навіювання, 
 Прoщення, 
 Бесiди [5, ст.6]. 
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Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити подобає-

ться нам чи ні, але ми живемо в країні, рівень агресив-

ності котрої значно перевищує рівень агресивності дея-

ких західних країн. Тому, як це не сумно, нам припадає 

мати справу зі збільшеною кількістю конфліктних 

співрозмовників і справлятися з більшою кількістю влас-

ного роздратування, що виникає в процесі такого спілку-

вання. Ця ситуація є наслідком багатьох причин. Най-

частіше це пов‟язано з високим рівнем тривожності, 

який призводить до невпевненості й чутливості до впли-

ву різноманітних неприємностей, які відбуваються навколо.  

Конфлікт – це важлива сторона взаємодії людей у 

суспільстві, він існує стільки, скільки існує сама людина. 

Це форма відносин між суб‟єктами соціальної дії, 

мотивація яких обумовлена протилежними цінностями, 

інтересами і потребами. Кожний з нас інтуїтивно ро-

зуміє, що таке конфлікт, але ці знання не захищають від 

його виникнення. Конфлікт є звичним явищем суспіль-

ного життя. Ми не повинні заспокоювати себе за допо-

могою міфу про загальну гармонію інтересів. Фахівці з 

публічного управління та адміністрування досягнуть 

більш ефективних результатів у своїх діях, якщо не 

будуть закривати очі на конфлікти, а будуть дотриму-

ватися методологічних засад розв‟язання конфліктів, 

направлених на їх регулювання; добитися взаєморо-

зуміння між сторонами, які задіяні у конфлікті. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONFLICT RESOLUTION 

IN PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION WITH THE DIALOGUE 

The article investigates and defines the methodological principles of conflict resolution in public administration through 

dialogue and mediation. The necessity of using the professional competence of a subjective approach to conflict resolution in 

public administration has been proved; the significance of conflicts in the lives of people in the civil service is analyzed. The 

role of dialogue and mediation in resolving conflicts in public administration is defined. It is concluded that the whole arsenal 

of basic psychological methods is used to study conflicts, which includes observation, study of documents, examinations, 

surveys, analysis of performance in public administration and administration. 
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Постановка проблеми. Перед українськими управ-

лінцями у сфері культури нині постають чималі випро-

бовування: війна на Сході нашої країни, відсутніть дос-

татнього фінансування культурної сфери, економічна 

криза, низька стала скоординована державна політика з 

визнання української культури за кордоном, жорстка 

інформаційна агресія Росії проти України, відносно ни-

зьке ставленяння до популярності та зацікавленості 

українським культурним експортом. У таких умовах 

створюється культурно-дипломатичний напрям зовніш-

ньополітичної діяльності держави в сфері культури. 

Сучасні демократичні трансформації, що відбува-

ються в Україні, процеси інтеграції в європейський 

мистецький простір, зміни принципів і методів роботи 

зумовили значне підвищення вимог до рівня якості про-

фесійної підготовки майбутніх керівників нової форма-

ції, їх фахової та соціальної компетентності, загальної й 

професійної культури. 

Українська сфера культури наразі потребує істотного 

удосконалення процесів управління економічними та 

соціальними процесами та впровадження методології, 

яка припускає безперервну трансформацію підходів в 

управлінні. Складність управління сферою культури 

обумовлена тим, що сама галузь є багаторівневою 

системою, що включає безліч суб‟єктів та складається з 

великої кількості видів культури, які динамічно 

змінюється в часі. Проблема стратегічного управління у 

сфері культури є важливою складовою зовнішньої та 

внутрішньої політики України. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати ефективність 

концепції та теорії управління проєктами в публічному 

управлінні та адмініструванні; дослідити процеси 

трансформації системи стратегічного управління; розро-

бити наукові положення і практичні рекомендації май-

бутньому професіональному управлінцю для формуван-

ня системи культури; експериментально перевірити 

готовність української дипломатії у сфері культури для 

здійснення впливу на високий рівень зв‟язків із закор-

донними країнами, де вона зможе відігравати важливу 

роль для досягнення цілей зовнішньої політики держави 

та для підтримки національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному політич-

ному житті словосполучення «культурна дипломатія» 

активно використовують філософи, політики, управлі-

нці, менеджери, митці та артисти. На рівні відчуттів ко-

жен знає, що мова йде про закордонне спілкування шля-

хом реалізації культурних проєктів – міжнародних 

фестивалів та концертів, мистецьких виставок, видавни-

чих проєктів, культурних обмінів. Культурну диплома-

тію можна сприймати як певний професійний світогляд, 

який надає культурному менеджеру можливість за до-

помогою творчих проєктів донести до аудиторії певний 

соціально-політичний синтез паралельно з мистецькими 

відкриттями.  

Організація створення, розповсюдження та популя-

ризація творів мистецтва; забезпечення поширення ін-

формації та пропаганди досягнень культури; збереження 

та використанні культурних цінностей; охорона творів 

мистецтва та пам‟ятків культури; підвищення культур-

ного рівня населення України; керівництво закладами 

культури, підприємствами, організаціями – в цьому по-

лягає основа управління культурою України. 

Дипломатія – інструмент здійснення зовнішньої 

політики, внутрішнього регулювання держави, що являє 

собою сукупність невоєнних практичних заходів, при-

йомів і методів з урахуванням конкретних умов. 

Культурна дипломатія – імператриця мистецтв у 

сфері державного управління. Культурна дипломатія – 

синтез публічної, політичної дипломатії як інструмент 

«м‟якої сили», який можна схарактеризувати як «обмін 

ідеями, інформацією, творами мистецтва та іншими 

компонентами культури між державами й народами з 

метою зміцнення взаєморозуміння» [3; с.175].  

Мета культурної дипломатії полягає в тому, щоб іно-

земці розуміли ідеали та інституції іншої нації, підтри-

мували економічні та політичну співпрацю. По суті «ку-

льтурна дипломатія розкриває душу нації», що своєю 

чергою створює суттєвий вплив. Не вважаючи на те, що 

культурна дипломатія часто ігнорується, вона може 

відігравати важливу роль у досягненні національної 

безпеки. 

За допомогою культурної дипломатії держава зможе 

підвищувати ефективність своєї зовнішньої політики, 

зміцнювати міжнародний авторитет, демонструвати 

відкритість cуcпільcтвa і його демократичні цінності, 

впливати на формування бaгaторівневої міжнародної 

системи, сформувати позитивний економічний клімат 

для іноземних інвестицій, сприяти розвитку туристичної 

При написанні статті стали особливо важливими кілька проблем: трансформація культурної 

дипломатії; система розвитку культури та мистецтва; стратегічного менеджменту у сфері культури. 

Світ культури та політики є великим і недостатньо звіданим, тому потрібно при відкрити завісу 

мережива взаємовпливів культурної та політичної сфер, адже, культура і мистецтво просякнуті 

політикою. Надіємось, що усвідомлення зв’язку культури та політики допоможе більш критично ставитись 

до культурних проєктів і бути більш свідомим щодо їхнього впливу на політичні погляди.  

Ключові слова: культура; дипломатія; мистецтво; стратегічне управління. 
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індустрії, допомагати у справі формування державного 

бренду, позиціювати політику держави, побороти упере-

дженість у ставленні до країни, зменшити вплив нега-

тивних тенденцій політико-ідеологічного походження [1; 

с.179]. 

Культурним управлінцям, яким цікаво розвиватися у 

цьому напрямку, варто звертатися до професійної літе-

ратури, періодики, наукових видань, слідкувати за 

відповідними світовими й українськими ресурсами у 

соціальних мережах, а також долучатися до заходів на 

зразок форумів культурної дипломатії. Вивчення куль-

турної дипломатії слід розпочати з хрестоматійної книги 

Джозефа С. Ная «М‟яка сила: як досягти успіху у світо-

вій політиці». 

Цікава роль візуального мистецтва у створенні імі-

джу держави у планетарному масштабі, геополітиці, яку 

розкрито у двох історичних кейсах: «ЦРУ та світ мис-

тецтв: культурний фронт холодної війни» Френсіс Сто-

нор Сондерс та «Імператриця мистецтв: Катерина Вели-

ка і трансформація Росії» Сьюзан Джейк [4; с.433]. 

Саме в Україні інтерес до культурної дипломатії як 

напрямку зовнішньої політики придбав стратегічне зна-

чення після Революції Гідності, коли країна звернулася 

до світової спільноти по допомогу в боротьбі проти ро-

сійської агресії. Саме революційне волевиявлення 

українського народу й жорстокість опору поваленого 

режиму надали країні можливість у буквальному сенсі 

слова кров‟ю завоювати ефірний час.Поки диміли шини, 

культура відігравала допоміжну роль, але як тільки було 

озвучено правдиву для нас догму, що «Україна – не 

Росія», то саме розуміння оригінальності української 

культури лежало в її основі. Згодом виявилося, що у 

світі про цю унікальність майже не знають, погано ро-

зуміючи, де саме Україна знаходиться на карті світу.  

Торгова марка «російська культура» настільки силь-

на, що попри агресивні дії уряду Російської Федерації, 

культурне надбання нації викликає пошану як у широ-

кого загалу, так і в політичному елітному світі. Культур-

ним управлінцям слід звернути увагу на те, як май-

стерно, творчо й систематично Росія просуває здобутки 

своєї, а тільки інколи й української культури [6; с.12]. 

Українські культурні управлінці мають берегти наці-

ональний культурний прошарок, поглиблювати знання 

про здобутки української та світової культур. Прикла-

дом власної професійності й зацікавленості показувати 

закордонним колегам й іноземній аудиторії, що «нам є 

ще чим пишатися». Україна має величезний потенціал 

розвитку культурного експорту у найрізноманітніших 

сферах – від національної кухні до туризму, від популя-

рної музики до мистецтва високої моди. Зрозуміти, на 

що саме є запити глобального споживача, можна лише з 

плином часу.  

Політика культурних обмінів, яку європейські країни 

реалізовують в межах свого дипломатичного управління 

в мирний час, для України є питанням національної без-

пеки. І хоча у наступному Указі президента від 6 травня 

2015 року «Про Стратегію національної безпеки Укра-

їни» про культуру чи культурну дипломатію вже не зга-

дується ані словом, заявлена тема набуває резонансу.  

У грудні 2015 року Міністерством закордонних справ 

України було створено Відділ культурної дипломатії, 

який виконує інформаційну й координаційну функції 

культури. На 2017 рік Міністерство закордонних справ 

України отримало 70 мільйонів гривень на програму 

«покращення іміджу», суттєва частина яких має бути 

призначена для культурної дипломатії. Тому потрібно 

українським культурним менеджерам тримати руку на 

пульсі, слідкувати за facebook-сторінкою Відділу куль-

турної дипломатії, в якій можна подати запит на 

підтримку проєкту. Не зайвим буде відвідини диплома-

тичних і культурних заходів – Networking, в перекладі – 

«Створення мереж», які ніхто не скасовував, а саме по-

тужна сітка в мережі інтернет особистих контактів 

допоможе знайти закордонних партнерів та фінансу-

вання [2; с.157]. 

Українська держава підготовкою ґрунту для розвитку 

репрезентативних культурних закордонних проєктів не 

займається. Кабінет міністрів не поспішає виділяти «ве-

ликих коштів» на розвиток культури. Хіба що можна до 

цього віднести проведення у Києві «Євробачення», на 

що в державному бюджеті 2017 року виділено півміль-

йона гривень.  

Необхідно розпізнавати культурно-дипломатичні 

проєкти, які організовує держава в рамках сталої зовні-

шньої культурної політики. Наприклад: культурний фес-

тиваль «Французька весна в Україні», культурні проєк-

ти, які реалізують за кордоном за приватною ініціативою 

(гастролі груп «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», 

театральні проєкти Влада Троїцького), спонтанну попу-

лярність національного культурного експорту за кордо-

ном, якою згодом вміло починає користуватися держава 

(бразильські мильні опери, японське аніме, тайська ку-

хня, норвезький блек-метал). Спочатку, необхідно виз-

начитися, у якому із цих напрямків потрібно і можна 

працювати. 

У переважній більшості культурно-дипломатичних 

проєктів, що процвітають і дають прибуток виділяють 

три необхідні складові. Наявність якісного культурного 

контенту, який відповідає вимогам певної масової ауди-

торії. На міжнародний рівень можна вивести лише якіс-

ний проєкт. Критерії якості доволі суб‟єктивні, і саме 

тут проявляється майстерність фахівця щодо визначення 

найбільш вигідного каналу комунікації з урахуванням 

своєї аудиторії: масової чи елітної, західноєвропейської 

чи північноамериканської.  

Група «Океан Ельзи» збирає цілі стадіони в Україні 

та вже не одне десятиліття має величезний успіх у 

країнах колишнього СНД. Пригадаємо культовий фільм 

Олексія Балабанова «Брат-2», де звукова доріжка міс-

тить дві композиції відомого гурту. Втім, англомовні 

рокери Stoned Jesus, «широко відомі у вузьких колах», 

стадіонів не збирають, але здобули велике коло прихи-

льників серед фанатів важкого року у всьому світі.  

«Етно-хаос» Дахи Брахи заполонив серця саме через 

успішну сучасну інтерпретацію унікального прошарку 

народної пісенної культури України. Знаряддя культур-

них дипломатів різноманітні – це не лише величезна 

кількість музичних інструментів, часом чудернацьких, 

це і дивацькі переливи голосом, що часом відтворюють 

голоси птахів і звірів. Це також неповторне вбрання – 

три високих овечих капелюха на дівчатах, і навіть мі-

міка, жести музикантів, і фантастичні декорації на сцені, 
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і, звісно ж, сама автентика, що становить фундамент.У 

всіх цих випадках двигуном успіху є сила особистості, 

як талановитих артистів, так і професійного управлінця-

менеджера.  

Високий рівень підготовки й мотивації управлінців, 

які організовують належну інфраструктуру навколо мис-

тецької основи проєкту. Ідеалом зосередженої праці є 

британський арт-дилер Джеймс Баттервік, який профе-

сійно захоплений «забутим генієм» українського аванга-

рду Олександра Богомазова. Досить гарним прикладом 

креативності культурного управлінця є виставка 

Postponed Futures («Відкладене майбутнє») у лондонсь-

кій галереї GRAD, яка представила роботи майстрів 

українського авангарду поряд з роботами актуальних 

українських художників [5; с.157]. Пошук нових спо-

собів подачі визнаної класики – необхідна професійна 

компетентність у сучасному світі. 

Найголовніше, підтримка проєкту з боку держави: 

фінансова, політична, ідеологічна. Саме держава має 

ініціювати створення необхідних умов для повноцінного 

розвитку культурного життя у країні та формування 

професійних кадрів, а також здійснювати розвиток ін-

ституції, які опікуються просуванням культурних здобу-

тків нації за кордоном. В близькій перспективі обгово-

рення про створення Українського інституту на зразок 

Британської ради або Французького інституту ще триває.  

Культурна дипломатія суттєво відрізняється від про-

паганди. Головним чином, конкуренцією, пріоритетами 

та керівним характером мистецької складової, яка не 

потребує підрядника у формі політичної демагогії, а в 

деяких випадках навіть державного фінансування. За-

надто активна інтервенція держави в процесах другої 

ланки викликають обурення у культурних менеджерів, а 

також є приводом хвилювання світової спільноти. При-

гадаймо про заборону американської мережі Інститутів 

Конфуція, які Державний департамент США запідозрив 

у шпигунській діяльності. 

Також аспект культури як складової дипломатії ши-

роко застосовується у підготовці офіцерів збройних сил 

та розвідників, з метою поліпшення їх ознайомлення з 

культурою різних народів, їх звичаїв, традицій, обрядів, 

адже це несе величезний вклад у характерну поведінку 

представників цього народу, формує їх інтереси та мен-

талітет. 

Подальше керівництво Міністерство закордонних 

справ України підтримало ініціативу поширення знань 

про Україну у світі, реалізації якої завдячує багатьом 

талановитим українським дипломатам та культурологам, 

які здійснили цей задум. Зразком виступають такі вида-

тні іноземні інституції, як Alliance Française, Dante 

Alighieri Society, British Council, Goethe-Institut, Instituto 

Cervantes.  

У 2019 році відсвяткували 100-річчя культурної дип-

ломатії України з нагоди створення та проведення зако-

рдонних гастролей Української Республіканської Капели 

під керівництвом диригента Олександра Кошиця. За-

вдяки цьому весь світ дізнався про досі не відомого вчи-

теля музики із Поділля Миколу Дмитровича Леонтовича 

та його хорову-мініатюру «Щедрик» – поліфонічний 

шедевр, що вразив цілий світ своєю самобутністю та 

неповторною простотою. Мелодію твору становить мо-

тив з чотирьох звуків, на основі якого побудований весь 

хоровий твір. Мелодія твору має витончений візерунок, 

невимовно красиву звукову мережку, яка наче виткана 

поетичною рукою майстра української поліфонії. 

У листопаді 2016 року за ініціативи Назарія Давидов-

ського – священика та викладача музичного виховання 

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, худо-

жнього керівника жіночої хорової капели «Соломія» на 

відзначення 100-річчя першого виконання «Щедрика» 

стартував флешмоб під назвою «Щедрик 100 challenge». 

Різдвяна щедрівка, в якій оспівується радість праці, ви-

словлюється побажання добробуту, родинного щастя, 

належить до найдавніших зразків українського фольк-

лору та перекладена на двадцять чотири мови світу. 

Українська дипломатична культура здобула престиж 

серед всіх країн, що входять до Євросоюзу і не тільки. 

Згідно з функціональною структурою витрат на куль-

туру та мистецтво їх включено до розділу «Духовний та 

фізичний розвиток» та підрозділу «Культура та мистец-

тво». Ці витрати містять фінансування театрів; художніх 

колективів, концертних і циркових організацій; кінема-

тографії; творчих спілок; бібліотек; музеїв та виставок; 

заповідників; клубних закладів; інших закладів у галузі 

культури та мистецтва. 

Розуміння ваги та значення культури, а також безме-

жних можливостей, які вона відкриває у діалозі зі сві-

том, мусить стати високим мисленням українського по-

літикуму. Діалог культури у міжнародних відносин – 

явище, чий вплив часто буває вагомішим, ніж будь-які 

політичні рішення, економічні переваги чи навіть війсь-

кові потенціали. 

Не враховуючи те, що українська культурна дипло-

матія є ще молодою й розвивається у важкий для нас та 

країни час, не винятково, що саме такий сильний ім-

пульс потрібен країні, щоб остаточно децентралізувати 

галузь культури. 

Справа кожного українця у створенні бренду України 

на міжнародному рівні, тому що імідж країни скла-

дається з таких дрібниць, як поведінка її громадян на 

закордонних курортах та рівень володіння іноземними 

мовами. Бачити тонкі ниточки зв‟язку між політичними 

процесами й мистецтвом та ще й за допомогою куль-

тури, універсально, але ненав‟язливо озвучувати бажан-

ня країни – це завдання для професійних фахівців висо-

кого рівня. 

Висновки. Дослідження дають змогу визначити міс-

це і роль культурної складової в системі чинників, які 

впливають на сталий розвиток країни та її національну 

безпеку; взаємозв‟язок між станом соціальної сфери та 

рівнем соціально-економічного розвитку. Дійсно, куль-

турна дипломатія – імператриця мистецтв у сфері дер-

жавного управління. 

Таким чином, доцільно враховувати при розробці 

стратегії управління культурою такі пріоритети: збере-

ження і динамічний розвиток культурної спадщини як 

основи формування національної єдності, усвідомлення 

громадянами країни культурної ідентичності, збережен-

ня історичної пам‟яті, а також участь рівноправних пар-

тнерських відносин в інтенсивній міжкультурній спів-

праці, глобальному світовому інформаційному та 

культурному просторі.  
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В наш час перед українською дипломатією стоять 

найважливіші стратегічні завдання: здобуття довгостро-

кового захисту національного суверенітету, національ-

ної безпеки України та сприяння масштабному культур-

ному відкриттю України у світі – глибокому вкоріненню 

на політичних, культурних, ментальних картах інших 

народів та регіонів.  
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Formulation of the problem. During the last time, in 

conditions associated with quarantine constraints, social 

services sector faces new challenges to implement a set of 

measures for vulnerable population groups and / or are in 

difficult living circumstances (dlc). Despite these 

circumstances, social standards are raised by the Cabinet of 

Ministers of Ukraine, a social system, new executive 

authorities are created. Among the main strategic changes: 

the concept of implementing the state policy on social 

protection of the population and the protection of children‟s 

rights began, the National Social Service of Ukraine began 

and presented the strategy of digital transformation of the 

social system.In the mentioned concept of the 

implementation of the state policy on social protection of the 

population and the protection of children‟s rights, one of the 

development directions acts as a service approach to 

providing social services to comply with the principle of 

their maximum availability for the recipient [11, p.2]. 

Implementation of the system of executive power of the 

National Social Service of Ukraine should facilitate 

systematic management of social work and improving the 

quality of provision of social services. In particular, the 

National Social Service of Ukraine difficult living 

circumstances is authorized to analyze and summarize the 

results of assessment of the needs of the population in 

obtaining social services, perform a coordinating function 

regarding the actions of providing social services to identify 

families that are in (DLC), to ensure social support for such 

families, conducting social prevention of entry into difficult 

life circumstances. Also ensure monitoring and evaluating 

the quality of social services, with the subsequent provision 

of recommendations regarding the improvement of social 

work and the provision of social services, referring to the 

analysis of reporting on the implementation of regional and 

local programs, assessing the quality of social services [3, p.5]. 

The National Social Service of Ukraine acts as a subject 

of coordination of the activities of local government 

administrations, executive bodies of local councils of the 

cities of regional importance, rural, settlement, urban 

councils of the United territorial communities, as well as 

other subjects providing social services to families in 

difficult life circumstances. Regarding the digitalization of 

the social system in the context of the provision of social 

services, at the moment there is a process of introducing 

electronic document management in the entire social sphere. 

At the same time, despite the existing legislative 

innovations in order to improve the quality of social 

services, the level of public confidence in them and the 

processes that occur in the country remain low. According to 

the Sociological Research Center named after D. Razumkov 

(March 2021), only 18% of respondents believe that events 

in Ukraine are developing in the right direction, 66% adhere 

to the opinions that events are not developed in the right 

direction. Relative to the economic situation, which can 

directly influence families in difficult life circumstances, the 

following opinion: 68% – evaluate the economic situation in 

the country as «very bad» or «bad enough», and only 2% – 

as «good» or «very Good «, and 28% – as « not bad». 

As for the level of well-being of families in general at the 

moment, the situation is not critical, 44% – respondents 

assessed it as «very» or «bad enough», 45% – as «not bad 

and not good», 9% – as «good» or «very good». State 

institutions unfortunately do not cause certain trust, thus the 

state unit (officials) do not trust – 80%, the Verkhovna Rada 

of Ukraine – 77.5%, the Government of Ukraine – 76%. The 

best situation with the heads of cities (villages, villages), in 

which respondents live, their confidence is 56% – «rather 

trust» or «completely trusted», public organizations have 

53% of trust, city councils (village, villages) – 51% confi-

dence [9]. 

All these indicators suggest that the mechanisms existing 

in the state to increase the level of social confidence in 

power or are not used, or their use is not effective. 

That is why the study of tools for increasing the level of 

confidence in public authority is relevant both on theoretical 

level and in practical, in particular in the field of social services. 

The aim of the study. The purpose of our study is to 

study the tools for enhancing social trust in public authorities 

who were in difficult life circumstances. 

According to sociological research, the indicator of 

confidence in the heads of bridge, settlements, villages and 

public organizations exceeds half. Thus, the heads of cities, 

The article analyzes public policy in providing social services to families in difficult life circumstances. The data 

of sociological research on the level of trust of society to public institutions is considered and a rather low indicator, 

which affects the life of the country. Scientific work in the field of social services is investigated. The main tools for 

raising the level of social trust of vulnerable groups to public power are offered. 

Key words: social services, social trust, social services management, trust in public authorities, civil society, 

social community. 
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towns, villages referring to their powers, according to the 

legislation, it is expedient to attract public organizations as 

part of civil society for joint activities in the field of 

providing social services to the families of DLC. 

Рresenting main material. The scientific works of 

domestic scientists indicate meaningful interest in the state 

of social services to the population in modern realities. So, 

Ilchuk L. in his work discloses the problems of 

implementation in practice on legislation regarding the 

provision of integrated social services in the combined 

territorial communities in the conditions of decentralization 

[4, p.118-120]. Malinyak B., Onufric M. investigated the 

problems of administration and financing the acquisition of 

social services by local governments in private entities [6, 

p.88-94]. Lukovenko I. analyzes the role and place of public 

administration authorities in Ukraine in ensuring and 

promoting the activities of religious organizations in the 

exercise of social service (providing social services) [5, 

p.258-260]. Surovtseva I. emphasizes the role of public 

organizations in solving social problems of the community 

during the provision of social services by them by the 

population [13, p.18-20]. Orlovskaya I.G.Exploring the 

approaches to the concept of «service», «Public Service» 

and «Social Service» concluded that public management of 

the social sphere is implemented through the provision of 

social services. According to its properties, social services 

are public in nature. The author also focuses on the fact that 

social services are allocated precisely on the realization, and 

not in the circle of subjects of their provision [8, p.155-157]. 

Considering the implementation of the provision of 

social services, it is worth noting that over the past year, 

legislative and executive power reformed this sphere. In the 

new Law of Ukraine «On the Provision of Social Services», 

itches on the organizational and legal frameworks for the 

provision of social services aimed at preventing complex life 

circumstances, overcoming or minimizing their negative 

impact on persons in difficult life circumstances [10, p.2]. 

Decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine were 

approved such documents as: the procedure for organizing 

social services, the procedure for monitoring the provision 

and assessment of the quality of social services, the criteria 

for social services providers, the procedure for determining 

the differentiated fee for the provision of social services, as 

well as the method of calculating the average monthly 

cumulative family income for providing social services and 

much more. 

It should be noted that the system of organizing the 

provision of social services touched upon the reform of 

decentralization of power in Ukraine. Thus, the powers of 

the executive bodies of rural, settlement, urban councils 

include the implementation of training and submission for 

approval by the Council of target local programs for the 

development of social services to support families in 

difficult life circumstances; participation in the development 

of targeted regional programs for the development of a 

system of social services to support families in difficult life 

circumstances; Implementation in accordance with the 

legislation measures to prevent families from entering 

complex life circumstances (DLC) [2]. 

Despite the statutory laws, not all local authorities are 

able to provide the necessary conditions for preventing 

families from entering the territories managed by them, 

especially during a pandemic. In this regard, the level of 

social trust is low. 

The results of such activities may be the conduct of 

outreach, charitable events, the provision of social services 

of a natural nature. In addition, local governments may 

allocate funds in the development programs of social 

services to implement their activities, for example, to 

monitor the provision and assessment of the quality of social 

services by independent experts, or the competitive way to 

finance their individual projects for the provision of social 

services to families who were in DLC. 

It should be noted that in most cases the provision of 

social services requires immediate intervention and the 

obstacle in the development of negative phenomena for this 

should work systemic principles of accessibility, openness of 

timeliness and an individual approach. The solutions of this 

issue can be a contact center or mobile crews of socio-

psychological assistance for rapid response. In modern 

conditions, the dissemination of coronavirus infection 

COVID-19 mobile crews of socio-psychological assistance 

provide their services to persons affected by domestic 

violence and / or violence on the basis of gender, and also 

are engaged in counseling by persons / families. Most often 

it is psychological counseling, legal assistance, solving 

social issues using a telephone or video conference. Also, 

these are emergency departures of mobile brigades only in 

crisis cases when there is a threat to life and health of the 

victims.It should be noted that in most cases the provision of 

social services requires immediate intervention and the 

obstacle in the development of negative phenomena for this 

should work systemic principles of accessibility, openness of 

timeliness and an individual approach. The solutions of this 

issue can be a contact center or mobile crews of socio-

psychological assistance for rapid response. In modern 

conditions, the dissemination of coronavirus infection 

COVID-19 mobile crews of socio-psychological assistance 

provide their services to persons affected by domestic 

violence and / or violence on the basis of gender, and also 

are engaged in counseling by persons / families. Most often 

it is psychological counseling, legal assistance, solving 

social issues using a telephone or video conference. Also, 

these are emergency departures of mobile brigades only in 

crisis cases when there is a threat to life and health of the 

victims. 

Unfortunately, at this stage, not all social services 

recipients can use such types of assistance, since there are no 

social and psychological assistance brigades and contact 

centers throughout the country [7]. 

In order to cover the information in recent years, social 

networks such as Facebook and Instagram have become 

increasingly popular, it is for this that the authorities should 

be interested in the quality of the provision of social services 

that recognized, authoritative personalities on the network. 

This niche is now occupied by bloggers, it is they who have 

a sufficient impact on public opinion, motivate, raise ratings 

and thus must affect the increase in social confidence in 

power. The activity of the blogger is to keep up with its web 

page with the help of regular adding news records, images 

and multimedia with a certain content (content blog, 

microblogging, monitoring blog). Such popularization of 
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social services can actively work with the benefit for public 

authority [1]. 

In modern digitalization conditions, one of the effective 

tools to increase the public authority rating remains the 

possibility of quick access to all types of services through 

the Internet resource. In this regard, the Ministry of Social 

Policy of Ukraine developed a new software «Integrated 

Information System» «Social Community» with which all 

information on the recipient of the social services of an 

administrative nature (social assistance, housing subsidies, 

benefits) will be in one database in which Social worker can 

find the necessary information. Also on the Internet in access 

is the register of social services provisters, which helps to 

find a place where they provide certain types of social 

services throughout Ukraine. 

Conclusions and prospects for further research in this 

direction. As part of our study, we were analyzed by the 

innovation of public authorities in the field of social services 

to families, which were in the DLC, and also studied the 

results of sociological research on the level of public 

confidence in the processes of reforming, economic situation 

and the well-being of society. In accordance with the 

indicators, we concluded that the confidence in state 

institutions and their activities remain low, the level of life 

of the population corresponds to the risk of families in the 

category of «difficult life circumstances». 

In accordance with the dedicated goal, the use of tools 

was proposed, which in our opinion will affect the increase 

in social confidence in the public authorities of families who 

have found themselves in the DLC. 

Among such instruments, we allocated the involvement 

of public organizations for educational activities, the 

provision of social services of a natural nature and the 

assessment of the quality of social services by 

representatives of public authorities. We also proposed the 

use of a quick response tool to difficult life circumstances as 

a contact center or mobile social and psychological care 

teams, which provides services in telephone mode or leaves 

crisis cases. In addition to the effective means of providing 

social services, in our opinion, the popularization of this 

sphere has the importance, it should contribute to an increase 

in social trust in reputable representatives. We have 

proposed attraction of bloggers for social advertising on 

social networks. 

Given the fact that the digitalization of documents is 

going throughout the country, reasonable is the introduction 

of electronic document management in every place of 

providing social services, which contribute to the rapid 

search for each family, which turned out to be in the DLC of 

all the necessary information 

Thus, raising the level of social confidence in public 

authorities by families who have already found themselves 

in the DLC should be one of the priorities of public policy. 

With the help of the application of the proposed tools, the 

state as a whole can get a high level of social trust, which 

will further help in the implementation of effective and 

progressive reforms, will affect the political participation of 

citizens in making social and important decisions. 
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У статті робиться аналіз публічної політики в сфері надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися в складних 
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довіри вразливих груп населення до публічної влади. 
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Постановка проблеми. Сучасні нормативні зміни, 

децентралізація та євроінтеграція, що відбуваються в 

Україні, спричинили до пошуку нових рішень у напрям-

ку управління. При таких обставинах є актуальним пи-

тання переходу від державного до публічного управ-

ління. Тобто, зміну регулювання суспільних відносин 

державою на публічне управління, де процеси суспіль-

ного розвитку регулюють інституції публічної влади.  

Мета роботи – визначити доцільність процесу пере-

ходу з державного в публічне управління. 

Виклад основного матеріалу. В умовах трансфор-

мації системи державного управління в Україні, важливо 

визначити сутність понять «державне управління» та 

«публічне управління». Аналіз змісту вищезазначених 

категорій здійснено в наукових працях закордонних та 

вітчизняних науковців. 

Згідно з авторським визначенням Марухленко О.В. 

[1], державне управління – це вид державно-владної дія-

льності з метою досягнення, реалізації, охорони та захи-

сту громадських інтересів, забезпечення і реалізації ре-

гулятивних та інших функцій держави і ведення справ 

держави. 

У наукових працях, поняття публічного управління 

розглядається як синергія державного управління, де 

суб‟єктом є держава в особі відповідних структур та 

громадського управління, де суб‟єктами є недержавні 

утворення [2]. Характерними рисами сучасного публіч-

ного управління є: ефективність, прозорість, етика та 

справедливість вчинків. 

За визначенням Волкова А. [3] публічне управління – 

це «влада, відкрита народу та його інтересам, публічна 

за характером та здатна залучати до управління широкі 

верстви населення». 

Формування публічного управління відбулось вна-

слідок переходу від жорсткого централізованого держа-

вного адміністрування до обмеження монополії держави 

та розширення методів управління. 

У результаті, виконання управлінських функцій у 

публічній сфері можуть здійснювати не лише органи 

державної влади, а й органами місцевого самовряду-

вання, громадські організації та навіть фізичні і юриди-

чні особи, якщо їх діяльність пов‟язана з суспільними 

справами.  

У наслідок проведення реформ у зарубіжних країнах, 

відокремилась нова форма управління – публічне адмі-

ністрування. Низка науковців вважають, що публічне 

адміністрування є перехідною ланкою, яка знаходиться 

на шляху трансформації державного управління в публі-

чне управління [4, 21]. До прикладу, О. Босак [5] ствер-

джує, що у державному секторі модель публічного адмі-

ністрування змінилась на модель публічного управління. 

За твердженням Таран Є.І. [6], публічне управління 

взяло в основу приклади управління з приватного сек-

тора, але у порівнянні з приватною сферою, управління в 

публічній сфері має свої особливості. Головною відмін-

ністю між управлінням у приватній та публічній сфері є 

те, що приватний управлінець має на меті отримання 

прибутку від певної підприємницької діяльності, а пуб-

лічний управлінець своєю діяльністю прямо впливає на 

якість життя громадян, які мешкають на певній адмініс-

тративно-територіальній одиниці чи в державі загалом. 

На відміну від державного, публічне управління за-

безпечує співпрацю держави, громадянського суспільс-

тва та бізнесу, які взаємодіють між собою з врахуванням 

потреб одне одного. Для державного управління харак-

терний авторитаризм, а публічне управління реалізу-

ється через демократію [6]. Основними елементами для 

державного управління є держава та державна влада, для 

публічного управління такими елементами виступають 

суспільство і публічна влада. Якщо державне управління 

реалізовує владні повноваження на основі закону, то 

публічне управління додатково зосереджується на ефек-

тивності з метою максимального задоволення потреб 

населення на основі мінімальних витрат. 

Висновки. Українське громадянське суспільство 

потребує нового підходу до управління, що зможе забе-

зпечити ефективне задоволення суспільних потреб. На 

сьогодні найефективнішою формою такого управління є 

публічне управління. Проте, становлення та розвиток 

публічного управління в Україні неможливе без чіткої 

взаємодії всіх його складових елементів. Актуальність 

подальших досліджень зумовлена пошуком дієвих меха-

нізмів у напрямку забезпечення переходу до публічної 

форми управління. 
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Постановка проблеми. Система стримувань і 

противаг є одним з тих інструментів, який необхідний 

для чіткого визначення основ взаємоконтролю, підзвіт-

ності та підпорядкованості у секторі безпеки та оборони. 

Високі стандарти та принципи, закладені у ключових 

актах законотворчості в Україні, змушують постійно 

вдосконалювати основні механізми розподілу повнова-

жень, які потрібні для забезпечення прозорості, відкри-

тості та демократичності у діяльності органів та підроз-

ділів сектору безпеки та оборони. В умовах трансфор-

маційних перетворень та викликів, які виникають у 

військовій сфері, важливим є дослідження та викорис-

тання механізму стримувань і противаг для впорядку-

вання роботи ключових суб‟єктів національної безпеки.  

Система стримувань і противаг є надважливим ком-

понентом у процесі удосконалення механізмів контролю 

за діяльністю складових сектору безпеки та оборони, 

проведення чіткого розподілу функціональної відповіда-

льності, які, безумовно, залишаються одними з перспек-

тивних напрямів, необхідних для набуття повноправного 

членства в Організації Північноатлантичного договору.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Викори-

стання системи стримувань і противаг для здійснення 

управління сектором безпеки та оборони розглядалося 

багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, зок-

рема, Н.А. Жук, С. Ланном, Б.Б. Глотовим та М.В. Куд-

рявцевою, Г.П. Ситником та ін. Однак, вказані дослі-

дження є оглядовими і не надають чітке розуміння 

окресленої проблеми, а тому потребують подальшого 

теоретико-прикладного дослідження.  

Метою статті є окреслення місця та ролі механізму 

стримувань і противаг при налагодженні системи конт-

ролю за сектором безпеки та оборони України. Визна-

чена мета передбачає виконання наступних завдань:  

– розкрити особливості та переваги системи стриму-

вань і противаг в секторі безпеки та оборони України;  

– визначити шляхи формування системи стримувань і 

противаг в оборонній сфері.  

Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх 

років питання реформування сектору безпеки та оборони 

знаходиться на порядку денному та обговорюється на 

найвищому рівні. Комплексний огляд сектору безпеки та 

оборони у перші роки початку військових дій на Сході 

України засвідчив необхідність прийняття документу 

середньострокового оборонного планування, що визна-

чив би шляхи підтримання належного функціонування 

оборонної сфери відповідно до актуальної воєнно-полі-

тичної обстановки.  

Прийняття Концепції розвитку сектору безпеки і 

оборони України, затвердженої указом Президента 

України від 14 березня 2016 року, юридично закріпило 

необхідність створення ефективної системи управління 

сектором безпеки і оборони як цілісної функціональної 

системи, що базується на ефективному демократичному 

цивільному контролі, парламентському та громадському 

контролі [1]. 

Безумовно, визначення основ контролю за діяльністю 

складових сектору безпеки та оборони має визначальне 

значення для якісного виконання завдань у безпековому 

секторі, розвитку демократичних цінностей, надання 

необхідного фінансового та інституційного забезпечення.  

Налагодження контрольних механізмів у сфері наці-

ональної безпеки значною мірою обумовлюється ступе-

нем реалізації конституційних принципів та засад. 

Принцип поділу влади на 3 взаємозалежних гілки – за-

конодавчу виконавчу та судову, що доповнюється сис-

темою стримувань і противаг, дозволяє більш масшта-

бно та повноцінно розглянути питання формування 

системи взаємоконтролю та взаємодії у секторі безпеки 

та оборони України.  

Сектор безпеки є областю національної політики, яка 

особливо підпорядкована системі стримувань і противаг 

у відкритому і демократичному суспільстві. Проблема 

підзвітності й прозорості є об‟ємним питанням, що ви-

ходить за межі простого цивільного контролю над війсь-

ковими, а тому потребує розгляду з позиції різних пра-

вових систем та механізмів [2, с.42].  

Ефективне управління сектором безпеки та оборони 

передбачає існування розвиненої системи стримувань і 

противаг, за якої можливе чітке розмежування відпові-

У статті розглянуто законодавчі та теоретичні позиції, які стосуються побудови, особливостей та 

значення системи стримувань та противаг у секторі безпеки та оборони. Метою статті є окреслення 

механізму стримувань і противаг при налагодженні системи контролю в оборонній сфері для підвищення 

ефективності реалізації завдань у сфері національної безпеки України.  

Для досягнення цілей статті ми використали такі методи дослідження як: емпіричні (спостереження, 

опис) та теоретичні (аналіз, системний підхід, дедукція). За результатами дослідження сформовані 

основні шляхи розвитку та значення системи стримувань і противаг для формування та реалізації 

сучасної безпекової політики.  

Ключові слова: система стримувань і противаг, сектор безпеки та оборони, національна безпека, 

контроль, взаємодія.  
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дальності та повноважень, субординація, взаємодія та 

взаємоконтроль.  

Колишній секретар Парламентської асамблеї НАТО 

Саймон Ланн вказав, що головний принцип, необхідний 

для ефективного врядування – підпорядкованість і підз-

вітність збройних сил та служб безпеки демократично 

обраному керівництву. Добре врядування сектором без-

пеки вимагає стримувань і противаг; часто – збалансу-

вання вимог ефективності та демократичної підзвітно-

сті [3, c.36]. 

Розвиваючи зазначену позицію зауважимо, що ідея 

стримувань і противаг у секторі безпеки та оборони пе-

редбачає чітку та контрольовану взаємодію правоохо-

ронних, розвідувальних, контррозвідувальних та інших 

органів влади, оборонних підприємств, підрозділів 

збройних сил, громадськості з метою виконання завдань, 

пов‟язаних із забезпеченням прав, свобод та інтересів 

особи, суспільства та держави. 

Система стримувань і противаг у секторі безпеки та 

оборони стосується реалізації повноважень передусім 

ключовими посадовими особами та органами у системі 

національної безпеки (Президент України, РНБО, Мініс-

терство оборони, Збройні сили України та ін.), які по-

винні скоординувати свої зусилля для втілення політики 

щодо захисту національних інтересів і гарантування в 

Україні безпеки особи. 

На сьогодні залишається недостатньо визначеним 

статус та повноваження Ради національної безпеки та 

оборони України, до відання якої законом віднесені пов-

новаження щодо координації роботи безпекових струк-

тур, контролю органів виконавчої влади і визначення 

основ забезпечення безпеки у економічній, фінансовій та 

інших сферах.  

Науковці Б.Б. Глотов та М.В. Кудрявцева доречно за-

уважують, що основні сфери суспільного життя, які зна-

ходяться у веденні виконавчої гілки влади віднесені до 

сфери національної безпеки, що дозволяє РНБО впли-

вати та втручатися у діяльність цих органів виконавчої 

влади [4]. 

З огляду на це, закріплення за органами, які відпові-

дають за забезпечення внутрішньої та зовнішньої без-

пеки, виключно функцій оборони та безпеки є питанням, 

що повинно вирішуватися шляхом відповідної нормот-

ворчої роботи.  

Виправданою є позиція Г.П. Ситника, що стан забез-

печення обороноздатності напряму залежить від оптимі-

зації розподілу функцій, повноважень та відповідально-

сті на політичному, адміністративному та оперативному 

(військовому) рівнях управління у питаннях військового 

будівництва та підготовки країни до оборони [5, c.99].  

Дійсно, організація роботи органів та підрозділів сек-

тору безпеки та оборони повинна базуватися на чіткій 

взаємодії, що є запорукою успішного виконання завдань 

щодо забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки. 

Актуальність визначення основ взаємодії, взаємозалеж-

ності та взаємоконтролю визначається дослідженнями та 

пріоритетами на міжнародному рівні.  

Відповідно до Індексу антикорупційної політики в 

оборонному секторі, визначеного Transparency International, 

більш ніж половина країн «Великої двадцятки» не ма-

ють адекватної системи стримувань та противаг над 

їхніми військовими силами, що ставить під загрозу між-

народну стабільність [6]. 

Управління в оборонному секторі орієнтується на 

розв‟язання конкретних проблем з метою прийняття 

необхідних управлінських рішень. Не випадково, що 

формування злагодженої системи стримувань і проти-

ваг є однією з інституційних вимог до оборонного 

менеджменту.  

Фахівці Женевського центру демократичного конт-

ролю над збройними силами зауважили, що будь-який 

ефективний механізм формування та імплементації полі-

тики в уряді і, зокрема, в оборонному секторі, буде 

включати систему стримувань і противаг, яка має забез-

печити узгодженість політики з цілями і вищими інте-

ресами нації, а також її чітке розуміння й ефективну ім-

плементацію відповідними організаціями [7, c.9-10]  

Важливо, щоб існував прямий зв‟язок між прийня-

тими законодавчими актами і управлінськими рішен-

нями та їх практичним втіленням відповідальними 

суб‟єктами. Усвідомлення та обґрунтування засад взає-

модії та розподілу повноважень прослідковується в ос-

новних нормативних документах, що містять погляди, 

принципи, вимоги до оборонного планування. 

Шляхи досягнення цілей воєнної політики України 

відповідно до Воєнної доктрини України передбачають, 

зокрема: 

– покращення взаємодії і координації дій органів 

державної влади і складових сектору безпеки і оборони з 

урахуванням особливостей сучасної збройної боротьби;  

– дотримання прийнятих у державах – членах ЄС і 

НАТО стандартів щодо діяльності і розподілу функцій 

та основних завдань (зокрема, забезпечення прозорості 

прийнятих рішень та розподілу повноважень між упов-

новаженими суб‟єктами) [8]. 

Проголошенні Воєнною доктриною та Законом 

України «Про національну безпеку України» положення 

щодо визначення та розмежування повноважень основ-

них суб‟єктів оборонного та безпекового сектору потре-

бують чіткого демократичного цивільного та парламент-

ського контролю. Разом із тим, вказані механізми 

значною мірою залежать від реалізації механізму стри-

мувань і противаг, що дозволить:  

– запобігти узурпації влади окремими посадовими 

особами чи органами влади;  

– налагодити систему нагляду та контролю над вій-

ськовими та безпековими структурами; 

– забезпечити залучення громадянського суспільства 

до процесу удосконалення роботи безпекового сектору. 

Формування ідеї взаємних стримувань і противаг у 

секторі безпеки та оборони повинно здійснюватися 

шляхом:  

– плідної нормотворчої роботи щодо визначення ос-

нов для здійснення допустимого контролю за діяльністю 

сил безпеки та оборони; 

– розробки відповідних демократичних механізмів 

щодо реалізації інститутами громадянського суспільства 

ініціатив та практик, спрямованих на покращення обо-

ронного сектору, прозорості та ефективності його 

роботи;  

– визначення точок взаємодії, взаємозалежності та 

конструктивної діяльності підрозділів оборони із забез-



  
207  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

печенням можливостей застосування системи стриму-

вань і противаг шляхом надання уповноваженим підроз-

ділам додаткових важелів впливу, моніторингу та 

контролю.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Питання забезпечення функціонування системи стриму-

вань і противаг в секторі безпеки та оборони є необхід-

ним аспектом сучасної безпекової політики. Нормативно-

правові документі оборонного планування закріплюють 

необхідність налагодження тісної та ефективної взаємо-

дії між силами безпеки та оборони, чіткого розподілу 

повноважень та функцій між структурами оборони. На 

сьогодні юридичне закріплення системи контролю, вза-

ємодії та взаємозалежності у секторі безпеки України 

дозволить реалізувати проголошені у законодавчих ак-

тах (у т.ч. програмних документах) перспективні позиції 

щодо визначення меж компетенційного впливу, допо-

може запобігти можливості узурпації влади та переви-

щення владних повноважень, створить правове підґру-

нтя для швидкого та своєчасного реагування на потен-

ційні порушення та зловживання.  

Подальші дослідження повинні обґрунтовувати зміни 

та доповнення в існуюче законодавство з питань націо-

нальної безпеки та оборони, деталізувати основні меха-

нізми допустимого впливу на роботу ключових суб‟єктів 

сектору безпеки та оборони.  
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ENSURING CONTROL OVER THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE: 

APPLICATION OF THE SYSTEM OF CHECKS AND BALANCES 

The article deals with the legislative and theoretical aspects regarding the construction, features and significance of the 

system of checks and balances in the security and defense sector. The purpose of the article is to describe mechanisms of the 

checks and balances in the establishment of the control system in the defense sphere to increase the efficiency of realization of 

tasks in the field of national security of Ukraine. 

For the purposes of this article, we have used such research methods as: empirical (observation, description) and 

theoretical (analysis, system approach, deduction). According to the results of the study, the main ways of development and 

significance of the system of checks and balances for the formation and implementation of modern security policy are formed. 
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Постановка проблеми. Питання запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів під час проходження 

державної служби в Україні обговорюється досить акти-

вно, та є предметом численних наукових досліджень та 

публікацій представників різних галузей науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважа-

ючи на те що таки науковці як С. Алфьоров, І. Дьомін, 

Д. Заброда, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, 

О. Кузьменко, І. Нуруллаєв, О. Ткаченко визначають 

основні напрямки інституційного розвитку проходження 

державної служби, закріплення принципів громадянсь-

кого служіння державі й суспільству, етичних норм ви-

конання посадових обов‟язків тощо, Проте, залишається 

відкритим питання визначення механізмів спрямованих 

на запобігання виникненню конфлікту інтересів при 

проходженні державної служби, та які ж саме механізми 

спрямовані на запобігання виникненню конфлікту інте-

ресів використовуються в державі. 

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу 

наукових джерел та вітчизняного законодавства охарак-

теризувати принципи та механізми спрямовані на запо-

бігання виникненню конфлікту інтересів під час прохо-

дження державної служби в України. 

Виклад основного матеріалу. Конфлікт інтересів як 

соціальне явище виник одночасно із суспільством і дер-

жавою. Він пронизує всі сфери суспільного життя, в 

тому числі сферу публічної служби, незалежно від наяв-

ності (чи відсутності) формального визначення цього 

поняття в законодавстві [1, с.14]. 

Чинні на сьогодні антикорупційні нормативно-пра-

вові акти що регулюють суспільні відносини по врегу-

люванню конфлікту інтересів передбачають механізм 

вживання низки обмежень, які стосуються заборони 

одержань подарунків, спільної роботи близьких осіб та 

обмежень що стосуються діяльності державних службо-

вців, що припинили виконання завдань і функцій дер-

жави, суміщення та сумісництва діяльності державних 

службовців з іншими видами діяльності [2, с.82]. 

Хоч законодавство більшості держав ЄС передбачає 

спеціальні обмеження, основне завдання яких це не до-

пустити появи конфлікту інтересів, але з метою недопу-

щення прогалин у законодавстві закони певних держав-

членів передбачають єдину заборону – проводити будь-

яку діяльність, яка здатна до появи конфлікту інтересів. 

Загалом, аналізуючи вітчизняні та зарубіжні джерела, 

можна виділити основні можливі механізми спрямовані 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на 

державній службі, які застосовуються в різних країнах. 

Деякі з них намагаються застосовувати і в Україні [3, с.48]. 

Один з най дієвих механізмів щодо запобігання та 

врегулювання виникненню конфлікту інтересів є декла-

рування. Воно широко застосовується у Європі, а саме 

декларуванню підлягають приватні інтереси які пов‟я-

зані з будь-якими зобов‟язаннями. Такий вид деклару-

вання, зокрема, передбачений у Португалії, тут державні 

службовці зобов‟язані задекларувати зобов‟язання за 

3 роки перед призначенням на державну посаду; Іспанії, 

декларують за останні 2 роки, перед призначенням на 

державну посаду або до місцевий органів влади [4, 

c.263-271]. 

Також види обмежень щодо суміщень своєї службо-

вої діяльності з іншими видами діяльності застосову-

ється до посадовців, що працюють в політичній сфері, 

до них відносяться глави держав, член парламенту або 

уряду, публічні службовці, а також судді. 

Європейське законодавство містить різні підходи 

щодо вирішення даного питання, також відсутній єди-

ний перелік осіб, що мають обов‟язок подати декларації 

про особисті доходи, що обов‟язково підлягають декла-

руванню. Наприклад у Великобританії, члени парламе-

В статті проаналізовано поняття та характерні риси механізмів які спрямовані на запобігання 

виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби в Україні, його вплив на систему 

державного управління. Досліджено конфлікт інтересів на державній службі як різновид зловживань 

посадовими особами. Розглянуто низку нормативних актів, які утворюють нормативно-правовий механізм 
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нту зобов‟язані декларувати лише ті суми доходів, які 

перевищують певну встановлену межу. Що стосується 

республіки Польщі то згідно їхнього законодавства вла-

сні прибутки підлягають декларуванню лише особами, 

які перебувають на політичних посадах, а також посадо-

вці, які обіймають виборні посади. А в Латвії обов‟язком 

декларувати власні прибутки обтяжені всі державні 

службовці. 

Що стосується практики неодмінної подачі деклара-

ції про доходи та майно членів сім‟ї посадовця, то даний 

обов‟язок є більше виняток, ніж загальне правило, і по-

ширене лише у кількох державах, наприклад – в Польщі 

де обов‟язково декларується майно та доходи членів 

сім‟ї, членів подружжя посадовця, який перебуває на 

політичний посаді або працює в місцевих органах влади. 

Певні особливості має й Угорщина, де члени родини, 

посадовця який перебуває на державній посаді або по-

саді вищої категорії державних службовців, доходи не 

декларують, але в обов‟язковому порядку декларують 

майно. 

Що стосується Європейських країн, то зазначений 

спосіб запобігань виникнення конфлікту інтересів не має 

єдиного стандарту. Наприклад, у Великобританії декла-

рують майно представники парламенту лише в тому ви-

падку, якщо оцінка рухомості складає більше ніж 

59 000 фунтів. Що стосується Німеччини, то представ-

ники парламенту взагалі про статки декларацій не пода-

ють, поряд з тим на державних службовців поклали зо-

бов‟язання подавати дані декларації до призначення на 

пост для доказу відсутності боргів. В деяких інших єв-

ропейських державах посадовці навпаки звільнені від 

обов‟язкового декларування майна. 

Існує поширена точка зору, що коли посадова особа 

отримує подарунки, то це є першим кроком на дорозі до 

корупції. Саме тому, з метою запобігання даного явища, 

в деяких Європі на законодавчому рівні зобов‟язували 

декларувати подарунки посадовцями, що перебувають 

на державних посадах, а в окремих країнах (Латвія) – всі 

без винятку державні службовці. Польща на законодав-

чому рівні зобов‟язала декларувати подарунки особам, 

які перебувають на політичних посадах, а також в орга-

нах місцевої влади, Угорщина – члени парламенту, Ве-

ликобританії, Іспанії та Німеччині – члени уряду та 

особи, які перебувають на політичних посадах. 

Обов‟язок декларувати приватні інтереси, пов‟язані з 

певними зобов‟язаннями, є поширене явище в Європі – 

даний обов‟язок закріплений в Португалії, декларують 

за 3 роки, перед призначенням на державну службу, Іс-

панії, декларують за 2 роки, що перед призначенням на 

державну службу або місцеві органи влади. Ряд країн 

центральної Європи зобов‟язав декларувати приватні 

інтереси якщо вони гіпотетично мають змогу впливу на 

виконання службових обов‟язків. 

Декларування приватного інтересу у зв‟язку з прийн-

яттям участі в голосуванні та прийняття рішення є 

поширеним перш за все в тих країнах, де підлягають де-

кларуванню інтереси, пов‟язані з виконанням зобов‟я-

зань: Португалія, 3 роки, перед призначенням на дер-

жавну посаду, що стосується місцевих органів влади то 

декларуються на добровільних засадах; Іспанії, за 2 роки 

перед призначенням на державну посаду; Німеччина, 

лише місцеві органи влади; Великобританія, підлягають 

декларуванню не лише особисті інтереси, але й інтереси 

членів сім‟ї та близьких осіб; Угорщина, декларують 

лише працівники парламенту; Італія, Латвія, Польща, 

Франція, повідомляють про випадки виникнення конфлі-

ктів інтересів. 

Що стосується офіційного оприлюднення декларації 

про особисті інтереси, доходи та майно. То дана норма 

передбачена законами лише деяких європейських дер-

жав – Польща для місцевих органів влади, Великобрита-

нія − декларація про отримані подарунки особами, що 

перебувають на державній службі, а також декларація 

про особисті інтереси посадових осіб парламенту є в 

загальнодоступному доступі, Іспанії – передбачила нор-

му, згідно якої декларація про особисті інтереси праців-

ників парламенту або місцевих органів влади можуть 

бути оприлюднені за офіційним зверненням будь-якого 

громадянина, Латвія − всі декларації є в загальнодоступ-

ному доступі. Закони Франції та Угорщини навпаки, 

закріпили норму згідно якої оприлюднення декларацій 

не передбачається [5, с.11-19]. 

Обмеження щодо право обіймати певні посади та за-

йматися певними видами діяльності коли посадовець 

вже припинив виконувати повноваження на посаді як 

державний службовець також передбачене законодавст-

вом окремих європейських країн. Так, Іспанія та Порту-

галія протягом відповідно 2-х та 3-х років після завер-

шення службових повноважень, службовець який 

перебував на державній службі, не має права отримати 

роботу в приватній компанії, яка має зв‟язки по контрак-

тах, регуляторні зв‟язки або в зв‟язку з прямим підпо-

рядкуванням органу, посадовій особі з якою працював 

даний посадовець. Аналогічні обмеження для посадових 

осіб встановили Італія, Польща (1 рік), Великобританія 

(2 роки) та Франція (5 років). 

У Великобританії посадовець який перебував на по-

літичній посаді, не має права одержувати подарунки, 

ціною більше 140-ка фунтів, а члени парламенту та дер-

жавні службовці в апріорі не мають права одержувати 

будь-які подарунки. Законодавство Іспанії та Німеччині 

також передбачає обмеження щодо подарунків для дер-

жавних службовців, у Франції – будь-які посадові особи, 

якщо вони отримали подарунок, то це автоматично 

впливає на незалежність даного посадовця. Чітка забо-

рона на одержання подарунків застосовується також і в 

Угорщині та Польщі. 

Ще одним важливим принципом в діяльності посадо-

вців є обов‟язкове утримання від прийнятті участі у об-

говоренні та вирішенні важливим питань. За даним 

принципом державний службовець не має права викону-

вати свої повноваження якщо має особисту зацікавле-

ність у їх розгляді та прийнятті [4, с.263-271].  

Прийняті останнім часом міжнародні договори, в 

сфері протидії корупції, вимагають від держав учасниць, 

які ратифікували даний міжнародно-правовий документ, 

створити спеціальні правоохоронні органи головна мета 

діяльності яких боротьба та запобігання корупції. Таким 

чином, згідно вимог міжнародних конвенцій передбача-

ється створення спеціалізованих правоохоронних органів. 

Однак, саме по собі існування таких спеціалізованих 

правоохоронних органів не призводить до зникнення 
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корупції, адже для забезпечення своєї ефективної діяль-

ності, вони мають мати у своєму підпорядкуванні усі 

потрібні прийоми та важелі впливу. 

Організація економічного співробітництва та розви-

тку у своїй Рекомендації щодо врегулювання конфлікту 

інтересів на державній службі запропонувала утилітарні 

механізми допомоги для державних посадовців як під-

вищити доброчесність під час прийняття рішення на 

загальнодержавному рівні. 

Ми вважаємо, що загалом цього можна досягти шля-

хом: встановленням єдиних ефективних методів вияв-

лення небезпеки та врегулювання конфлікту інтересів у 

повсякденній роботі, а також чітке закріплення механі-

зму звітності, що включатиме певні санкції не лише з 

метою гарантії того, що державні службовці несуть пер-

сональну відповідальність за неухильне виконання норм, 

так і принципів таких методів, а й для можливості заохо-

тити службовця, робота яких є результативна. 

В українському законодавстві закріплені деякі інст-

рументи врегулювання конфлікту інтересів, але й їх не-

обхідно модернізувати, враховуючи європейські прак-

тики [6, с.42]. 

Зазначене свідчить про наявність потреби у подаль-

шій імплементації норм міжнародного права в сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час 

проходження державної служби в Україні, як вид продо-

вження реформування органів державної влади в Укра-

їні, важливим завданням є перш за все моніторинг ситу-

ації в країні, а також формулювання напряму вдоско-

налення нормативного регулювання в державному 

управлінні за прикладом міжнародних стандартів. 

Звичайно ж, конфлікт приватного та службового ін-

тересу наявний в діяльності кожного державного служ-

бовця. Саме тому, першочерговим завданням держави є 

збалансувати такі інтереси, та визначити пріоритетні 

інтереси службовців над приватним інтересам, встано-

вити заходи запобігання виникнення конфлікту інтересів 

та визначити порядок його врегулювання. 

Незважаючи на те, що в законодавчих актах термін 

«реальний та потенційний конфлікт інтересів» чітко ви-

значений [7], в практичній діяльності його досить важко 

визначити, так як чітких меж між державним і особис-

тим інтересам не завжди можна чітко виявити. Отже, 

керуючись даним нормативно-правовим актом теорети-

чно можна ідентифікувати факт наявності чи загрози 

виникнення конфлікту інтересів, але на практиці ефек-

тивність запропонованих механізмів запобігання та вре-

гулювання конфлікту інтересів значною мірою зале-

жить, саме, від моральності державного службовця, так 

як посадовець часто являється єдиною особою, яка во-

лодіє відомостями про наявний в нього приватний інтерес. 

Таким чином, державні механізми запобігання та 

врегулювання етнополітичних конфліктів повинні бути: 

науково обґрунтованими – які базуються на визнаних 

досягненнях сучасної науки; превентивними – націле-

ними на запобігання найнебезпечніших етнополітичних 

проблем; цілісними – такими, що передбачають вирі-

шення основних етнополітичних проблем у рамках єди-

ної стратегії та ідеології; інтегральними – гармонійно 

включеними та адаптованими в загальну модель полі-

тичного, соціально-економічного та етнокультурного 

розвитку; адекватними – з врахуванням особливостей 

етнічної строкатості місцевих співтовариств і територій. 

Ми вважаємо, що на сьогодні існує нагальна потреба 

у виробленні продуманої, науково обґрунтованої держа-

вної етнонаціональної політики. Лише в державі, де за-

безпечені гармонізація й узгодження інтересів всіх етно-

сів і соціальних спільнот, може бути реалізовано захист 

їх життєво важливих інтересів. 

Вважаємо, невиправданим затягування процесу при-

йняття основних державних документів, покликаних 

створити систему регулювання в найважливіших сферах 

етнополітики. Насамперед, мова йде про Концепцію 

державної етнокультурної політики, Концепцію держав-

ної міграційної політики, Концепцію державної молоді-

жної політики, а також прийняття й подальше вдоскона-

лення антидискримінаційного, міграційного, трудового 

законодавства, законодавства в сфері ЗМІ, освіти, куль-

турного будівництва тощо. 

Отже, для дієвості застосування механізму спрямо-

ваного на запобігання виникнення конфлікту інтересів, 

необхідно провадити норми, які регулюють позбавлення 

приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт 

інтересів; переведення державного службовця на іншу 

посаду або його звільнення зі займаної посади; усунення 

державного службовця від прийняття рішень; прийняття 

рішення або вчинення дій в умовах конфлікту під зовні-

шнім контролем.  

Проаналізувавши механізми спрямовані запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів на державній слу-

жбі, ми дійшли до логічного висновку, що принципи 

забезпечення прозорості, посилення персональної відпо-

відальності, служіння суспільним інтересам є ключови-

ми поняттями та повинні бути її основою. 

Вітчизняна антикорупційна нормативно-правова база 

передбачає механізми спрямовані запобігання та врегу-

лювання конфлікту інтересів на державній службі, до 

них відносяться суміщення та сумісництва діяльності 

державних службовців з іншими видами діяльності, 

обмеження одержання подарунків, спільної роботи бли-

зьких осіб та обмежень що стосуються діяльності дер-

жавних службовців, що припинили виконання завдань і 

функцій держави.  

Висновки. Проаналізувавши механізми спрямовані 

на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на 

державній службі, ми дійшли до логічного висновку, що 

в нашій країні протягом останніх декількох років прояв-

ляється позитивна тенденція щодо запобігання та врегу-

лювання конфлікту інтересів під час проходження дер-

жавної служби, яка виявляється в наступному: законо-
давець сформував інституційне підґрунтя даної діяльності 

(утворені спеціалізовані правоохоронні органи, розпо-

ділені завдання та повноваження між ними); імплемен-

товано європейську нормативну базу, що містить про-

гресивні норми та закріплює широкі системні заходи 

запобігання виникнення конфлікту інтересів; значно 

збільшилась діяльність спеціалізованих правоохоронних 

органів у сфері запобігання конфлікту інтересів під час 

проходження державної служби в Україні та новітньої 

превентивної діяльності. 

Вітчизняна антикорупційна нормативно-правова база 

передбачає механізми спрямовані на запобігання та вре-
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гулювання конфлікту інтересів на державній службі, до 

основних з них відносяться такі обмеження як: сумі-

щення та сумісництва діяльності державних службовців 

з іншими видами діяльності; одержання подарунків; 

спільної роботи близьких осіб та обмеження що стосу-

ються діяльності державних службовців, що припинили 

виконання завдань і функцій держави. 

Ми прийшли до висновку, що отримання посадовою 

особою подарунків є каталізатором на шляху до коруп-

ції, тому ми пропонуємо використати досвід ряді держав 

Європи (Іспанії, Франції та Німеччині) та заборонити 

державним службовцям отримувати подарунки на будь 

яку суму, окрім близьких осіб. Тому ми пропонуємо 

частини другу та четверту статті 23 Закону України 

«Про запобігання корупції» виключити. 
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Постановка проблеми. Процеси, що відбуваються 

в соціально-політичній сфері українського суспільства, 

потребують успішного вирішення якісно нових завдань 

по створенню сучасної, суверенної, розвинутої, правової 

держави Україна. Це в свою чергу, вимагає від громадян 

глибокого осмислення політичних і культурних проце-

сів, активної громадянської позиції, залучення їх до по-

всякденної діяльності задля розвитку суспільства та 

держави. На перший план виходить необхідність форму-

вання у громадян таких якостей, як патріотизм, відда-

ність Батьківщині, громадянської відповідальності та 

національної ідентичності. Затребуваність суспільства в 

громадянах, котрі мають сформовану національно-гро-

мадянську ідентичність і усвідомлюють шлях розвитку 

своєї національної держави є також одним із важливих 

компонентів становлення самої людини. 

Розв‟язання завдань державотворення значною мі-

рою залежить від типу домінуючої політичної культури 

та рівня її розвитку серед верств населення, суспільства 

загалом. За цих умов першорядного значення набуває 

формування політичної свідомості громадян, набуття 

ними досвіду й навичок політичної поведінки, приско-

рена політична соціалізація, поступове долання існуючої 

фрагментарної політичної культури, елементів патріар-

хальної та підданської політичної культури і станов-

лення на цьому ґрунті громадянської, демократичної 

політичної культури.  

Фундаментальні перетворення політичного життя не 

можливі без глибокої трансформації політичної куль-

тури, яка в кожній конкретній ситуації є своєрідним син-

тезом моментів формування, функціонування та розви-

тку, що дозволяє розглядати її як динамічну надскладну 

систему. Протягом всього життя людина існує у світі 

культури, через яку формується, набуває можливості 

зрозуміти принципи побудови навколишнього світу і 

свого місця в ньому. 

Мета роботи – розглянути феномен національно-

громадянської ідентичності в контексті політико-куль-

турних чинників. 

Виклад основного матеріалу. Пояснення умов і фа-

кторів формування національно-громадянської ідентич-

ності стало нагальним завданням сучасних наукових 

досліджень. Феномен ідентичності припускає пошук 

відповідей на ряд фундаментальних питань. Так, мето-

дологічні засади співвідношення громадянського та на-

ціонального в ідентичності розроблені в працях Г. Ал-

монда, С. Верби, Ю. Габермаса, Е. Сміта, Ф. Фукуями.  

Важливе місце в дослідженнях займає вивчення сут-

ності і динаміки соціальної ідентичності. В цілому про-

блеми соціальної ідентифікації індивіда вивчалися соці-

альними психологами і соціологами. Тут необхідно 

зазначити А. Тайфеля, Дж. Тернера, З. Фрейда, Е. Ерік-

сона. Проблеми етнокультурного різноманіття розгляда-

ються в теоріях мультикультуралізму (Ч. Тейлор, В. Ки-

млічка, Ч. Кукатас).  

Слід відмітити, що у різних наукових дисциплінах, 

громадянська ідентичність дещо відрізняється. Соціа-

льні психологи наголошують на самоототожнені з від-

повіддю на питання «хто ми?», а соціальні філософи – з 

відповіддю на «які ми?». Таким чином, йдеться про ву-

жче або більш широке тлумачення. Обидва напрямки 

досліджень найчастіше покладаються на концепцію 

Е. Еріксона, який розумів особистість як самовизначення 

за соціокультурним принципом і наголошував, що іден-

тичність пов‟язана з ідеологією. Це надзвичайно важ-

ливо, тому що акцентує увагу на важливості механізму 

формування ідентичності. Дослідженню проблеми взає-

модії з іншими людьми, як необхідної умови форму-

вання ідентичності, присвячені роботи Д.Г. Міда. Твори 

Г. Теджфела і Дж. Тернера звертають увагу на те, що в 

основі суспільного сприйняття людини лежить катего-

ризація. Це також важливо, тому що вона пов‟язана з 

В статті розглядається національно-громадянська ідентичність як певна культурна форма, котра є 

наслідком тривалої дії світоглядних настанов та політичного досвіду. Вона формується в наслідок 

прийняття та усвідомлення культурних цінностей і смислів та створює у людей відчуття приналежності 

до певної політичної спільноти. Аналізується проблема політичної ідентичності як синтезуючого 

концепту, що розкриває роль «суб’єктивного чинника» у процесі включеності індивіда в систему 

політичних відносин. Національно-громадянська ідентичність досліджується як своєрідна проекція 

національної, етнічної, релігійної, територіальної, регіональної та інших складових соціальної 

ідентичності в політичну сферу. 
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роллю держави у створенні символів та ідеологій.  

Громадянську ідентичність досліджують українські 

науковці В. Арбєніна, Р. Димерець, А. Карась, А. Ко-

лодій, В. Малінін, М. Остапенко, Н. Пашина, І. Петро-

вська та інші. 

Однією з сучасних проблем політичної науки є ви-

вчення ідентифікації людини у політичному просторі. 

Попри величезну кількість наукової літератури в Укра-

їні, присвяченої проблемам ідентичностей, зокрема ко-

лективних, громадянська ідентичність вивчена недоста-

тньо. До цієї категорії науковці все частіше звертаються, 

досліджуючи соціально-політичні зміни та пояснюючи 

їх соціокультурні чинники. Слід відмітити дотичність 

категорії національно-громадянської ідентичності до 

предметного поля політології, що значно розширює 

об‟єктивні знання про політику. 

Усвідомлення людиною себе у політичному процесі, 

визначенні своєї ролі як суб‟єкта політики багато в чому 

пояснює характер інституційних трансформацій в сучас-

ному світі. Ідентичність являє собою синтезуючий фе-

номен, який дозволяє провести якісний аналіз «суб‟єк-

тивного чинника» суспільного розвитку на різних рівнях, 

зокрема – включеність індивіда в систему політичних 

відносин. Сучасна людина входить до різних типів 

колективних ідентичностей – традиційних суб‟єктів по-

літичного процесу, неполітичних акторів, неструктуро-

ваних спільнот різних рівнів, що в цілому формує полі-

тичний простір сучасного суспільства. Цей найглибший 

рівень включає такі явища, як структура сім‟ї, релігія, 

моральні цінності, етнічна свідомість, «громадянськість» 

і партикулярні історичні традиції. 

Подібно до того як демократичні інститути покояться 

на здоровому громадянському суспільстві, громадянське 

суспільство, у свою чергу, має попередників і переду-

мови на рівні культури. Культуру можна визначити як 

раціональну етичну звичку, передану за традицією. Хоча 

вона й піддається впливу подій, вона схильна лише до 

повільних змін. Реальні проблеми, що впливають на 

якість життя в сучасних демократичних державах, від-

носяться до соціальних і культурних відхилень від нор-

ми, що стоять за межами можливостей інституціональ-

них рішень, а отже – за межами можливостей державної 

політики. Питання культури швидко висувається на пе-

рший план [1, с.207]. Демократична політична культу-
ра – це культура громадянського суспільства. Саме у межах 

громадянського суспільства відбувається організація 

плюралізму, тобто поєднання та врахування інтересів 

найрізноманітніших соціальних і політичних сил. Тільки 

в розвиненому громадянському суспільстві може сфор-

муватися культура, що відповідає демократичному ладу. 

У парадигмальному плані переважна більшість нау-

кових досліджень щодо змін політичної культури знахо-

диться в межах веберівсько-парсонівської традиції ана-

лізу соціальної дії. Автори особливу увагу надавали 

вивченню ролі ментальності, норм і цінностей конкрет-

ного суспільства з точки зору їх позитивного або негати-

вного впливу на процеси модернізації. При цьому в яко-

сті найважливіших складових розвитку розглядалися 

політична участь і економічна активність населення. Ос-

танні є ядром цінностей сучасного (західного) суспільства. 

Таким чином, боротьба за демократію відбувається 

на рівні культури, а отже – пріоритетів цінностей. Ця 

сфера багатьма вченими визнається такою, що має кри-

тичне значення для нових демократичних держав, котрі 

виникають зі свого авторитарного минулого. Така «ку-

льтурна війна» не минає й українське суспільство, що є 

класичним типом суспільства транзитивного типу, а 

отже протиріччя цінностей мають принциповий, страте-

гічний характер для майбутнього нашого суспільства [2, 

с.188]. Український політолог М.О. Паламарчук зазна-

чає, що «детальні зовнішні рецепти модернізації здебі-

льшого спрацьовують лише тоді, коли суспільства-реци-

пієнти не надто відрізняються від суспільств-донорів. 

Україна, безперечно, є географічною та культурною час-

тиною Європи. Водночас для неї шлях, який уже част-

ково подолали центральноєвропейські суспільства, зна-

чно довший. Проблеми, які наша країна має вирішити, 

були розв‟язані в сусідніх країнах уже досить давно або 

проявлялися у значно меншому масштабі. У цьому кон-

тексті варто згадати такі складні процеси, як незавер-

шена консолідація української політичної нації, утвер-

дження національної держави не на формально-

інституційному рівні, а як ефективного інструменту реа-

лізації національних інтересів, формування відповідаль-

ного політичного класу» [3, с.6]. 

Результатом соціального становлення людини є усві-

домлене виконання власної соціальної ролі в суспільній 

групі, а держава є майданчиком для прояву ролі грома-

дянина. 

Основні функції, що виконує національно-громадян-

ська ідентичність в процесі становлення особистості як 

основного компонента суспільства: 

• регулятор поведінки – оскільки в основних докуме-

нтах нормативно-правового характеру прописані 

обов‟язки, права, свободи, закони і норми, які повинен 

виконувати громадянин, котрий є громадянином цієї 

державі, то в процесі соціалізації ці правила засвою-

ються і дають напрям поведінки людини; 

• передача специфіки громадянської культури моло-

дим поколінням – у процесі соціалізації відбувається не 

тільки засвоєння, а й передача наявного громадянського 

«багажу» досвіду, традицій тощо; 

• об‟єднання і збереження єдності громадян; 

• самоактуалізація, розвиток, самовираження в соціа-

льній групі співвітчизників; 

• переживання своєї приналежності до держави, на-

роду, соціальної групи; 

• включення в систему соціальних взаємозв‟язків 

всередині групи, що забезпечує захист, задоволення 

потреб і т. д. 

Національно-громадянська ідентичність реалізується 

на практиці в формі громадянської ініціативи, завдяки 

якій формується специфічний досвід громадянської дія-

льності і участі. Суб‟єкт, наділений подібним досвідом 

(особистим чи груповим) здатний ефективно взаємоді-

яти в публічно-політичному дискурсі, висловлювати свої 

інтереси і реалізовувати їх на практиці. Як наслідок, 

громадянська ідентичність виражається і за закріплюють 

в різноманітних соціальних і політичних практиках та 

культурній матриці суспільства. Разом із тим національ-

ну політичну культуру формулюють дисфункціональні 

характеристики соціетального, елітарного, індивідуаль-
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ного, групового рівнів, які постають рудиментами ра-

дянського тоталітаризму, проте до сьогодні накладають 

свій відбиток на процеси формування політичної пове-

дінки, колективних політичних орієнтацій зокрема [4, с.27].  

Національно-громадянська ідентичність визначається, 

по-перше, як усвідомлення приналежності до спільноти 

громадян тієї чи іншої держави, що має для індивіда 

значущий сенс; і по-друге, як феномен надіндивідуаль-

них свідомостей, ознака громадської спільності, що ха-

рактеризує цю спільність як колективний суб‟єкт. Ці два 

терміни не взаємовиключають одне одного, а акценту-

ють увагу на різних аспектах громадянської ідентично-

сті: з боку індивіда і з боку спільності. 

Національно-громадянська ідентичність фіксує єд-

ність інтересів індивіду із громадою, а також дозволяє 

впливати на громадянське суспільство. Структура гро-

мадянської ідентичності передбачає формування насту-

пних структурних компонентів: когнітивний (пізнаваль-

ний), емоційно-оціночний (коннотативний), ціннісно-

орієнтовний (аксіологічний), поведінковий. 

Можна зазначити, що поняття «громадянська іденти-

чність» синонімічно поняттю «національна ідентич-

ність» в тих випадках, коли розглядається в межах розу-

міння нації як співгромадянства.  

Висновки. Таким чином, національно-громадянська 

ідентичність є певною культурною формою та є спіль-

ним наслідком тривалої дії світоглядних настанов та 

політичного досвіду, вона є результатом прийняття та 

усвідомлення культурних цінностей і смислів. Культура 

постає цементом громадянських відносин, вона формує 

у людей відчуття приналежності до певної спільноти. 

Формування національно-громадянської ідентичності 

відбувається у відповідності до наявної культурної мат-

риці суспільства. Якщо процес самоідентифікації спів-

падає з політичною культурою суспільства, тоді прояв-

ляється її консолідуюча роль.  

Цей процес за своїм характером поступовий і послі-

довний. Його тривалість пов‟язана із внесенням змін до 

самих соціокультурних матриць. Лише за таких умов 

кількісно формується певна якість громадян, яка діалек-

тично надасть зворотний вплив як на саму політичну 

культуру, так і на соціальну систему (суспільство) в ці-

лому. «На виході» результатом стане новий тип полі-

тичної культури – «громадянська політична культура». 

Національно-громадянська ідентичність потребує 

включення самоорганізованих співтовариств в єдиний 

комунікативний простір, що забезпечує громадську со-

лідарність інтегративного характеру. Через процеси со-

ціальної саморегуляції вона дозволяє мобілізувати окре-

мих індивідів та великі групи людей, аж до всього 

суспільства в цілому, для вирішення ситуаційних про-

блем, проблем стратегічного характеру на рівні систем-

ного світу. Завдяки національно-громадянській ідентич-

ності забезпечується інтеграція мікро- та макрорівня 

політичного життя, тим самим, різноманітність його 

проявів перетворюється в єдине цілісне утворення. Ви-

користання політико-культурного потенціалу, реалізо-

ваного в національно-громадянській ідентичності, до-

зволяє виявити баланс між стихійною самоорганізацією і 

можливостями раціонально-ідеологічного управління 

суспільством, а також може виступати в якості вектора 

соціально-політичних змін.  
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NATIONAL-CIVIC IDENTITY: POLITICAL AND CULTURAL DETERMINANTS 
The article considers national-civic identity as a specific cultural form, which is a consequence of the long-term outlook 

and political experience. It is formed as a result of acceptance and awareness of cultural values and meanings and creates a 
sense of belonging to a certain political community in people. The problem of political identity is analysed as certain 
synthesizing concept which exposes the role of «human factor» in the process of plugged of individual in the system of political 
relations. А political identity is probed as an original projection national, ethical,religious, territorial, gendernoy, class and 
other constituents of social identity in a political sphere. 

Key words: political identity, social identity, political culture, mechanisms for the formation of political identity, civic 
identity.  
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Постанова проблеми. Політичний прагматизм як 

ідеологічна установка, широко використовує політику як 
ірраціональну складову політичної свідомості а на раці-
ональному рівні виникають моделі, які дозволяють вирі-
шувати проблеми,що тісно пов‟язані з політичним праг-
матизмом та реалізуються на практиці. А звідси мета 
статті – з‟ясувати сутність політичного прагматизму як 
ідеологічної установки, необхідної для досягнення 
позитивних результатів життя українського суспільства, 
що сьогодні дуже актуально. 

Виклад основного матеріалу. Новим прагматичним 
в політичній науці є таке поняття як політичний прагма-
тизм. Підкреслимо, що молода незалежна держава пере-
буває на шляху становлення громадянського суспільс-
тва, а її політичне життя динамічне, зокрема, щодо 
проявів процесів політичного прагматизму. Дана про-
блема складна і потребує широкого розгляду політичної, 
економічної та соціальної політики. 

Основні філософські теорії прагматизму (безпосере-
дньо політичного) були закладені ще в 70-х роках 
ХІХ ст. американським філософом Ч. Пірсом але праг-
матизм виник на початку ХХ ст.  

В основі прагматизму Ч. Пірса лежать теорія «сум-
ніви-віри», яка заснована на «прагматичній вірі», та тео-
рія значення. Дія, що базується на «прагматичній вірі» є 
суттю філософської доктрини Ч. Пірса, її принципом. 
Теорія значення стверджує, що зміст ідеї полягає в тих 
прагматико-практичних наслідках, які вони викликають. 
Ці принципи ідеї розробляє далі У Джемс і вводить по-
няття про волю до віри, що виступає як основа продук-
тивної діяльності. Важливим принципом прагматизму 
можна розглядати необхідність релігійної віри як дослі-
дну спрямованість. Згідно Дж. Дьюї, істина-принцип, це 
перехід від ситуації і е проблематичною до певної ситу-
ації, вона ототожнюється з поняттям корисність. Слід 
підкреслити, що при визначенні істини проблематики 
роблять наголос на ціннісні характеристики, a iстиною 
оголошується все те, що приносить вигоду, служить дії, 
тобто вона в їх поняттях «корисність».  

Філософія прагматизму проявляє підвищений інтерес 
до вивчення його i принципів, до поведінки та суспіль-
ної свідомості, але прагматизм обмежує і не дозволяє 
заглянути у майбутнє, відводячи людей від pеальності. 

Однак, прагматизм і, безпосередньо, політичний, є 
суперечливим. Тому, що має кілька підходів для його 
трактування: так, один з них розглядає прагматизм як 
властивість політичної діяльності, коли головним крите-
рієм та чинником стає досягнення поставленої мети; 
другий підхід трактує прагматизм як необхідність діяти, 

не покладаючись на авторитет та апріорні ідеї, цей під-
хід сприяє пошуку кращих варіантів дій, випробуванню 
та перевірки їх, налаштовує на прийняття обгрунтованих 
рішень, керуючись при цьому розумом та логікою.  

Цей варіант пояснення прагматизму наближається до 
головних елементів філософії «справжнього» макіавел-
лізму, яка так само розглядає прагматизм як вміння та 
можливість обирати у політичній діяльності розумні 
політичні pішеня для досягнення адекватних політичних 
цілей [1]. Крім того, таке пояснення політичного праг-
матизму відповідає сучасним уявам політичного життя, 
яке є складним, динамічним, і для якого характерна 
стійка, високого рівня спрямованість, яка виявляється в 
органічній єдності в одній або кількох видах діяльності. 
Кількість суб‟ єктів політичного життя зростає, усклад-
нюючи політичні відносини, а тому будь-яке політичне 
рішення вимагає детального осмислення та співстав-
лення власних інтереcів з інтересами інших. Рішення 
діяти силою та рішучістю, не рахуючись ні з ким, далеко 
не завжди спрацьовує, оскільки жодна політична сила не 
володіє абсолютною силою та можливостями, і дуже 
швидко зустрічає проти-силу. Саме тому розуміння пра-
гматизму як ідеологічна установа та можливості обирати 
розумні варіанти рішень та дій для досягнення постав-
лених задач є найбільш вдалим за сучасних умов. Можна 
сказати, що новий термін «прагматизм» у XIX ст. продо-
вжив та поступово замінив поняття макіавеллізму у 
політиці, отримавши його смислове ідеологічне наван-
таження.  

Як правило, поняття політичного прагматизму при-
йнято застосовувати щодо характеристики процесу та 
принципів прийняття політичних рішень та політичних 
дій, які є прагматичними і будуються на осмисленні ко-
жного кроку та передбачають готовність йти на 
компроміси.  

Виникають запитання: чи можна назвати прагматич-
ною політичну дію; чи можна подібним чином класифі-
кувати політичні цілі і які політичні дії можемо називати 
прагматичними? Прагматичними можуть бути названі 
лише виправдані цілі політичних суб‟єктів.  

Теорія прагматизму, його ідеї отримали широке по-
ширення завдяки тому, що вони виявилися повністю 
співзвучними умонастрою моди. 

Як приклад, можна розглянути механізм виборів, за 
головним принципом яких перемогу отримує та сила, 
яка зможе представити детальну, обгрунтовану про-
граму розвитку і відповідну команду професіоналів, що 
зможе її реалізувати. Тому перемога подібної політичної 
сили має засвідчити її компетентність, а наявна мета 

В статті розглядається політичний прагматизм як важливий фактор, що визначає політику та її різні 

види. Автор підкреслює: політика молодого покоління формує своє прагматичне бачення розвитку політичної, 

економічної та соціальної ситуації. 

Ключові слова: демократія, прагматизм, політика, теорія, плюралізм, справедливість. 
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здобуття влади – є прагматичною для даної політичної 
сили, оскільки вона ресурсно її виправдовує. 

Слід підкреслити, що політичні сили, які на початку 
свого існування та включення у боротьбу за владу не 
були сильними та не користувались широкою підтрим-
кою народу, не мали чітких програм розвитку, а мали 
сильних політичних супротивників і за дуже короткий 
проміжок часу опинилися на самій політичній вершині. 

Політична ситуація, яка складається у сучасному 
світі є досить унікальною: під час вибopів електорат 
майже не має можливості безпосереднього контакту з 
політичними силами. При цьому важко зазначити, яка з 
політичних сил має право на перемогу, для якої з них 
здобуття влади є прагматичною, ідеологічною, ціллю, 
враховуючи те, що значення політичних програм посту-
пово нівелюється і вони перестають бути схемами роз-
витку, хоча наповнюються великою кількістю порожніх 
фраз. Суб‟єктивно, кожна політична сила готова визнати 
та відстоювати своє право на владу. Таким чином, праг-
матичними можуть бути не лише політичні дії, але й 
цілі, задля яких вони здійснюються. Однак, досить часто 
об‟єктивна та суб‟єктивна сторони характеристики полі-
тичних цілей для тих чи інших політичних сил не спів-
падають. 

Політичний прагматизм характеризує політичну дія-
льність та ідеологічні цілі політичних суб‟єктів під час 
політичних відносин. Саме поняття політичних суб‟єктів 
включає цілий ряд компонентів: політичні партії та гро-
мадські організації, масові рухи, соціальні спільноти. 
Основним системо творчим компонентом кожного з них 
є особа як член соціуму. Розглядаючи політичний праг-
матизм дій та цілей окремої особи доречно було б його 
розглянути щодо еліти та маси. Між характером прояву 
політичного прагматизму еліт та мас існує досить сут-
тєва pізниця. Спостерігається цікава деталь: політична 
діяльність еліти, як правило, направлена на завоювання 
прихильності мас, а маси, в свою чергу, підключаючись 
до політики, ведуть боротьбу за зміну та оновлення еліт, 
тобто взаємодія еліти та маси є взаємно-направленою, 
ідеологічною установою. 

А якщо проаналізувати процес світового політичного 
розвитку в розвинутих країнах, можна простежити під-
вищення рівня політичного прагматизму у діях мас та 
еліт водночас.Основною причиною цього стало заро-
дження інституту демократії та демократичних режимів 
і як наслідок поява таких яви як політична культура, 
громадянське суспільство, а також посилання різних 
видів політики: політичної, економічної, соціальної та 
інших. 

Як бачимо, більшість історичних прикладів політич-
ної участі мас, свідчать про їх деструктивний та револю-
ційний характер. Як правило, маса, вимагає всього і од-
разу, не довіряє логічним твердженням, але віддає 
перевагу простим установкам та ідеологемам (про що 
свідчать у своїх працях видатні дослідники мас та масо-
вості 3. Фрейд та Г. Лебон). Iндивіди, об‟єднуючись в 
масу, схильні усвідомлювати свою непереможну силу i 
майже ніколи не відповідальності за власні дії. Тому 
тривалий час мас були суто макіавеллістськими відчу-
вають – масові заворушення, зокрема, революції, що 
супроводжувались насильством: Велика французька 
революція, Жовтневий державний переворот 1917 р. в 
Російській імперії [2, C.3]. 

Інститут вибоpів привніс у ці процеси важливі зміни: 

за їх допомогою традиційно агресивна маса перетвори-
лась на прагматично ідеологічного учасника політичних 
відносин.  

Слід підкреслити: iгнорування політичною еліти сили 
маси призводить до пробудження останньої бажання 
продемонструвати силу, свою недооцінювання політи-
чною елітою ступеню почуття відповідальності мас при-
зводить до масових актів, в яких на першому місці де-
монстрація масою відповідальності.  

Політичні еліти цивілізованих країн сильно залежні 
від мас і тому рідко iгнорують їхню силу, хоча тривале 
ігнорування відповідальності мас призводить до демон-
страції нею власної сили. Ігнорування елітою сили маси 
майже завжди призводить до заміни влади та еліти [3, 
C.72-78]. Один з яскравих прикладів цьому – Помаран-
чева революція 2004 року. Національно-визвольний рух 
українців 1917–1921 р. теж зазнав невдачі через нев-
міння та небажання української еліти знаходити комп-
роміс між собою. За таких умов маси теж залишились в 
стороні. Радянська історія знає два яскравих випадки 
прояву політичного макіавеллізму політичної еліти: від-
сторонення від влади М. Хрущова 1964 року та М. Гор-
бачова 1991 року. Хоча Горбачов, що правда, встиг 
розпочати процес перебудови системи, шо дозволило 
вивільнити політичну активність маси. На погляд М. Го-
рбачова, цей його крок був цілком прагматичним і 
переслідував єдину ціль – вберегти від розпаду радянсь-
кого монстра – СРСР. Весною 1989 року навіть було 
про-ведено перші вільні вибори до Верховної Ради СРСР 
та республік, зокрема до Верховної Ради УРСР. Ці полі-
тичні події, гласність, відміна с.6 радянської конституції, 
розбурхали політичне життя в Україні. Зрештою, 24 сер-
пня 1991 року Україна стала незалежна,1 грудня того ж 
року було проведено перші президентські вибори та 
референдум на підтримку Акту проголошення незалеж-
ності. Першим президентом було обрано Л. Кравчука, 
абсолютною більшістю голоcів було схвалено Акт на ре-
ферендумі.  

3 завершенням президентства Л. Кравчука номенкла-
тура радянського зразка в Україні отримала чітке розу-
міння, що вона може спокійно існувати і в умовах неза-
лежності. 3 1994 року, перемогою на президентських 
виборах Л. Кучми, настає час українського бізнесу. 
Українській політичній еліті в цей час вдається побуду-
вати систему прагматичних відносин, в чому є заслуга л. 
Кучми, який вміло видобував систему стримок і проти-
ваг між різними політичними та бізнесовими групами.  

Період 1994–2004 р. був складним та динамічним в 
політичній історії України. Саме він дів можливість 
представникам українського бізнесу зрозуміти, що в цій 
країні можна працювати.  

Отже, політична історія незалежної України пережи-
ває творчий період становлення нації та політичного 
суспільства, а також національно-свідомої еліти. Власне, 
лише сьогодні Україна по-справжньому стала самостій-
ною державою.  

Відомо, що Україна до 1991 р. відчутно відрізнялася 
від багатьох інших країн пострадянського простору, а за 
класифікацією ООН Україна належала до найбільш роз-
винених країн. Однак, на початку третього тисячоліття 
Україна відстала від більшості держав, що вийшли разом 
з нею із спільного минулого. Після приходу до влади 
нових політичних сил з 2005 р. та доброго ставлення 
демократичної міжнародної спільноти мало що зміни-
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лося в становищі України. 
Світова економічна та фінансова криза вразили 

Україну відчутніше від інших держав розвинутої та мо-
лодої демократії. Потреба прагматичної оцінки держав-
них перспектив стала очевидною щоб реально оцінити 
перспективи слід взяти до уваги самий широкий спектр 
чинників різного рівня та ваги. Дев‟ятнадцять років де-
мократичної трансформації українського суспільства 
були роками сподівань, розчарувань та пошуків оптима-
льної моделі і стратегії реформування, а розвіювання 
багатьох романтичних ілюзій цього двадцятиріччя до-
зволило говорити про необхідність започаткування нової 
української стратeriї – оновлення концепції розвитку 
держави у XXI сторіччі. 

Слід виділити з цієї нової концепції дві складові: 
стратегію внутрішньої і зовнішньої політики.  

Широкомасштабний процес українських реформ має 
бути чітко структурований.  

Україна повинна мати свою Європейську, Американ-
ську, Російську, Азійську та ін. зовнішньополітичні лінії, 
що відображали б національні інтереси держави, мати 
стратегічних партнерів і тактичних союзників, що пова-
жали і поділяли б ці інтереси. Зовнішня політика за умов 
глобалізації вже не е класичною національною політи-
кою ХХ сторіччя і тому сучасний комплекс глобальних 
гуманітарних політичних принципів має бути покладено 
в основу української політичної доктрини як у внутріш-
ньому, так і у зовнішньому вимірах [4, C.39].  

Підключення до глобальної політичної, соціальної, 
економічної та цивілізаційної систем-це не тільки націо-
нальний, а ще і інтернаціональний політичний вимір, а 
Україна зацікавлена у блокових, коаліційних, покроко-
вих та інших схемах інтеграції. Саме так може бути ви-
користаний потенціал сучасних стратегічних та тради-
ційних історичних зв‟язків українського суспільства.  

Міцна держава i її ефективна політична система чин-
никами загальної перспективи українського суспільства 
у XXI сторіччі сторіччі глобальних викликів, широких 
можливостей, великої відповідальності, дії політичного 
прагматизму як ідеологічної установки. 

Сьогодні Україна постала перед необхідністю реалі-
зації нової державної економічної технологічної страте-
гії. Зараз у світовій економіці відбувається інтенсивна 
системна переоpiєнтація, обумовлена не тільки глобаль-
ними технологічними, фінансовими та екологічними 
змінами, і але «переходом країни світових лідерів на 
новітні високопродуктивні види виробництва. За таких 
умов національні стратегічні і економічні інтереси 
української держави мають бути не тільки конкретними 
та випереджаючими, але й формулюватися на базі нової 
векторної основи структурного зростання. Саме тому 
головними напрямками стратегічного розвитку України 

стають: створення основ нової постіндустріальної націо-
нальної економічної і технологічної матриці; ресурсна 
переорієнтація економіки; запровадження нового суспі-
льного гуманітарного і глобального світогляду; перетво-
рення посттоталітарного українського суспільства на 
сучасне суспільство інновацій. 

Нині увага політиків та громадськості прикута до 
прагматичного розкладу політичних в регіонах, до регі-
ональних особливостей електоральної сил поведінки. 
Центр згадує про існування регіональних відмінностей, а 
політики демонструють територіальний патріотизм та 
апелюють до локальних ідентичностей. Всі ці процеси 
підвладні політичному прагматизму... Не мовчать і 
окремі регіони, які час від часу примушують звернути на 
себе увагу: Кримська, Донецька, Харківська, Одеська 
область постійно натякають центру, про те, що вони не 
перші, але й не останні. Все це свідчить, що для Києва 
безперспективно приміряти на себе модель політичного 
централізму.  

Сьогодні є нагода ще раз повернутися до постановки 
змістовних питань в сфері прагматичної внутрішньої 
політики, спробувати проаналізувати та переглянути 
традиційні підходи щодо можливої прагматичної страте-
гії розвитку peгioнів.  

Трансформаційна криза, що призвела до перепрофі-
лювання та зміни спеціалізації міст та великих індустрі-
альних анклавів робить безперспективною політику від-
творення старих регiональних пропорцій та традиційного 
прагматичного економічного районування в Україні. 
Доцільно переглянути та відмовитися від морально зас-
тарілих моделей регіональної політики епохи індустріа-
лізму, тобто Україна стоїть напередодні вибору нового 
формату системної інтеграції власної території, інфра-
структури та соціокультурного простору [5, C.23-24]. 
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Постановка проблеми. Вірменські друковані ви-

дання в Україні умовно поділяються на три різновиди: 
наукові та науково-популярні видання з вірменознавс-
тва; переклади художніх творів; вірменська періодика. 
Якщо перші два різновиди неодноразово ставали 
об‟єктом наукового інтересу (варто згадати хоча б серію 
ґрунтовних праць Я. Дашкевича [1]), то газетно-журна-
льні видання вірменської діаспори в Україні потребують 
наукового осмислення. Дослідження набуває особливої 
важливості в аспекті формування мультикультурного 
суспільства, міжнаціональної інтеграції, врахування ін-
тересів етнічних меншин в Україні.  

Проблеми налагодження міжкультурного діалогу як 
запоруки сталого розвитку розглядаються у працях 
українських вчених [2;3;4;5] та зарубіжних науковців [6; 
7]. У фокусі уваги стають питання державного регу-
лювання етнонаціональної сфери [8;9;10], роль націо-
нальних меншин у державотворчих процесах [11], про-
блеми міжнародної колаборації у сфері захисту прав 
меншин [12]. Значна увага приділяється ролі медіа у 
формуванні мультикультурного суспільства [13;14;15], 
значення ЗМК для етноінтеграції громадянського суспі-
льства в Україні [16]. 

Метою статті є дослідження газетно-журнальної пе-
ріодики вірменської національної меншини в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Першим вірменським 
виданням в Україні був ілюстрований журнал «Посла-
нець Святого Григорія» (започаткований у червні 
1927 р.). Видання було присвячене діяльності Львівської 
архієпархії Вірменської Католицької церкви. Журнал 
публікував різноманітні матеріали про історію львівсь-
ких вірмен, про релігійне і світське життя, наукові 
статті, хроніку подій і оголошення. Вірменський журнал 

«Посланець Св. Григорія» видавався польською мовою 
один раз на місяць протягом 12 років (з 1927 до 1939 р.), 
аж до початку Другої світової війни. Роль журналу в 
тодішньому суспільному і культурному житті вірмен 
Львова була величезною. Кожне число журналу ставало 
подією. Журнал не втратив своєї актуальності і в наші 
дні, з його сторінок ми дізнаємося про цікаві подробиці з 
життя львівських вірмен майже столітньої давності. 

Газета «Арагац» видається в Україні вже понад два 
десятки років. Головним редактором є Женя Церунян. 
Газета виходить як вірменською,так і українською мо-
вою. Редакція «Арагац» приділяє велику увагу популя-
ризації вірменської культури та літератури, зокрема, 
завдяки працівникам газети вийшло друком книжкове 
видання Л. Мириджаняна «Мій Шевченко». Спеціалізо-
вана постійна рубрика газети містить навчальні матері-
али для тих, хто бажає вивчити або згадати вірменську 
мову – це дуже потрібно для українських вірмен. 

Важливо наголосити, що відділи газетних фондів 
Національної наукової бібліотеки України ім. Вернадсь-
кого НАНУ і Національної бібліотеки України імені 
Я. Мудрого поповнилися сотнями примірників вірмен-
ських періодичних видань Польщі та України – газетами 
«Аведіс» і «Арагац».  

Спілка вірмен України вже кілька років самостійно і 
на громадських засадах веде системну і цілеспрямовану 
роботу зі збору, комплектації та архівації вірменських 
друкованих видань і документів, до того ж не тільки 
вірменських, а й українських громадських організацій. 
Зовсім недавно до Центрального державного архіву гро-
мадських організацій України (ЦГАООУ) були передані 
документи найстарішої всеукраїнської громадської ор-
ганізації нацменшин «Рада національних товариств 

Метою статті є дослідження історії становлення та сучасного стану засобів масової комунікації 

вірменської діаспори в Україні. Методологічну базу становлять історичний метод та типологічний аналіз. 

Перші засоби масової комунікації вірменської діаспори виникли в Україні майже сторіччя тому. Успішний 

розвиток цих медіа є переконливим свідченням уваги держави до культури національних меншин, 

формування мультикультурного суспільства. У науковій розвідці здійснена спроба систематизації та 

типологічної характеристики газетно-журнальних видань вірменської діаспори в Україні від витоків до 

сучасності. 

Ключові слова: вірменська культура, вірменознавство, медіа, національні меншини, вірменська 

періодика. 
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України» – колишній президент Ілля Левітас, перший 
віце-президент Ашот Аванесян та матеріали «1-ої Все-
української конференції громадських організацій Укра-
їни» із зібрання Анни Амбарцумової, а до Центрального 
Державного Архіву Зарубіжної Україніки (ЦДАЗУ) пе-
редані документи громадської організації «Федерація 
українців Вірменії і газета «Дніпро-Славутич». 

Як вже зазначалося, до книжкового фонду Націона-
льної бібліотеки НАН України було передано великий 
наклад повного зібрання відомого вірменознавчого жур-
налу «Анів», який через обмінний фонд було розповсю-
джено по всіх наукових і обласних бібліотеках України. 
Також, центральним і регіональним бібліотекам було 
передано повне зібрання рідкісного періодичного ви-
дання – газета «Вірменський вісник», друкований орган 
ВГО «САУ», газета видавалася у Києві в 2006–2009 рр.  

У 2006 р. вперше вийшла газета «Вірменський віс-
ник», друкований орган Всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Спілка вірмен України». Газета видавалася у 
Києві в 2006–2009 роках, а з третього кварталу 2009 р. у 
новому журнальному форматі видається в Одесі. Голов-
ний редактор – Віталій Тимошенко. Редакційна колегія: 
Айк Памбухчян, Ашот Аванесян (керівник проекту), 
Самвел Хандамірян, Микола Кочарян, Артак Товмасян, 
Мартін Оганесян. До дня 21-ї річниці незалежності 
України «Вірменський вісник» став лауреатом XIII зага-
льнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова 
єднання» та нагороджений пам‟ятною медаллю Т.Г. Ше-
вченка. Конкурс проходив 21–23 серпня в Одесі, і за його 
результатами офіційний орган Спілки Вірмен України 
визнаний кращим серед видань національних громад. 

Крім зазначених газет, є ще кілька журналів, які ви-
ходять у світ за наявності фінансування, наприклад, із 
журналів тільки «Голуб Масіс» виходить стабільно раз 
на квартал і весь тираж (500 примірників) розповсюджу-
ється безкоштовно. 

У травні 1954 р. вийшов перший номер сатиричного 
видання «Возни» («Їжак»). Щомісячний, а з 1956 р. дво-
тижневий, журнал сатири і гумору. Друкується на 8–
12 стор., з кольоровими ілюстраціями. Тираж – 15–
17 тис.примірників. Можна стверджувати, що всі ці роки 
«Возни» боровся з усіма недоліками суспільства, що 
існували як при соціалізмі, так і в нинішню складну 
епоху. І очолювали цю боротьбу до 2013 р. три головних 
редактора – Грачья Кочар, Григор Тер-Григорян та Ара-
маіс Саакян. У різний час вони очолювали видання. До-
вше за всіх, майже 30 років, посаду головного редактора 
займав А. Саакян. До редколегії також входять: С. Ару-
тчьян, С. Вауні, А. Дарбні, Р. Кочар, А. Паланджян, 
Б. Шаумян.  

Журнал «Возни» веде свою історію від перших вір-
менських гумористичних журналів, що видавалися в 
XIX і початку XX століть. Аналогічну спрямованість 
мали журнал «Мегу» («Бджола»), що виходив майже сто 
років тому під редакцією і при найближчій участі відо-
мого вірменського сатирика Акопа Пароняна та журнал 
«Хатаб-ла», який видавався в Тбілісі у 1906–1917 рр. 
Попередниками «Возни» у радянський період були са-
тиричні журнали «Зурна» та «Кармир Моцак» («Черво-
ний комар»), що видавалися в Єревані в середині 20-х 
рр. під редакцією Едуарда Ходжіка. 

Сатирики «Возни» часто звертаються до спадщини 
чудових майстрів вірменської класичної і радянської 
сатиричної літератури Г. Сундукяна, А. Пароняна, 

А. Хнкояна, Е. Чаренца. На формування журналу вели-
кий вплив справила творчість таких представників ста-
ршого покоління літераторів Вірменії, як А. Ісаакян, 
Д. Демірчян та ін. Міцний зв‟язок з найкращими досяг-
неннями національної літератури і графіки минулого, 
вміле користування багатющою скарбницею народної 
творчості, залучення до активної співпраці найвизнач-
ніших майстрів сатири і гумору – все це забезпечує ви-
сокий ідейно-художній рівень журналу, робить його 
близьким і зрозумілим читачам. Значне місце займають 
твори, у яких відображаються трудові будні вірменсь-
кого народу. 

Журнал «Голуб Масіс» – періодичне видання Регіо-
нальної вірменської національно-культурної автономії 
Республіки Крим. На його сторінках висвітлюються за-
ходи, організовувані громадою, а також події, що відбу-
ваються у житті кримських вірмен. Велика увага приді-
ляється історії, пам‟яткам культури, військово-патріо-
тичному та духовному вихованню, освіті. Друкуються 
статті про відомих особистостей, які прославили свій 
народ у різних сферах діяльності. Головний редактор – 
заслужений журналіст РК Ваган Вермішян. Відпо-
відальний секретар – заслужений журналіст РК Рушан 
Пілосян. Періодичність виходу – 4 номери на рік, обсяг – 
44 сторінки.  

Восени 1857 р. архімандрит (згодом – архієпископ) 
Габріель Айвазовський, брат всесвітньо відомого мари-
ніста Івана (Ованеса) Айвазовського, великий патріот, 
учений, сходознавець, педагог і просвітитель, зі спри-
яння влади, повернувся з Парижа в рідну Феодосію і 
очолив Нахічеванське-Бессарабську єпархію вірменської 
Апостольської церкви. У зв‟язку з цим, з Парижа було 
перенесено видання журналу «Голуб Масіс і веселка 
Вірменії», заснованого Г. Айвазовським в 1855 р. 

Назва журналу «Голуб Масіс» – це данина благосло-
венній птиці, яка принесла Ноєві на Арарат в своєму 
дзьобові оливкову гілку, сповіщаючи тим самим про 
завершення всесвітнього потопу (Масіс – це одне з вір-
менських назв священної гори Арарат). Силами запро-
шених з Вірменії фахівців, «Голуб Масіс» регулярно 
видавався з 1994 р., у вигляді двомовної газети, періоди-
чністю раз на два тижні. З 2004 р. газета була перетво-
рена в однойменний журнал. 

«TheNorDar» («Nor» – новий, «dar» – вік, покоління – 
вірм.) – перший і єдиний інтернаціональний медійний 
проект про мистецтво, культуру, який видається з 
2011 р. у Києві. Це унікальний проект, який шукає нових 
творчих людей, розповідає про молоде покоління, ді-
литься артхаусними проектами, андеграундними ідеями, 
аналізує сучасну вірмено-українську культуру, а голо-
вне, порушує соціальні, моральні і етичні проблеми. За 
словами головного редактора журналу Ліліт Саркісян, 
«TheNorDar» пише про тих, хто через кілька років стане 
вісником вірменського і українського світу мистецтва. 

Видання працює у двох форматах: онлайн (де висвіт-
люються всі новини та анонси негайно – що підвищує їх 
актуальність), і друкований випуск, який, швидше, нага-
дує книгу або списаний важливими темами блокнот мо-
лодої та творчої людини. 

За 7 років видано 35 номерів, які прочитали понад 
50 тис.чоловік у 20-ти країнах світу. За цей час про жур-
нал «TheNorDar» з‟явилося більше 130 публікацій і ста-
тей в ЗМІ. Редакція журналу – це 12 молодих професій-
них журналістів, редакторів, ілюстраторів, фотографів. 
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Головний редактор журналу Ліліт Саркісян є також ві-
домим київським ілюстратором, fashion-художником. 

Громадська організація «УРАРТУ» була створена у 
2013 р. і сприяє забезпеченню національного відродже-
ння вірмен, розвитку і спадкоємства їх національної 
культури, мови, національних традицій, захист прав і 
свобод, задоволення суспільних та інших інтересів. На 
сьогоднішній день до складу ГО входять Культурний 
центр (недільна школа, танцювальний ансамбль «Ура-
рту», спортивна школа), жіночий комітет та молодіжна 
організація.  

Найбільшу увагу ГО «УРАРТУ» приділяє щорічному 
вшануванню пам‟яті жертв Геноциду вірменського на-
роду в Османській імперії. Так, в Павленківському парку 
встановлено хачкар (з вірменської дослівно «хрест-ка-
мінь» – кам‟яна стела з різьбленим зображенням хреста), 
куди щорічно збирається вірменська громада зі всієї 
Полтавської області, щоб вшанувати пам‟ять жертв. Крім 
цього, щорічно в приміщенні обласної бібліотеки м. Пол-
тави проводяться круглі столи, присвячені Геноциду 
1915 р., в яких беруть участь представники місцевої вла-
ди та представники різних громад національних меншин. 

ГО «УРАРТУ» тісно співпрацює з іншими громадсь-
кими організаціями. Так, за сприяння вірменської моло-
діжної організації у 2016 році була організована бесіда 
на тему: «Чи цінуємо своє коріння?», присвячена вшану-
ванню традицій власного народу. Метою проведення 
стало формування толерантності та міжнаціонального 
діалогу серед молоді. На зустрічі були присутні предста-
вники різних молодіжних організацій Полтави, зокрема 
грузинської, чеченської, єврейської, німецької та україн-
ської, які представили присутнім цікаві факти, що сто-
суються культури та традицій свого народу. 

Безумовно, основним завданням ГО «УРАРТУ» є 
об‟єднання всіх представників вірменської нації в Пол-
тавській області з метою збереження єдності народу та 
його зв‟язків з історичною Батьківщиною. Важливим 
елементом діяльності є відновлення та охорона пам‟яток 
історії та культури, духовної спадщини.  

Влітку 2017 р. на одній з нарад ГО «УРАРТУ» Голо-
вою правління Агаджпняном Геннадієм Енгібаровичем 
було запропоновано створення власного газетного ви-
дання. Пропозиція мала позитивний відгук та була підт-
римана колегами. Після довгих обговорень та пропози-
цій, одноголосно було вирішено назвати газетне видання 
«Хоск», що в перекладі з вірменської мови означає 
«слово, мова». 

Місією газетного видання «Хоск» є об‟єднання пред-
ставників вірменської діаспори Полтавщини, створення 
єдиного інформаційного поля для своєчасного обміну 
ідеями, думками, новинами про події та формування 
адекватної корпоративної культури громадської органі-
зації «УРАРТУ». 

У випадку видання «Хоск», основною цільовою ау-
диторією є представники вірменської національності у 
Полтавській області, яких, налічується 2 678 осіб. 

Зміст більшості рубрик корпоративної газети «Хоск» 
прямо пов‟язаний з діяльністю ГО «УРАРТУ» та Спілки 
вірмен України і орієнтований на зовнішню громадсь-
кість. Газета містить аналітичні, оглядові статті, ін-
терв‟ю і замітки, що урізноманітнює жанрову систему 
газети. Серед основних рубрик можна виділити насту-
пні: новини (огляд основних і головних подій, які ста-
лися у громадській організації «УРАРТУ» та Спілки 

вірмен України в цілому); особистості (інтерв‟ю з ціка-
вими та видатними представниками вірменської нації в 
Полтавській області); цікаво знати (у рубриці представ-
лені цікаві факти та події з історії Вірменії); вивчаємо 
рідну мову (курс вивчення вірменської мови для почат-
ківців); літературна сторінка (літературні твори предста-
вників вірменської нації в Полтавській області).  

Поруч з публікаціями основного авторського колек-
тиву можна прочитати і замітки початківців. Звичайно, 
інтерес масового читача до корпоративної газети необ-
хідно постійно підтримувати. У тому числі і за рахунок 
різноманітності літературних жанрів. У корпоративній 
газеті «Хоск» дуже багатий і різноманітний ілюстратив-
ний матеріал, який в своєму роді «оживляє» видання, 
задає власний ритм і стиль. 

Висновки. Аналіз медіа вірменської діаспори Укра-
їни показав, що ця етнічна меншина є дуже згуртованою 
і демонструє прагнення повноцінної презентації у ме-
дійному просторі України суспільного життя і культур-
них надбань вірмен, які живуть у нашій країні. Внесок 
вірменської діаспори у розбудову мультикультурної 
України є дуже вагомим і має давні традиції (деякі ви-
дання існують понад століття). Процес децентралізації 
викликав появу нових регіональних видань, одним з 
яких є газета вірмен Полтавщини «Хоск». Перспективу 
подальших досліджень вбачаємо у аналізі новітніх муль-
тимедійних медіа вірменської діаспори в Україні. 
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ARMENIAN DIASPORA MEDIA IN UKRAINE: ROLE IN BUILDING A MULTICULTURAL SOCIETY 
 The purpose of the paper is to study the history of the formation and current state of the media of the Armenian Diaspora 

in Ukraine. The methodological basis is the historical method and typological analysis.. The first mass media of the Armenian 
diaspora appeared in Ukraine almost a century ago. The successful development of these media is a convincing evidence of the 
state’s attention to the culture of national minorities, the formation of a multicultural society. An attempt to systematize and 
typologically characterize newspapers and magazines of the Armenian diaspora in Ukraine from its origins to the present is 
made in research. 
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«Свобода прессы гарантирована лишь 

тем, кто владеет прессой.» 

(Эббот Дж. Либлинг, амер. журналист) 

Постановка проблемы. Иначемыслие – условие оп-

тимизации поиска. Поддержание конкуренции подходов 

и идей – необходимость качественного отбора решений. 

При этом новые медиа, предоставляя широкие возмож-

ности общения всех со всеми, вызывают к общественной 

жизни невиданное количество слабоподготовленных, но 

агрессивных эгоцентристов. Повсеместное соблюдение 

видимости демократических процедур усиливает фактор 

социального влияния при помощи информационных 
средств. Если исторически важнейшими стратегическими 

коммуникациями выступали, например, железнодоро-

жные магистрали или же газонефтеносные трубопро-

воды, то сегодня это звучание приобрели информаци-

онные каналы. Именно информационная сфера зачастую 

становится критичным направлением конкуренции. Она 

же становится пластом социокультурной мембраны в 

направлении концептуального и ценностно-смыслового 

уровней стратегических коммуникаций. Между тем, 

очевидным фактором глобальной жизни становится ги-

гантская концентрация власти / собственности / управ-

ления в цифровых ТНК, где карьерно-кадровая система 

зиждется отнюдь не на демократических началах. 

Непревзойдѐнные лицемерие и равнодушие к судьбам 

«иных», «чуждых» становятся основанием для инфор-

мационной агрессии. Однако ещѐ Глеб Успенский пре-

дупреждал: необходимо «делать огромные усилия ума и 

совести для того, чтоб построить жизнь на явной лжи, 

фальши и риторике». В условиях нарастания информа-

ционного давления повышается общественное звучание 

информационных фильтров и информационной инфра-

структуры. Тогда как для культивирования и кумуля-

тивного использования вырастающей силы в единстве еѐ 

интеллектуальной, моральной составляющих, для обще-

ственной идеологии и психологии бесценна роль незави-

симой прессы [1-4]. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. 

Усиление процессов формирования постглобального 

характера, структуры и сущности ойкумены увеличивает 

предпосылки востребованности инструментария, разра-

ботанного Р. Ароном, А. Аверьяновым, А. Ачлеем, 

Ф. Броделем, А. Бузгалиным, С. Булгаковым, П. Бьюке-

неном, В. Вазюлиным, И. Валлерстайном, Э. Гэмблом, 

Н. Данилевским, Д. Егорченковым, Р. Жено, В. Зом-

бартом, Л. Ивашовым, Д. Калаичем, С. Карагановым, 

М. Кастельсом, В. Катасоновым, А. Колгановым, П. Ко-

ллиером, Дж. Корбиным, В. Корниловым, М. Корнфор-

том, Д. Куликовым, С. Кургиняном, К. Леонтьевым, 

Э. Люттваком, М. Магницким, Э. Ожигановым, Ю. Оси-

повым, И. Острецовым, К. Петровым, Е. Примаковым, 

В. Пякиным, В. Сагатовским, Т. Сергейцевым, Г. Спен-

сером, Н. Страховым, А. Тойнби, Н. Фѐдоровым, А. Фу-

рсовым, С. Хантингтоном, С. Хелемендиком, О. Шпен-

глером, И. Яковлевым. Выдающуюся роль гражданской 

позиции журналиста выпукло очерчивают судьбы и 

размышления Н. Некрасова и М. Горького, Н. Добро-

любова и Н. Чернышевского, В. Белинскогой и А. Бар-

бюса, М. Твена и Т. Драйзера, С. Льюиса и Э. Хемингуэя, 

Дж. Рида и М. Джалиля, Ю. Фучика и Я. Гашека, 

Л. Фейхтвангера и В. Третьякова, А. Хинштейна и 

Я. Галана, а также Дж. Ассанджа, О. Бузины, Н. Фрид-

рихсон, П. Шеремета и др. Для оценки прессы с т.зр. 

потенциала социальной педагогики должно вспомнить 

об образовательно-воспитательных и общегуманисти-

ческих возможностях идей, прежде всего, Б. Бим-Бада, 

А. Бине, П. Блонского, Ф. Вернона, И. Гербарта, Ж. Жа-

кото, Я. Коменского, Г. Косицкого, А. Макаренко, 

И. Мечникова, И. Песталоцци, Н. Пирогова, Ж.-Ж. Руссо, 

В. Сухомлинского, К. Тимирязева, Н. Трубникова, 

К. Ушинского, П. Флоренского, Ф. Фрѐбеля, В. Шата-

лова, С. Шацкого, Д. Эльконина и др. 

Между тем, парадигмальной глубины преобразова-

ния, переживаемые человечеством, изобилуют фактами 

острых выпадов культурно-цивилизационных миров 

друг против друга. Меняется тональность обществен-

ного звучания СМИ. При этом, в частности, с одной сто-

роны, интернационализация мировой жизни закономер-

но усиливает роль Интернет-гигантов, с другой, – 

Цель текста – продолжение начатого в выпусках 45 и 47 журнала авторского исследования 

трансформаций медийного фактора и его роли в жизни человека и общества. На этот раз в статье на 

основе сочетания абстрактно-теоретической и конкретно-исторической методологии 

рассматриваются возможности и угрозы использования прессы в процессе информационного влияния. 

Для продуктивного использования закономерного и случайного необходимо укрепление всех уровней 

информационной конкуренции: собственно фактологического, прогнозно-аналитического и 

концептуального, ценностно-смыслового. Соответственно, свободная, сильная и профессиональная 

пресса рассматривается как залог честной конкуренции идей и подходов. В свою очередь, ценность 

наличия площадок для альтернативного обсуждения проблем обществом существенно возрастает на 

переломе эпох. 

Ключевые слова: пресса, общество, гражданские свободы, трансформации, информационное 

влияние. 
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обостряет антагонизм между эгоистическими интере-

сами их хозяев и правомерными интересами народов. 

Вместе с тем, само отношение к конкретным СМИ, зача-

стую, определяется отнюдь не единым правовым полем, 

а субъективными оценками «полезности» в подчинении 

глобальным целям. Т.о. СМИ оказываются важным ин-

струментом в попытках распространения эпидемии ре-

негатства и коллаборационизма с наиболее «богатыми» 

в прежней «системе общественных координат». Очевид-

но, давление (а то и прямые гонения) на прессу: вплоть 

до попыток внесудебного закрытия, – важный симптом 

не только внутреннего неблагополучия, но и подчинѐн-

ности интересам глобальных игроков. 

Цель текста – продолжение начатого в выпусках 45 и 

47 журнала авторского исследования трансформаций 

медийного фактора и его роли в жизни человека и обще-

ства. На сей раз в статье рассматриваются возможности 

и угрозы использования прессы в процессе информаци-

онного влияния. 

Изложение основного материала исследования. 

Пресса – фактор и перемен (в частности, общественного 

мнения), и качества социокультурной адаптации в ме-

няющихся условиях. Парадигмальной глубины изменения 

проходят крайне быстро, что отражается на неприми-

римости и практического и теоретического противодей-

ствия им. Неуклюжие попытки скрыть в калейдоскопе 

дорогостоящих обещаний и политической чехарды сро-

чную необходимость предъявления своих стратегии, 

тактики и оператики перемен не в силах заретушировать 

существа неотложных проблем. Разумеется, происхо-

дящие события включают совершенно различные пото-

ки событий. Так, например, термин «революция» по 

отношению к «разноцветным» переворотам (а также их 

неудавшимся попыткам) может быть применѐн лишь 

сугубо условно. Как, например, свержение Якова II и 

узурпацию британского престола Оранской династией в 

1688 г. сторонники победителей порой называли «слав-

ной революцией». Или же реставрацию императорского 

самовластия и комплекс реформ 1868–89 гг. в Японии – 

«революцией Мэйдзи». Зачастую, упрощающая внешним 

силам управление процессами и потому выгодная им 

(«Сомоса – сукин сын, но это наш сукин сын») короста 

олигархата, бюрократизма, коррупции настолько врас-

тает в политико-экономическую ткань общества, что еѐ 

удаление возможно только «с мясом». Вместе с тем, 

наполнение корзины прав человека: социальных, эко-

номических, политических, экологических и т.д. не 

только кардинально замедлилось в конце 20 века; в ряде 

стран предпринимались попытки переложить тяготы 

глобальной кризисности на плечи социально уязвимых 

слоѐв: снижался объѐм бесплатно предоставляемых го-

сударством услуг, срезались заработные платы, свѐрты-

вались социальные программы, повышался пенсионный 

возраст и т.п. Между тем, надо учесть объективную 

необходимость при усилении тенденций формирования 

в глобальном масштабе общества знания и расширения 

круга потребностей, связанных с материальной доступ-

ностью высококачественного образования, и заинтересо-

ванность государств в случае их высоких притязаний и 

целевых ориентаций в приоритетном росте человечес-

кого потенциала и создании условий развѐртывания ода-

рѐнности каждого в просоциальном творчестве. В любом 

случае информационное влияниие на индивидуальном и 

социальном уровнях – важная составляющая часть (на-

ряду с прочими: силовой, организационной, финансовой 

и т.д.) т.н. «цветных революций» [5-9]. 

Социальный уровень информационного воздействия, 

а, значит, как информационная инфраструктура как це-

лое, так и информационные коммуникации как часть 

становятся одним из ведущих факторов глобальных про-

тивостояний. Более того, водораздел проходит в душах – 

соответственно, вопросы внутреннего нравственно-ду-

ховного и интеллектуального развития также относятся 

к стратегическому уровню антагонизмов [10-14]. Сего-

дня за возможность прийти на смену угасающих вели-

ких мифов противоборствуют самые разные (порой – 

противоположные) сверхидеи и наполняющие их под-

тексты. Вырастает новый геостратегический порядок. 

Опрокидывается всевластие финансово-спекулятивного 

капитала с «фальш-панелями» пиара. Причѐм период 

форсированных трансформаций (особенно, парадиг-

мальной глубины) обостряет и противоречивость объек-

тивных и субъективных основ социального движения, и 

антагонизм интересов основных сил, стремящихся навя-

зать свой вариант перемен. Заново актуализируется вы-

бор: обеспечение государством полноты реализации 

эгоистических, узкокорыстных интересов некоторых – 

или же решение гораздо более широких задач, опираясь, 

в том числе и на частную заинтересованность, и на ин-

дивидуальную творческую инициативу. Так, очевидно, 

что направления реализации хозяйственной власти, свя-

занные с разрушением культурного слоя цивилизации 

или же с наступлением на права и возможности творче-

ской самореализации человека (тем более – его жизнь), 

не могут быть признаны эффективными. И уж совсем 

недопустимы случаи чуть ли не приватизации возмож-

ностей государств отдельными группами людей в своих 

целях. Духовное убожество как и финансово-политиче-

ская нечистоплотность тесно связаны с ориентацией на 

получение прибыли и комфорт. Мещанская ограничен-

ность блокирует и гражданскую активность, и творче-

ское развитие. Соответственно, социально востребуется 

умение не обрекать себя на замкнутый круг затхлого 

мирка «материальный комфорт – здоровье – семья – са-

модовольство», а прорываться к единству со всем чело-

вечеством и природой (например, подобно размышле-
ниям сторонников антропокосмизма). Т.о. актуализированы 

методы гуманитарной агрессии, а сама гуманитарная 

сфера выступает эффективным направлением противо-

борства. Между тем, очерченный круг проблем заметно 

взаиморезонирует с наличием сильной, свободной, про-

фессиональной прессы. 

Настоянное на ценностно-смысловых комплексах 

своего культурно-цивилизационного мира и интегриру-

ющее традиции и инновации свободное, прогрессивное 

и терпимое мировоззрение, чуждое ксенофобии и лице-

мерия, востребует вольного обмена мнениями. Вместе с 

тем, для тесного мирка филистеров, начѐтчиков и мещан 

свежий ветер дискуссий опасен. Вряд ли привыкшие как 

к бюргерской стабильности, так и к бесцельному суще-

ствованию гедонистов-прожигателей жизни смогут ори-

ентироваться на камертон интенсивных духовных иска-
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ний, всегда желательных для развития человечества, но 

ныне критически необходимых из-за созвучия и насту-

пающей эпохе, и переходному периоду к ней. Да и обна-

родование полноты информации о секретных тюрьмах и 

пытках, о химических лабораториях и экспериментах, о 

слежке и прослушивании явно блокируется. Для уско-

ренного же перехода «от поколения надежд к поколению 

невежд» в попытках установить гегемонию Запад всѐ 

чаще акцентирует применение именно информационных 

ресурсов, в частности, Интернета и социальных сетей. 

Соответственно, с учѐтом этого обстоятельства, подве-

домственности Интернет-ресурсов США, а также разди-

рающие саму Америку гражданские разломы, принци-

пиален вопрос об информационном суверенитете. 

Агрессивные попытки США и в целом Запада по вмеша-

тельству во внутренние дела других стран, нарастание 

там угрожающих черт репрессивности и тоталитарности 

настоятельно требуют от международного сообщества 

не только эффективно призвать их к ответу, но и, 

прежде всего, наладить контроль за состоянием прав 

человека и гражданина, а также сохранностью ОМП от 

его расползания (в частности, к террористам). 

Взламывание информационных мембран – часто вы-

бираемое направление как для самостоятельного воздей-

ствия, так и в комплексе с иными [15-19]. Общественное 

табуирование может преследовать самые различные 

задачи в диапазоне от самых фундаментальных до по-

верхностных. В частности, от концентрации обществен-

ных ресурсов вокруг базовых ценностно-смысловых 

комплексов культурно-цивилизационных миров с отсе-

чением тупиковых (а то и самоубийственных) вариантов 

трансформирования вплоть до закрытия организаци-

онно-управленческих направлений и алгоритмов опре-

делѐнных сфер жизнедеятельности. Вместе с тем, эта 

ситуация до известной степени упрощает осуществление 

атак на ценностные табу (в т.ч. традиционных религий 

общества). Собственно, одна из проверок иммунных сил 

общественного организма – умение опознать и уничто-

жить роковые вирусы без фатального свѐртывания в 

изоляционизм и эгоизм. 

Сохранение социально-экономической безопасности 

в условиях парадигмальных сдвигов становится произ-

водным от качества элиты и уровня (в частности, добро-

совестности) управления. Между тем, на излѐте прежних 

идеологий, особенно – при обширности, интенсивности 

и разнонаправленности информационных потоков, а 

также тотальности средств массового воздействия, об-

щественные психология и идеология особенно уязвимы: 

человек готов поверить во что угодно. С одной стороны, 

ситуация утраты стабильности как природоориентиро-

ванных, так и общественноориентированных осей коор-

динат жизнедеятельности требует развитого интеллекта 

и высокой нравственности для оценки конвейера инно-

ваций и отбора информационных источников. С другой, – 

в период массового вероломства как перелома веры 

растѐт требовательность к духовной (в частности, идео-

логической) элите, еѐ приличности, соответствию народ-

ным представлениям о должном, желательном и при-

стойном. Нравственность – обязательный компонент 

эффективного управления соответственно заранее ого-

вариваемым обязательствам менеджеров (прежде всего, 

достижению параметров заранее определѐнного резуль-

тата). При усилении факторов информационного воздей-

ствия на человека и социум повышается и роль совести 

управляющих как верно передающих весть, включѐнных 

в цепь сотворчества смыслов. Соответственно, гуман-

ность законных регуляторов общежития культурно-

цивилизационного мира противостоит бесчеловечности 

выборочной жестокости и вседозволенности. Социаль-

ное управление на постсоветском пространстве стало 

весомым фактором быстрого раскола общества на 

быстро богатеющую немногочисленную верхушку – и 

нищающую основную часть народа, подталкивая эконо-

мическую стагнацию и вымывание научно-интеллекту-

ального потенциала (как со сменой страны проживания, 

так и с обслуживанием внешних интересов при сохране-

нии места жительства). Но негативные явления сопро-

вождают и методы социального управления постимпе-

риализма, акцентируя асоциальное поведение, безработицу, 

падение восприимчивости к общественно необходимым 

инновациям, подчинение творцов плутократом и бюро-

кратам, разрыв в качестве жизни не только между бога-

тыми и бедными, но и между политическим авангардом 

и основным социально-демографическим потенциалом. 

Уже на глобальном уровне социальное управление ока-

зывается не адекватным уровню стоящих перед ойкуме-

ной задач и еѐ возможностями. Между тем, умение отве-

тить на новые вызовы исторического масштаба 

превращается в кардинальное условие высвобождения 

творческого начала народа и использования логики 

трансформаций в конкурентном состязании культурно-

цивилизационных миров, повышая значимость государ-

ственного мышления. Т. о. провозглашение государ-

ствами чѐтких и ясных ориентиров, соответствующих 

духовным потребностям и нравственным исканиям 

народов и формирование на этом основании Сверхпро-

екта развития – не просто элемент объединения и моби-

лизации населения, но и необходимость сохранения 

идентичности. Информационная сфера становится акту-

альной ареной борьбы подходов, а информационная 

инфраструктура – важнейшим фактором общественной 

безопасности. 

Выводы. Период форсированных изменений обост-

ряет ощутимость для общества свободного обмена мне-

ний, в частности – отсутствие политической цензуры, 

тем более, со стороны других государств или же разно-

образных цифровых гигантов.  

Прогрессивное развитие общества и подъѐм эконо-

мики равно требуют постановку в центр трансформаций 

интересы труженика-творца, подчинение им всех систем 

государственного регулирования (например, возрожде-

ния высококачественных здравоохранения и образова-

ния). Потенциал творческого социокультурного разно-

образия и разумной инициативы специально защищается 

и ст. 10 «Конституции». 

В условиях роста потенциала системных и точечных 

угроз (в частности, в вопросах информационного и сете-

вого воздействия, кибервойны и ценностно-смыслового 

противостояния, влияния кибернетическими ресурсами 

на состояние критической инфраструктуры) создание 

неприступной информационной инфраструктуры – аб-

солютная необходимость в отстаивании идентичности и 
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суверенитета. Необходимо правомочное обеспечение 

самодостаточности, но отнюдь не изоляции. Надежда на 

успех ищет подкрепления в нестереотипности действий, 

своеобычности подходов, авангардизме решений. 

Остатки наличествовавших когда-то передовых заделов 

и природных богатств позволяют планировать и опору 

на собственное оборудование, свои социальные плат-

формы, и задействование космического Интернета. 

Для продуктивного использования закономерного и 

случайного во время перемен остро необходимо укреп-

ление всех уровней конкуренции: собственно фактоло-

гического (информационного), прогнозно-аналитического 

(на основе выявления тенденций) и концептуального, 

ценностно-смыслового, мировоззренческого (понимания 

процессов).  

На повестке дня – безотлагательное создание кадро-

вой системы отбора и продвижения способных к компе-

тентной квалифицированной защите национальных ин-

тересов и действительного суверенитета в меняющихся 

условиях. Иностранные агенты (в т.ч. получающие до-

ходы из иностранных источников) не должны иметь 

права входить в какие-либо органы власти и управления. 

Возможные направления дальнейших исследова-

ний. На наш взгляд, повышению продуктивности иссле-

дования могут послужить как выделение граней соот-

ношения стратегии, тактики и оператики в динамиках 

трансформаций, так и сравнение средств и каналов ин-

формирования. 
Литература 

1. Казбан М. Что запрограммируешь – то и получишь. 
Событие. 1996. 21 дек. С.6. 

2. Шедяков В.Е. Люди и символы. Журналист. 1998. 
№ 25(71). 2–8 июля. С.3. 

3. Логачѐва Т.М. Владимир Шедяков: «Отсутствие свобод-
ной и сильной прессы невозможно компенсировать ничем». Па-
норама. 1997. № 27(338). 28 червня. С.3. 

4. Близнюк Т. Що хвилює Володимира Шедякова. Ленінська 
зміна. 1987. № 17(6200). 7 лютого. С.1. 

5. Садовник М. Уроки патриотизма. Красный маяк. 1978. 
7 ноября. С.4. 

6. Багдасарян В.Э. Мир под прицелом революции. СПб.: Пи-
тер, 2017. 319 с. 

7. Зеленина Е. Владимир Шедяков: «Верхи» не могут, 
«низы» не хотят. Время. 1994. № 46. 21 апреля. С.1. 

8. Кара-Мурза С.Г., Александров А.А., Мурашкин М.А. 
Революции на экспорт. М.: Алгоритм-Эксмо, 2006. 298 с. 

9. Шедяков В.Е. Революционные трансформации обществен-
ной парадигмы – черта начала 3 тысячелетия. Politicus. 2020. 
Вип. 6. С.96-103. DOI https://doi.org/10.24195/2414-9616.2020-6.16 

10. Логачѐва Т.М. Ищите камень неповторимого оттенка. 
Журналист. 1997. 10-16 октября. № 35. С.6. 

11. Хинштейн А.Е. Конец Атлантиды. М.: Олма Медиа 
Групп – Просвещение, 2018. 624 с. 

12. Шедяков В.Е. У колыбели новой общественной пара-
дигмы. Перспективи. 2020. № 3. С.100-108. DOI 
https://doi.org/10.24195/spj1561-1264.2020.3.13 

13. Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. 
М.: АСТ: АСТ-МОСКВА; СПб.: Terra Fantastica, 2009. 701 с. 

14. Шедяков В.Е. Мягкое управление в разрешении эко-
номических противоречий. Науковий вісник Ужгородського на-
ціонального університету. Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. 2020. Вип. 30. С.224-228. DOI 
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-43 

15. Хоффман Ф.Г. Гибридные угрозы: переосмысление изме-
няющегося характера современных конфликтов. Геополитика. 
Вып. XXI. Война. 2013. С.45-62. 

16. Денисов А.А., Денисова Е.В. Краткий очерк основ тео-
рии управляемой конфронтации. Информационные войны. 2014. 
№ 1(29). С.24-33. 

17. Шедяков В.Е. Социальный уровень информационного 
влияния: стратегическая культура и управленческие компози-
ции. Social sciences: development prospects in countries of Europe at 
the beginning of the third millennium / Stalowa Wola. Riga: Baltija 
Publishing, 2018. P.157-174. 

18. Шедяков В.Е. Межрегиональные коммуникации: состоя-
ние и перспективы. Журналист. 1999. № 7-8. С.26-32. 

19. Шедяков В.Е. Выбор стратегии использования социаль-
ных коммуникаций: cui prodest. Strategic Management: Global 
Trends and National Peculiarities / ed. by A. Pawlik, 
K. Shaposhnykov. Kielce: Baltija Publishing, 2019. P.254-266. 

References 
1. Kazban M. (1996). Chto zaprogrammiruesh‟ – to i poluchish‟. 

Sobytie. 21 dek. S.6. 
2. Shedyakov V.E. (1998). Lyudi i simvoly. Zhurnalist, no. 

25(71). 2-8 iyulya. S.3. 
3. Logacheva T.M. (1997). Vladimir Shedyakov: «Otsutstvie 

svobodnoy i sil‟noy pressy nevozmozhno kompensirovat‟ nichem. 
Panorama, no. 27(338). 28 chervnya. S.3. 

4. Blyznuk T. (1987). Shcho hvylue Volodymyra Shedyakova. 
Lenins‟ka zmina, no. 17(6200). 7 lutogo. S.1. 

5. Sadovnik M. (1978). Uroki patriotizma. Krasnyy mayak., 
7 noyabrya. S.4. 

6. Bagdasaryan V.E. (2017). Mir pod pritselom revolyutsii. SPb.: 
Piter, 319 s. 

7. Zelenina E. (1994). Vladimir Shedyakov: «Verhi» ne mogut, 
«nizy» ne hotyat. Vremya, no. 46. 21 aprelya. S.1. 

8. Kara-Murza S.G., Aleksandrov A.A., Murashkin M.A. 
(2006). Revolyutsii na eksport. M.: Algoritm-Eksmo, 298 s. 

9. Shedyakov V.E. (2020). Revolyutsionnye transformatsii 
obshchestvennoy paradigmy cherta nachala 3 tysyacheletiya. 
Politicus, vyp. 6. S.96-103. DOI https://doi.org/10.24195/2414-
9616. 2020-6.16 

10. Logacheva T.M. (1997). Ishchite kamen‟ nepovtorimogo 
ottenka. Zhurnalist, no. 35.10–16 oktyabrya. S.6. 

11. Hinshtein A.E. (2018). Konets Atlantidy. M.: Olma Media 
Grupp – Prosveshchenie, 624 s. 

12. Shedyakov V.E. (2020). U kolybeli novoy obshchestvennoi 
paradigmy. Perspectivy, no. 3. S.100-108. DOI https://doi.org/1 
0.24195/spj1561-1264.2020.3.13 

13. Pereslegin S. (2009). Novye karty budushchego, ili Anti-
Rend. M.: AST: AST-MOSKVA; SPb.: Terra Fantastica, 701 s. 

14. Shedyakov V.E. (2020). Myagkoe upravlenie v razreshenii 
ekonomicheskih protivorechii. Naukovyi visnik Uzhgorodskogo 
natsyonal‟nogo universitetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosiny ta 
svitove gospodarstvo, vyp. 30. S.224-228. DOI 
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-43 

15. Hoffman F.G. (2013). Gibridnye ugrozy: pereosmyslenie 
izmenjajushhegosya haraktera sovremennyh konfliktov. Geopolitika, 
vyp. XXI. Voina. S.45-62. 

16. Denisov A.A., Denisova E.V. (2014). Kratkij ocherk osnov 
teorii upravljaemoj konfrontacii. Informacionnye vojny, no 1 (29). 
S.24-33. 

17. Shedyakov V.E. (2018). Sotsial‟nyi uroven‟ informatsionnogo 



  
227  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 52, 2021 
 

vliyaniya: strategicheskaya kul‟tura i upravlencheskie kompozitsii. 
Social sciences: development prospects in countries of Europe at the 
beginning of the third millennium / Stalowa Wola. Riga: Baltija 
Publishing. P.157-174. 

18. Shedyakov V.E. (1999). Mezhregional‟nye kommunikatsii: 

sostoyanie i perspektivy. Zhurnalist, no. 7-8. S.26-32. 
19. Shedyakov V.E. (2019). Vybor strategii ispol‟zovaniya 

sotsial‟nykh kommunikatsii. Strategic Management: Global Trends 
and National Peculiarities / ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. 
Kielce: Baltija Publishing. P. 254-266. 

 

 

Shedyakov V.E., 

Doctor of Sociological Sciences, Candidate of Economic Sciences, Free-lance,  

shedyakov1@gmail.com 

Ukraine, Kyiv 

FREEDOM OF THE PRESS – IN THE FOCUS OF PUBLIC ATTENTION 

The purpose of the text is to continue the author’s study of the transformations of the media factor and its role in the life of 

a person and society, begun in issues 45 and 47 of the journal. This time, the article on the basis of a combination of abstract-

theoretical and concrete-historical methodology examines the possibilities and threats of using the press in the process of 

information influence. For the productive use of the regular and accidental, it is necessary to strengthen all levels of 

informational competition: actually factual, predictive-analytical and conceptual, value-sense one. Accordingly, a free, 

powerful and professional press is seen as a guarantee of fair competition of ideas and approaches. In turn, the value of 

having platforms for alternative discussion of problems by society increases significantly on the fracture of epochs. 
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Постановка проблеми: В умовах динамічних змін 

ринкової інфраструктури рушійним фактором розвитку 

організацій всіх форм та видів діяльності при функціо-

нуванні є рівень та інтенсивність конкурентної складової 

для обраного сегменту ринку. Сучасні умови ведення 

підприємницької діяльності, які стосуються торгівлі 

власними товарами, характеризуються підвищеним ди-

намізмом маркетингового середовища, вимагають по-

шуку нових підходів до управління збутом. 

І тут ключовим фактором успіху стратегічного мар-

кетингового управління збутом є той комплекс заходів, 

який спрямований на поліпшення, підвищення ефектив-

ності й осучаснення торговельного процесу, що свідчить 

про актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

мам, які стосуються просуванню товарів, випущених 

підприємством на ринок, присвячені наукові роботи ба-

гатьох сучасних вчених, серед яких роботи Л.В. Бала-

банової, О.В. Макушка, Г.В. Осовської, П.Г. Перерви, 

Д.В. Райка, О.М. Сумця та інших.  

Слід зазначити, що сучасні науковці приділяють зна-

чну увагу методам кількісної оцінки ступеня реалізова-

ності товарів, де вказується тенденції й динаміка торгі-

влі, обсяг попиту товарів на ринку, та окремим аспектам 

торгівлі товарами самими підприємствами. Проте серед 

науковців не існує єдиної точки зору щодо дослідження 

причин і напрямів розвитку торговельної сфери, які на 

практиці мають пряме відношення до управління товар-

ною політикою підприємства. Це пояснюється недостат-

ністю наукових досліджень у зв‟язку з тим, що в умовах 

сьогодення для кожного підприємства завжди існує про-

блема просування своєї продукції на ринок. Трапля-

ються лише окремі розробки на основі зарубіжних на-

працювань, які обернено розкривають методичні аспекти 

оцінки і управління збутової політики на підприємстві та 

не враховують вітчизняні особливості формування й 

розвитку ринку товарів і послуг. 

Мета дослідження: виявлення та дослідження нап-

рямів удосконалення процесів просування товарів підп-

риємства на ринок, характерних для сучасних реалій 

вітчизняної економіки. 

Виклад основного матеріалу: Як показує практика 

діяльності підприємства, реалізація економічних зв‟язків 

між виробництвом і споживанням у рамках існуючих 

процесів управління, а саме: доведення до підприємств 

директивних планових показників за обсягами, асорти-

ментом, номенклатурою продукції, що випускається; 

гарантованим матеріально-технічним постачанням і реа-

лізацією виробленої продукції є недостатнім для того, 

щоб забезпечувати значні обсяги реалізації продукції та 

утримувати конкурентні позиції на ринку. Тому, відпо-

відно виникає доцільність здійснювати моделювання для 

вирішування проблем щодо процесів збуту підприємст-

вом своїх товарів. 

Моделювання – єдиний на сьогодні систематизований 

спосіб побачити варіанти майбутнього і визначити поте-

нційні наслідки альтернативних рішень, приймаючих 

керівництвом підприємства [1, с.122-125]. 

Саме моделювання алгоритму маркетингової діяль-

ності підприємства має такий вигляд (рис.1). 

На сьогодні покупець має можливість вибирати товар 

із великої різноманітності товарів з однаковими (або 

близькими) функціональними властивостями та володіє 

знаннями в виборі товарів з оптимальними властивос-

тями і який найбільшою мірою задовольнить його пот-

реби. Вивчення попиту на промислові вироби в системі 

маркетингу тісно пов‟язане з дослідженням ринкової 

сегментації [2, c.53]. 

Одним із основних результатів переходу України до ринкової економіки є формування конкурентного 

середовища, що базується на торгівлі тими товарами, які виробляє підприємство. І тут найголовнішою 

умовою виживання вітчизняних підприємств, які відзначаються самостійністю своєї діяльності, в умовах 

невизначеності, що присутня на сучасному ринку, є їхня здатність на конкурентній основі проводити 

збутову політику. Все це зумовлюється обсягами реалізації продукції, яку випускає підприємство, та 

попитом на неї – звісно, з урахуванням споживчих властивостей та у відповідності до високої якості, 

встановлюючи на неї більш адекватну ціну. Саме такі умови забезпечують підприємству найкращі 

результати його діяльності, і в подальшому – його конкурентоспроможність, здатність вигравати 

тендерні торги, а також отримувати замовлення від підрядників. 

Ключові слова: моделювання, маркетинг, ринок, ринкова сегментація, продукція, конкуренція, 

ефективність. 
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Рис.1. Загальний алгоритм управління маркетингом на підприємстві 

 

Через політику ринкової сегментації, здійснювану 

промисловим підприємством або фірмою, реалізується в 

життя один зі складових елементів маркетингу – задово-

лення попиту на товари і послуги. 

В основі концепції ринкової сегментації лежать такі 

передумови: товарний ринок промислової продукції роз-

глядається не як щось єдине і неподільне, а як сума 

окремих сегментів, що відображають специфічні варіації 

попиту різних категорій споживачів, які виникли внаслі-

док різноманітних функціональних можливостей пропо-

нованого товару, а також різних або специфічних сфер 

його використання або споживання; можливість здійс-

нення диференціації промислової продукції за її функці-

ональним і галузевим призначенням. А саме ринкова 

сегментація характеризується способами проведення 

маркетингових досліджень, які відображені у таблиці 1. 

Споживачі на ринку диференціюються в основному за 

потребами, фінансовим становищем, географічним роз-

ташуванням і цільовим призначенням споживчої проду-

кції. Тому кожен із цих параметрів може стати основою 

для сегментації товарного ринку. 

Таблиця 1 

Рівень ринкової сегментації 

Маркетингові 

змінні 
Весь ринок Декілька сегментів ринку Один сегмент ринку 

Споживачі 

Широке коло галузей 

(горизонтальний ринок) 

Обмежене коло споживачів або 

напрямів використання виробів 

Один галузь-споживач або один 

напрям використання виробів (верти-
кальний ринок) 

Вироби 
Обмежене число марок виробів 
універсального призначення для 

багатьох споживачів 

Різні типовиконання виробів для 
конкретної групи споживачів 

Один тип виробів для однієї групи 
споживачів 

Ціна 
Сформований на ринку діапазон 
цін 

Діапазон цін для кожної групи 
споживачів 

Діапазон цін для однієї групи 
споживачів 

Збут 
Всі збутові канали, застосовані 
підприємством 

Всі збутові канали, які відно-
сяться до даного сегменту ринку 

Постачання продукції за прямими 
договорами 

Реклама 
Всі види реклами при значних 

витратах на неї 

Обмежена реклама при помірних 

витратах на неї 

Вузька реклама при мінімальних 

витратах на неї 

Попит 
Зберігає відносну стійкість Мають місце як рідкі коливання, 

так і стійкі тенденції 

Має тенденцію до різких коливань 

Зовнішній 
ринок 

Низькі можливості виходу при 
значних витратах на маркетинг 

Середні можливості виходу при 
помірних витратах на маркетинг 

Високі можливості виходу при 
значних витратах на маркетинг 

 

Але слід зазначити, що єдиного підходу або методу 

сегментування товарного ринку не існує. Наприклад, 

стосовно виробів промислового призначення сегмента-

ція товарного ринку може бути проведена за умовами 

експлуатації і функціональному призначенню, а також 

відповідно до географічного розташування, за групами 

кінцевих споживачів. 

Якщо підприємство приймає рішення про вихід від-

разу на кілька сегментів ринку, розробляється кілька 

комплексів маркетингу стосовно до кожного сегмента і 

пропонованої споживачам моделі виробу, що показано 

на рис.2. 

 

 
 

Рис.2. Комплексні сегменти ринку 
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Таким чином, досягається збільшення загального об-

сягу збуту і більш глибоке проникнення на кожний 

з освоюваних промисловим підприємством ринкових 

сегментів. 

У ринкових відносинах підприємства в основному 

використовують стратегію диференційованого маркети-

нгу, так як більшість з них виробляє досить широку но-

менклатуру основної продукції і збільшує асортимент 

випуску товарів народного споживання, ринки яких не 

збігаються. Підприємства з обмеженими ресурсами ви-

користовують, як правило, стратегію цільового маркети-

нгу, особливо при достатній ємності обраного сегмента і 

відсутності великого числа конкурентів. Завдяки конце-

нтрації зусиль на даному сегменті підприємство може 

забезпечити собі міцну ринкову позицію й позитивний 

імідж у споживачів. 

Саме тут на рис.3 доцільно розкрити фрагмент біз-

нес-процесів всередині підприємства, що стосуються 

сфери маркетингу і збуту товарів, і які водночас у певній 

мірі нерозривно пов‟язані із процесами виробництва на 

підприємстві. 

Для підвищення результативності реалізації власної 

продукції і поліпшенню товарообігу підприємству пот-

рібно впровадити концепцію прямих продаж. Ця конце-

пція являє собою через різноманітні технічні засоби, як 

персональний комп‟ютер чи смартфон, прямий доступ 

виробника до споживача. Схематично, на відміну від 

теперішньої концепції продаж, має такий вигляд (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Бізнес-процеси управління збутом та реалізацією на підприємстві 

 

Інформація про постачальників: 

- Постачальник 1 (сталь, чавун); 

- Постачальник 2 (мідь, алюміній); 

- Постачальник 3 (провідники і напівпровідники); 

- Постачальник 4 (електронні прилади); 

- Постачальник 5 (комплектуючі вироби); 

- Постачальник 6 (прес-форми); 

- Постачальник 7 (інструменти і прилади, диски, свердла, електроди); 

- Постачальник 8 (гвинти, гайки, викрутки, з‟єднувачі). 

Товарні документи від 

постачальників: 

- товаро-транспортна 

накладна; 

- сертифікат якості. 

Управління закупівлями: 

- завідувач магазином замовляє товари у 

менеджерів; 

- по телефону через диспетчера підприємство 

зв‟язується з іншим суб‟єктом й замовляє 

необхідні товари. 

Заявки споживачів: 

- вивчається попит 

покупців на певні 

товари; 

- замовляються ті 

товари, на які є 

найбільший попит. 

Повернення товарів споживачами: 

якщо товар прострочений або не є 

якісним, то при пред‟явленні чека 

товар обмінюється на інший, або 

повертаються гроші за цей товар. 

Управління запасами: запаси зберігаються на складі, 

поповнюються по мірі реалізації товарів, залежно від групи 

товарів. 

Платежі від споживачів: платежі 

здійснюються в готівковій формі у 

національній валюті - гривні. 

Управління реалізацією: реалізація здійснюється продавцями, здійснюється касовий облік, перевіряється 

залишок товарів за групами. 

Товарні документи споживачам: 

- при купівлі товару покупець одержує касовий чек; 

- на прохання покупця продавець зобов‟язаний пред‟явити сертифікат якості на товар. 
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* організації, які функціонують 
на незалежній основі 

Рис.4. Концепції нинішньої системи продаж і концепції прямих продаж 

А для підвищення ефективності збутової політики 

підприємства, і зокрема – просування товару на ринок, 

потрібно застосовувати інтегральний коефіцієнт ефекти-

вності маркетингової діяльності (Емд), який визначається 

за формулою [3, c.111-112]: 

  4/мзвтмд IIIIE  , (1) 

де Емд – інтегральний коефіцієнт ефективності марке-

тингової діяльності; 

Іт – індекс обсягу реалізації продукції підприємства; 

Ів – індекс виручки від реалізації продукції під-

приємства; 

Із – індекс загальних витрат підприємства; 

Ім – індекс витрат на маркетинг; 

4 – кількість критеріїв у цій формулі. 

Маркетингову діяльність підприємства можна вва-

жати ефективною, якщо Емд > 1, а при Емд < 1 – неефек-

тивною. Для повної оцінки маркетингової діяльності, 

крім вищезазначених, слід застосовувати й додаткові 

показники. 

А вихідна інформація для розрахунку інтегрального 

коефіцієнта ефективності маркетингової діяльності (Емд) 

розкрита у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вихідні дані для розрахунку ефективності маркетингу на підприємстві* 

№ з/п Показник 
Рік 

2018 2019 2020 

1. Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 267922 1012835 1232098 

2. Виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис.грн. 99470 244348 291563 

3. Собівартість реалізації продукції, тис.грн. 69897 135224 151983 

4. Адміністративні витрати, тис.грн. 7035 11587 12190 

5. Витрати на збут, тис.грн. 1814 5353 7075 

6. Інші операційні витрати, тис.грн. 3711 32455 9144 

7. Комерційна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. (п.3 + п.4 + п.5 + п.6) 82457 184619 180392 

8. Валовий прибуток від реалізації продукції, тис.грн. (п.2 – п.3) 29573 109124 139580 

9. Фінансовий результат, тис.грн. (п.2 – п.7) 17013 59729 111171 

10. Загальні витрати підприємства, тис.грн. (п.4 + п.5 + п.6) 12560 49395 28409 

11. Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), тис.грн. 2100 2300 2500 

* – дані для цих розрахунків взяті з ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод». 

Для більш повної оцінки маркетингової діяльності підприємства проаналізуємо додаткові показники (табл. 3). 

Дані таблиці 3 свідчать про зростання цінової конкурентоспроможності реалізованої підприємством продукції. 

Таблиця 3 

Показники оцінки маркетингової діяльності підприємства 

Показник 
Рік Відхилення (+,-) 

2018 2019 2020 2019 р. до 2018 р. 2020 р. до 2019 р. 

Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції 0,30 0,45 0,48 0,15 0,03 

Коефіцієнт окупності маркетингових витрат 47,37 106,24 116,63 58,87 10,39 

Частка витрат підприємства у комерційній 

собівартості реалізації продукції, % 
15,23 26,76 15,75 11,52 -11,01 

Рівень рентабельності, %:      

- по фінансовому результату 135,45 120,92 391,32 -14,53 270,40 

- по валовому прибутку 35,86 59,11 77,38 23,24 18,27 

Інтегральний коефіцієнт ефективності 
маркетингової діяльності (Емд) 

х 2,82 1,02 х х 

Звичайна дилерська система (мережа) Прямі продажі 

Виробник 

Організація 

по збуту 

товарів 

(магазин, 

торговий 

центр)* 

Дилер Покупець 

Організація 

по сервісу 

товарів 

(майстерня, 

сервісний 

центр)* 

Виробник 

Покупець 

Відділ 

сервісу 

товарів 

(сервісна 

станція) 

 

АСУ і ІТ-відділ 

Відділ збуту і 

маркетингу 
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Відповідно збільшення витрат на маркетинг повинно 

супроводжуватися прискоренням їх окупності. А підви-

щення ефективності маркетингової діяльності підприєм-

ства свідчить про проведену ним цілеспрямованої това-

рної і цінової політики, що свідчить про значне 

підвищення рентабельності фінансового результату на 

270,40% у 2020 р. порівняно із 2019 р. і становить 

391,32%, а також рентабельності валового прибутку – на 

18,27% у 2020 р. порівняно із 2019 р. і становить 77,38%. 

У результаті цього інтегральний коефіцієнт ефективно-

сті маркетингової діяльності становить 1,02 значення, 

що свідчить про повну ефективність системи збуту під-

приємством своїх товарів. 

Висновок: Моделювання алгоритму маркетингової 

діяльності підприємства спрямоване для посилення його 

збутової діяльності, у результаті чого виникатимуть 

конкурентні переваги на ринку товарів і послуг. У ре-

зультаті цього відбувається просування підприємством 

своєї продукції на ринок з метою забезпечення конкуре-

нтних переваг. І на основі цього є пропозиції для підп-

риємства, які полягають у розробці та прийнятті керів-

ництвом рішень за наступними передумовами: 

– чи підприємство в змозі спроектувати та розробити 

новий виріб, що перевершує за якістю виріб конкурентів; 

– чи ємність ринку є достатньо велика, щоб здійс-

нити збут продукції всіх конкурентів і даного підприємства; 

– чи підприємство має в своєму розпорядженні зна-

чні фінансові ресурси для успішного ведення конкурен-

тної боротьби на ринку; 

– чи відповідають вибрані параметри виробу запитам 

тієї групи споживачів, з якими у даного підприємства 

вже склалися давні ділові відносини. 
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THE RESEARCH AND JUSTIFICATION MODELS OF PROMOTION OF PRODUCTS ON THE MARKET 

One with main result of Ukraine’s transformation to market economy is a formation of a competitive environment based on 

trading in the goods which produced by the enterprise. And here the most important condition for survival of domestic 

enterprises which are independently lead of their activities, in the condition of indefinite what exist on the market, is their 

ability on competition based to implement trade politics. All this is due to the amount realization goods, produced by the 

enterprise and demand for it – of course, with accounted consumer properties and in accordance to high quality, setting a 

more adequate price for it. Such conditions provide the enterprise with the best results of its activities, and further – its 

competitiveness, ability to win tenders, and also to receive orders from contractors. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток підп-

риємницької діяльності в Україні супроводжується 

впливом значної кількості фінансових ризиків, що спри-

чинено нестабільною політичною та економічною ситу-

ацією в державі, світовими глобальними економічними 

процесами, значний вплив на розвиток підприємств в 

Україні та світі спричинила пандемія COVID-19, каран-

тинні заходи призупинили або ж частково обмежили 

діяльність підприємств, несподіваність настання даного 

явища мала негативний фінансовий вплив на діяльність 

підприємств, зокрема частина з них зазнали збитків, 

інша частина просто тимчасово припинила свою діяль-

ність, а інші збанкрутіли та були ліквідовані.  

Фінансові ризики сьогодні є однією зі складових 

механізмів підприємства, організації та інших суб‟єктів 

господарської діяльності в ринковій економіці, а також 

багато економістів зараховують їх до спекулятивних 

ризиків, які можуть спричинити за собою як і втрати, так 

і прибуток. Специфіка ризику полягає в тому, що він 

може бути як очікуваний так і не сподіваний, а також 

бути різним за видом та рівнем впливу.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемі управління 

фінансовими ризиками підприємства присвятили свої 

праці такі вчені-економісти: Глібчук В.М., Бедринець М.Д., 

Бєлоусова С.В., Бідюк П.І., Балнк І.О., Воронкова Т.Є., 

Диба М.І., Жихор О.Б., Загорельська Т.Ю., Земля-

чова О.А., Камлик М.І., Квасовський О.Р., Корж Н.В, 

Орлик О.В., Скакальський Ю.С., Терещенко О.О. та 

інші. Однак враховуючи те, що ризик постійно зміню-

ється, як за видом так і за рівнем впливу, сьогодні досі 

існує необхідність дослідження даного питання. 

Метою даної статі є розкрити сутність управління 

фінансовими ризиками підприємства та виокремити ос-

новні підходи до його покращення. 

Виклад основного матеріалу. Управління фінансо-

вими ризиками – це складова загальної системи управ-

ління фінансовою безпекою підприємства. Одним із про-

блемних питань в системі управління фінансовими 

ризиками є повне та своєчасне встановлення їх переліку 

та чинників, які зумовлюють реалізацію ризикових подій. 

Науковець Пузирьова П.В. визначає управління 

фінансовим ризиком як сукупність прийомів, методів і 

заходів, що дають змогу певною мірою прогнозувати 

настання ризикових подій і вживати заходів до зниження 

або виключення негативних наслідків настання таких 

подій [1]. 

Загорельська Т.Ю. зазначає, що управління фінансо-

вими ризиками є сукупністю прийомів, методів та захо-

дів, що дозволяють у певній мірі прогнозувати реалі-

зацію ризикових подій та приймати заходи щодо їх зни-

ження або попередження негативних наслідків реалізації [2]. 

Для більш прибуткової діяльності підприємствам по-

трібно здійснювати управління ризиками. Основною 

метою управління фінансовими ризиками слід вважати 

У даній статті розглянуто питання оцінки впливу значної кількості фінансових ризиків на розвиток 

підприємств в Україні. Узагальнено результати останніх публікацій з досліджуваного питання. 

Досліджено ефективність управління фінансовими ризиками на підприємстві. Для досягнення мети 

управління фінансовою безпекою підприємства, представлено комплекс взаємопов’язаних, 

взаємообумовлених складних процесів управління фінансовими ризиками, що дають змогу певною мірою 

прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів до зниження негативних наслідків. 

Доводиться думка, що властивість ризику змінюватись, а також різною мірою впливати на фінансовий 

стан підприємства, адже не можливість точно спрогнозувати рівень збитків чи фінансових вигод від 

ряду ризиків або ж взагалі незнання підприємством про існування ризиків – має значний вплив на його 

розвиток.  

Ключові слова: фінансові ризики, підприємство, фінансова безпека. 
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мінімізацію фінансових втрат, що пов‟язані з ними. 

Головними завданнями управління фінансовими ризи-

ками у свою чергу можна назвати оптимізацію структу-

ри капіталу (співвідношення між позичковими та влас-

ними джерелами формування фінансових ресурсів), а 

також оптимізацію портфеля боргових зобов‟язань [3]. 

Можливість виникнення фінансових ризиків спонукає 

підприємства до управління ними. Тобто передбачення 

ситуацій, які можуть мати вплив на вживання необхід-

них заходів та виникнення ризикованої фінансової події, 

щоб перешкодити її виникненню [4]. Управління фінан-

совими ризиками проходить у декілька етапів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Етапи управління фінансовими ризиками 
 

Назва етапу Характеристика 

Ідентифікація ризиків 
Виявлення й опис максимальної кількості ризиків, які можуть 

завадити досягненню поставлених цілей на підприємстві 

Прийняття рішення щодо оцінки ризику. Оцінка ризику 

Оцінка рівня кожного виявленого на попередньому етапі ризику 

шляхом вибору методів оцінювання відповідних показників, 

властивих досліджуваній системі 

Прийняття рішення щодо методу впливу на ризик 
Вибір методів впливу на фінансові ризики, що відповідають 

ідентифікованим ризикам та їх рівням 

Реалізація обраних методів впливу та коригування 

системи управління ризиками на підприємстві після 

моніторингу результатів управління 

Проводиться аналіз обраних методів впливу на ризик та 

корегуються раніше поставлені цілі управління ризиком та 

система управління ризиками в цілому 

Джерело: складено авторами на основі[4] 

 

У системі управління фінансовою безпекою будь-

якого суб‟єкта господарювання виділяють етапи управ-

ління фінансовими ризиками на стадії їх нейтралізації, 

попередження та мінімізації негативних фінансових 

наслідків [2]. Ефективне управління фінансовими ризи-

ками дає змогу забезпечити досягнення цілей фінансової 

діяльності підприємства. 

За сучасних умов управління ризиками схиляється до 

залучення кожного співробітника на підприємстві в цей 

процес, тому вважається доцільним розглядати суб‟єкти 

фінансового ризику на рівні фінансово-господарських 

одиниць, що подано у табл. 2 [5]. 

Таблиця 2 

Суб‟єкти фінансових ризиків 
 

Економічні суб‟єкти, що ціленаправлено втягнуті  

у ризикове середовище по роду своєї діяльності 

Економічні суб‟єкти 

інфраструктурного характеру 

Учасники фінансовихринкі в, що 

професійно беруть на себе 

ризики (банки та інші фінансові 

посередники) 

Підприємства, що здійснюють фінансово-

господарську діяльність (промислові, 

сільськогосподарські, торгові підприємства, 

приватні підприємці)  

Всі учасники економічних відносин, 

що опосередковано стикаються із 

фінансовою сферою (некомерційні 

підприємства, фізичні особи, держава) 

Джерело: складено авторами за даними [6] 

 

Система управління фінансовими ризиками підпри-

ємства орієнтується на забезпечення різностороннього 

оцінювання всіх видів фінансових ризиків, а також на 

нейтралізацію їх можливих негативних наслідків у про-

цесі реалізації і розроблення ризикових фінансових рішень. 

Варто сказати, що під час аналізу ризиків зазвичай 

використовують припущення: втрата за одним напрям-

ком діяльності не обов‟язково збільшує ймовірність 

втрати за іншим, за винятком форс-мажорних обставин; 

втрати від ризику незалежні один від одного; максима-

льно можливий збиток не повинен перевищувати фінан-

сові можливості учасника [3]. 

Загалом фінансові ризики мають три основні способи 

їх оцінки [3]: 

– за допомогою порівняльної оцінки макроекономіч-

них та фінансових мультиплікаторів; 

– за допомогою фундаментальних показників; 

 – за допомогою ринкових показників привабливості 

сектору за вільними грошовими потоками, технічним 

індикаторам, дивідендної доходності. 

Найбільш складною і поширеною стратегією управ-

ління фінансовими ризиками є політика їх скорочення 

або зниження ймовірності. 

До основних методів нейтралізації ризиків слід від-

нести [7]: 

– диверсифікацію ризиків; 

– формування відповідних резервів; 

– хеджування; 

– лімітування; 

– страхування страховими компаніями ризиків. 

Завданням керівництва підприємства є знизити сту-

пень ризику. Для цього використовуються різні способи: 

диверсифікація, лімітування, страхування, розподіл ризику, 

отримання більшої інформації про майбутній вибір і ре-
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зультати, резервування коштів на покриття непередба-

чених витрат [3]. 

Управлінням фінансовими ризиками шляхом їх міні-

мізації передбачається процес реалізації та розробки 

управлінських фінансових рішень для нівелювання або 

зменшення потенційних негативних наслідків. Мінімізація 

фінансових ризиків може проходити з використанням 

різноманітних методів (табл. 3). 

Таблиця 3 

Методи мінімізації ризиків в управлінні фінансовою діяльністю 

 

Назва методу Характеристика 

Локалізація ризиків 
Розмежування системи прав та відповідальності таким чином, щоб 

наслідки ризикових ситуацій не впливали на реалізацію управлінських рішень 

Мінімізації ризиків 

або утримання 

ризику у межах 

прийнятного 

Визначення мінімальних розмірів високоліквідних активів підприємства, встановлення 

граничного розміру позикових коштів у господарському обігу; встановлення 

максимального розміру депозитного вкладу, розміщеного в одному банку; лімітування 

концентрації ризиків; отримання від контрагентів певних гарантій при наданні 

комерційних кредитів та позик 

Розсіювання ризиків Здійснюється шляхом диверсифікації напрямків діяльності підприємства 

Ухилення від 

ризиків 

Відмова від співпраці з ненадійними партнерами, відмова від роботи над ризиковими 

проектами, пошук гарантів. 

Джерело: складено авторами за даними [3] 

 

Підприємство прагне до мінімізації ризиків у своїй 

фінансовій діяльності. Для цього використовуються нас-

тупні методи: локалізація ризиків, розсіювання ризиків, 

ухилення від ризиків, мінімізації ризиків або утримання 

ризику у межах прийнятного. Локалізація ризиків вважа-

ється розмежуванням системи відповідальності та прав 

таким чином, щоб наслідки ризикових ситуацій не мали 

впливу на реалізацію управлінських рішень. 

Загалом станом на сьогодні найбільш розповсюдже-

ними в практиці фінансового управління методами ком-

пенсації ризиків є [5]: 

– резервування частини фінансових ресурсів з метою 

забезпечення подолання негативних фінансових наслідків; 

– введення стратегічного планування; 

– впровадження системи штрафних санкцій та «пре-

мії за ризик»; 

– лобіювання законопроектів, нейтралізуючих або 

компенсуючих чинників ймовірних ризиків; 

– впровадження дієвої системи маркетингу; 

– боротьба з промислово-економічним шпигунством; 

– емісія конвертованих привілейованих акцій; 

– створення фондів взаємної підтримки та допомоги. 

Висновки. Отже, управління фінансовими ризиками 

підприємства – це ціла система методів, які спрямовані 

на виявлення, запобігання, протидію або ж мінімізацію 

ризиків, які можуть спричинити як фінансову вигоду, 

так і збиток. При здійсненні процесів управління фінан-

совими ризиками немало важливо приділити особливу 

вагу системному моніторингу зовнішнього та внутріш-

нього середовища підприємства, здійснювати оцінку 

ризиків, систематизувати та виокремити основні ризики, 

які можуть мати вплив на фінансовий стан підприєм-

ства, адже на практиці запобігання ризику може кош-

тувати підприємству дещо більше ніж збиток від нас-

тання цього ж ризику. 
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Постановка проблеми. Усі країни світу у сучасних 

умовах не можуть існувати ізольовано від інших країн, 
світової економіка та процесів, що у ній відбуваються. 
Одним з найпотужніших факторів впливу на економіку 
країн є розвиток міжнародного поділу праці.  

Після одержання незалежності Україна увійшла до 
світової економіки як суб‟єкт міжнародних економічних 
відносин. Останніми роками відбулися нові значні зміни 
у в геополітичному становищі України, що істотно під-
вищили важливість ефективної участі країни у міжнаро-
дних економічних відносинах. На сьогодні Україна не 
визначилась із своїм остаточним місцем у системі світо-
вого господарства. Від того, яке місце вона посяде у сис-
темі міжнародного поділу праці, залежить успішність 
подальшого економічного і соціального розвитку держа-
ви. Тому актуальною є наявність методики оцінювання 
рівня участі України у міжнародному поділі праці. 

Мета роботи – розглянути поняття і методику оці-
нювання рівня участі країни у міжнародному поділі 
праці, застосувати методику для оцінювання участі 
України у міжнародному поділі праці. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародний поділ 
праці (МПП) є визначаючим фактором впливу на 
міжнародний обмін товарами і послугами. Саме участь у 
МПП є найважливішою матеріальною передумовою 
ефективної економічної взаємодії держав. Міжнародний 
поділ праці на своєму нинішньому етапі розвитку діє у 
двох формах: 

1) Міжнародна спеціалізація виробництва – це варі-
ант міжнародного поділу праці, створений за допомогою 
виділення з національних виробництв деяких галузей і їх 
складових, необхідних для виробництва однотипної про-
дукції для її подальшого збуту. Міжнародна спеціаліза-
ція має два напрямки: виробниче і територіальне. Що 
стосується першого, то воно також буває двох видів: 
міжгалузевим, викликаним процесом індустріалізації 
виробництва, або відбувається всередині окремої галузі. 
Другий напрямок спеціалізації має відношення до країни 
або групи країн, об‟єднаних виробництвом єдиної про-
дукції. Кожна держава, що робить упор на великих обся-
гах виробництва одного конкретного типу продукції, має 
всі шанси збільшити ефективність застосування власних 
ресурсів і вичавити з них максимум економічної вигоди. 

2) Міжнародне виробниче кооперування – форма мі-
жнародного поділу праці, для якої характерна наявність 
стабільних потоків взаємообміну між країнами. Вона 
полягає в тому, що кожен виробник відповідає за окре-

мий ланцюжок створення готової продукції. Це скорочує 
витрати, дозволяє діяти більш оперативно, підвищує 
конкурентоспроможність і обсяг товарообігу. Найпоши-
реніші види кооперативного співробітництва: торгово-
економічне, обслуговування після продажу, науково-
виробниче. 

Аналіз процесів міжнародного поділу праці передба-
чає необхідність вирішення наступних методологічних 
проблем [2]: 

– обґрунтування основних напрямів і змісту зовніш-
ньоекономічної діяльності відповідних країн; 

– кількісний вимір масштабів і ступеня участі країн в 
міжнародному поділі купа. 

Розвиток процесів МПП ставить питання про 
об‟єктивні кількісні показники, за допомогою яких може 
бути оцінена ступінь участі країни в МПП [3]. В якості 
основних індикаторів масштабів і ступеня поділу праці 
міжнародна статистика пропонує використовувати розг-
лянуті нижче показники. 

1. Коефіцієнт міжнародного поділу праці, що розра-
ховується як відношення частки країни у світовому екс-
порті до частки тієї ж країни в сумарному ВВП світового 
господарства: 
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де ЕК – обсяг експорту країни;  
ВВПК – обсяг ВВП країни; 
ЕС – обсяг експорту світу;  
ВВПС – обсяг ВВП світу. 
Стосовно до певної галузі розглянутий коефіцієнт 

розраховується аналогічно, тобто як частка від ділення 
частки галузі в світовому обсязі експорту до її частці в 
світовому обсязі ВВП. 

2. Коефіцієнт відносної міжнародної (експортної) 
спеціалізації, розроблений угорським економістом Білій 
Балашем в 1965 р., розглядається як відношення частки 
в експорті країни до частки в світовому експорті: 
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де ЕТ. К – обсяг експорту відповідного товару країни;  

ЕК – обсяг експорту країни; 

У статті розглянуто поняття міжнародного поділу праці, обґрунтовано важливість цього явища для 

усіх учасників міжнародної економіки сьогодення. Наведено показники, що можна використовувати для 

оцінювання різних характеристик участі країни у міжнародному поділі праці. За запропонованою 

методикою розраховано показники міжнародної експортної спеціалізації України за різними методами 

класифікації експортних товарів, за результатами розрахунків зроблено висновки. 

Ключові слова: Україна, міжнародний поділ праці, експорт, зовнішня торгівля. 
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ЕТ. С – обсяг експорту відповідного товару світу;  

ЕС – обсяг експорту світу. 

Якщо даний коефіцієнт по якому-небудь продукту 

більше одиниці, то можна зробити висновок, що дана 

країна спеціалізується в світовому господарстві на виро-

бництві та торгівлі цим продуктом. На відміну від попе-

редніх показників, цей показник краще підходить для 

оцінювання спеціалізації країни на індивідуальних гру-

пах товарів. 

Він є вимірником спеціалізації країни в міжнародній 

торгівлі, розрахований для окремих секторів національ-

ної економіки, галузей і навіть окремих товарів, він дає 

детальну уяву про спеціалізацію країн в міжнародному 

поділі праці. 

3. Експортна квота – відношення вартості експорту в 

ВВП країни – свідчить про те, в якій мірі національна 

економіка чи її галузі і виробництва орієнтуються на 

світовий ринок: 

100%К

Е

ВВП
Е  

, 
(3) 

де Е – обсяг експорту країни;  

ВВП – обсяг ВВП країни. 

Цей показник реально відображає участь країни в 

МПП, так як відображає частку ресурсів країни, дійсно 

залучених в процес МПП, свідчить про ступінь залежно-

сті процесу реалізації виробленої національної продукції 

від зовнішніх ринків і про можливості даної країни ви-

робляти певну кількість продукції для світових ринків. 

4. Імпортна квота – відношення вартості імпорту в 

ВВП країни. Квота свідчить про залежність внутріш-

нього споживання і виробництва країни від зовнішнього 

світу. 
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I  

, 
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де І – обсяг імпорту країни;  

ВВП – обсяг ВВП країни. 

Показники експортної та імпортної квот можуть роз-

раховуватися як для країни в цілому так і для окремих 

галузей і видів продукції. 

5. Коефіцієнт спеціалізації по нішах розраховується 

як відношення обсягу продукції, виробленої країною, 

галуззю до обсягу внутрішнього (національного) попиту. 

Дані для розрахунку цього показника відсутні на 

ЮНКТАД, тому в розрахунках він використовуватися не 

буде. 

6. Коефіцієнт внутрішньогалузевої міжнародної спе-

ціалізації (КВМС) відображає взаємозв‟язок експорту та 

імпорту і розраховується за формулою 

100%ВМС

Е І

Е І
К


 

 , 
(5) 

де Е – обсяг експорту країни;  

І – обсяг імпорту країни. 

Даний показник, який може приймати значення від -

100% (країна повністю імпортує) до +100% (країна пов-

ністю експортує), дуже добре ілюструє ступінь залуче-

ності країни в міжнародний поділ праці. 

7. Коефіцієнт динаміки рівня міжнародного поділу 

праці, який відображає залежність темпів зростання ви-

робництва всередині країни та обсягів експорту, може 

бути розрахований за допомогою формули: 

100%Е
Д
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, 
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де ІЕ – індекс обсягів експорту; 

ІВ – індекс обсягів виробництва. 

В аналізі будуть використані такі показники, які мо-

жна розрахувати за допомогою доступних на ЮНКТАД 

[1] даних та які характеризують поточний рівень участі 

країни у міжнародному поділі праці – коефіцієнт міжна-

родного поділу праці, коефіцієнт відносної міжнародної 

спеціалізації, експортна квота, імпортна квота, коефіці-

єнт внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації. 

Вище було розглянуто показники, за допомогою яких 

можна оцінити рівень участі України у міжнародному 

поділі праці. Більшість цих показників характеризує 

загальну участь у МПП. Розраховані за даними 

ЮНКТАД [1] ці показники наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Загальні показники участі України у міжнародному поділі праці 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Експортна квота, % 37,8 41,9 39,1 34,5 40,4 41,9 38,9 38,7 36,2 32,6 

Імпортна квота, % 44,7 50,6 48,2 42,0 40,7 41,2 42,0 44,1 43,7 39,6 

Коефіцієнт внутрішньогалузевої 
міжнародної спеціалізації, % 

-8,3 -9,4 -10,4 -9,7 -0,4 0,8 -3,8 -6,5 -9,4 -9,7 

Коефіцієнт міжнародного поділу 

праці 
1,6 1,7 1,6 1,4 1,7 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 

 

Більш наочно динаміку загальних показників участі 

України у міжнародному поділі праці представлено у 

вигляді стовпчикових діаграм на рисунках 1–4. 

Як видно з таблиці 1та рисунків 1, 2, експортна квота 

України зростала у 2011 та у 2015 роках, а останніми 

роками стабільно зменшувалась. Це найбільш узага-

льнюючий показник участі країни у міжнародному 

поділі праці через міжнародну торгівлю, тому можна 

сказати, що участь України у міжнародному поділі праці 

теж зменшилась. Імпортна квота України зростала у 

2011 та у 2017 роках, після незначно зменшувалась, при 

цьому імпортна квота була більшою за експортну.  

Коефіцієнт міжнародного поділу праці України ко-

ливався у межах 1,4–1,9, що означає що Україна все ж 

більше задіяна у міжнародному поділі праці, ніж країни 

світу у середньому. 

Для більш ретельного розгляду спеціалізації України 

на експорті різних груп товарів порівняно з країнами 

світу у середньому було розраховано коефіцієнти відно-

сної міжнародної експортної спеціалізації України за 

різними групами товарів. У таблиці 2 наведено показ-

ники спеціалізації України на групах товарів за рівнем 

технологічності та кваліфікації робітників. 

Коефіцієнт внутрішньогалузевої міжнародної спеціа-
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лізації в усі роки, окрім 2015, був від‟ємним, що свід-

чить про переважання імпорту над експортом та негати-

вно характеризує участь у міжнародному поділі праці, 

тому що експорт – це можливість для країни брати 
участь у МПП, тоді як імпорт – це можливість інших країн 
брати участь у МПП через поставку товарів до цієї країни.  

 

 

Рис.1. Динаміка експортної квоти України 
 
 

Рис.2. Динаміка імпортної квоти України 

 

Рис.3. Динаміка коефіцієнта внутрішньогалузевої 

міжнародної спеціалізації України 

Рис.4. Динаміка коефіцієнта міжнародного  

поділу праці України 

Таблиця 2  

Коефіцієнт відносної міжнародної експортної спеціалізації  

України за рівнем технологічності та кваліфікації робітників 

Товари 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Трудомістка та ресурсномістка продукція 0,65 0,63 0,63 0,69 0,73 0,70 0,74 0,76 0,81 0,73 

Продукція, що не потребує високої кваліфікації 

робітників, але потребує високих технологій 
5,27 5,21 4,97 4,90 4,37 3,59 3,55 3,51 3,76 3,78 

Продукція, що потребує середньої кваліфікації 

робітників і високих технологій 
0,53 0,49 0,50 0,53 0,48 0,45 0,41 0,41 0,42 0,39 

Продукція, що потребує високої кваліфікації 

робітників і високих технологій 
0,32 0,38 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18 0,18 0,18 

Наочно відносну спеціалізацію України за рівнем те-хнологічності та кваліфікації робітників показано на рисунку 5. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.5. Експортна спеціалізація України за рівнем технологічності та кваліфікації робітників у 2019 р. 
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Значення коефіцієнта вище за 1 означають, що Укра-

їна відносно спеціалізується на виробництві відповідних 

товарів, а менше за 1 – що навпаки. Тому можна сказати, 

що за цією класифікацією Україна спеціалізується лише 

на продукції, що не потребує високої кваліфікації робіт-

ників, але потребує високих технологій. Це протирічить 

відносній перевазі України – порівняно високому рівню 

кваліфікації робочої сили країни.  

У таблиці 3наведено показники спеціалізації Укра-

їни на групах товарів за класифікацією Санджайя Лалла. 

Таблиця 3 

Коефіцієнт відносної міжнародної експортної спеціалізації України за класифікацією Санджайя Лалла 

Товари 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Продукція сільського господарства 2,21 2,00 2,32 2,36 2,57 2,82 3,11 3,03 2,92 2,86 

Продукція легкої промисловості 0,42 0,37 0,33 0,35 0,39 0,40 0,44 0,44 0,47 0,43 

Низькотехнологічна продукція 2,16 2,19 1,89 1,95 1,84 1,59 1,59 1,58 1,69 1,66 

Середньотехнологічна продукція 1,28 1,27 1,23 1,15 1,01 0,84 0,76 0,78 0,82 0,79 

Неелектрична високотехнологічна продукція 0,20 0,30 0,42 0,31 0,32 0,30 0,22 0,19 0,20 0,19 

Електронна та електрична високотехнологічна 

продукція 
0,22 0,22 0,24 0,23 0,19 0,14 0,15 0,14 0,14 0,13 

Наочно відносну спеціалізацію України за класифікацією Санджайя Лалла показано на рисунку 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Експортна спеціалізація України за класифікацією Санджайя Лалла у 2019 р. 

Як видно з таблиці та рисунку, спеціалізація України змінилась – раніше (до 2014 р.) вона спеціалізувалась на 

середньо технологічній продукції, тепер – ні. А ось на продукції сільського господарства та низько технологічній 

продукції Україна спеціалізується останні 10 років. 

У таблиці 4наведено показники спеціалізації України на укрупнених групах товарів.  

Таблиця 4 

Коефіцієнт відносної міжнародної експортної спеціалізації України за укрупненими групами товарів 

Товари 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тваринні та рослинні олії, жири 9,20 7,87 10,13 10,20 13,43 16,22 19,19 17,60 18,48 18,20 

Сирі неїстівні матеріали, крім палива 2,50 2,52 2,56 3,22 3,62 4,13 3,83 3,99 4,00 4,34 

Їжа та живі тварини 1,91 1,89 2,88 2,86 3,16 3,77 3,80 3,69 3,90 3,92 

Напої та тютюн 1,57 1,15 1,21 1,41 1,37 1,67 1,50 1,53 1,57 1,42 

Промислові товари 1,71 1,65 1,48 1,53 1,50 1,29 1,26 1,30 1,39 1,35 

Продукція хімічної промисловості 0,59 0,72 0,69 0,60 0,48 0,44 0,33 0,30 0,31 0,30 

Машини та транспортне обладнання 0,51 0,53 0,59 0,51 0,40 0,34 0,31 0,31 0,31 0,29 

Мінеральні палива та мастила 0,46 0,47 0,29 0,26 0,23 0,11 0,13 0,16 0,14 0,14 

Наочно відносну спеціалізацію України на укрупнених групах товарів показано на рисунку 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Експортна спеціалізація України за укрупненими групами товарів у 2019 р. 
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Як видно з таблиці 3, 4 та рисунку 7, спеціалізація 

України на укрупнених групах товарів не змінилась – 

вона спеціалізується на тваринних та рослинних оліях, 

жирах, сирих неїстівних матеріалах, крім палива, їжі та 

живих тваринах, напоях та тютюну, промислових това-

рах. Особливо високою є відносна спеціалізація на тва-

ринних та рослинних оліях – 18,20 у 2019 р., що означає, 

що Україна майже у 20 разів більше спеціалізована на 

цих товарах, ніж середньостатистична країна світу. 

Висновки. Для оцінювання рівня участі України у 

міжнародному поділі праці можна використовувати такі 

показники, як коефіцієнт міжнародного поділу праці, 

коефіцієнт відносної міжнародної спеціалізації, експор-

тна квота, імпортна квота, коефіцієнт внутрішньогалузе-

вої міжнародної спеціалізації. 

Для більш ефективної інтеграції України в МПП 

необхідно значно підвищити наукоємність галузей зов-

нішньоекономічної спеціалізації, частку доданої вартості 

у експорті продукції з країни. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF PARTICIPATION OF UKRAINE  

IN THE INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR 

The article deals with the concept of international division of labor; the importance of this phenomenon for all participants 

in the international economy is proved. The indicators that can be used to evaluate various characteristics of the country’s 

participation in the international division of labor are given. According to the proposed methodology, indicators of 

international export specialization of Ukraine are calculated according to various methods of classification of export goods; 

conclusions are made according to the results of calculations. 
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