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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 55th issue of our journal. In this issue we
propose you 41 research papers and two scientific reviev which were represented by the authors
from various fields. We hope you will be interested in them.
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals,
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of
modern science.
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons,
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern
Information Space: National and International Aspects". About 4,500 scientists and researchers
took part in the work of these conferences.
We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the
opportunity to get into prestigious international scientometric databases.
In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the
Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Borders” was signed. The cooperation of canadian
and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development
of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint
projects,namely the development of author courses and seminars and trainers.
Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial
board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world.
Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland,
India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic,
Ukraine.
According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the
authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally.
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages:
I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements
and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles
for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the
borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication.
II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and /
or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the
reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars
believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing.
The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant
areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other.
III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the
completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered
on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about
printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions,
chairs, faculties for the common continuation of the started work.

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

M. Zhurba
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Philosophy
УДК 791.221.6:316.3(477)
Авер’янова Н.М.,
к.філос.н., н. співробітник Центру українознавства філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, aver_n@ukr.net
Україна, м. Київ

ЗМЕНШЕННЯ СЦЕН НАСИЛЬСТВА В КІНО ЯК ЗАСІБ
ДЕКОНФЛІКТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті показано, що оскільки кіно є одним з найпопулярніших видів мистецтва сучасності, що впливає
на глибинні пласти психіки людини, то саме кіно можна активно задіяти у процеси деконфліктизації
українського суспільства. Існує прямий зв’язок між насильством на екрані та насильством у реальному
житті, кінофільми з відвертими сценами насильства збільшують ймовірність конфліктних ситуацій у
соціумі. І хоча таке кіно найбільш касове, проте варто зменшити кількість кінофільмів, що містять
жорстке насильство, криваві сцени та масштабні плани терору.
Ключові слова: кіно, фільми, кіноіндустрія, насильство на екранах, український соціум.
Постановка проблеми. Кіно – важливий засіб культури, освіти і пропаганди, воно наймасовіше з усіх
видів мистецтва і саме в ньому об’єднані різні комунікативні системи; кіно активно впливає на широку аудиторію і транслює їй певний емоційний зміст. Специфіка
кіно в тому, що воно впливає на глибинні пласти психіки, торкається всіх струн душі людини та водночас
відображає актуальні проблеми сучасності. Воно закріплює в свідомості людини інформацію – правдиву чи надуману, транслює цінності – національні чи привнесені з
інших культур, об’єднує людей, незважаючи на їх расу
чи релігію, або навпаки – налаштовує людей один проти
одного. Кіно змушує глядача ідентифікувати себе з героями фільму і активно включати їхні ідеали, принципи,
спосіб поведінки і мислення у своє реальне життя. Таким чином, кіно, зважаючи на його тематику і сюжет,
відіграє значну роль у формуванні як агресивної, так і
миролюбної поведінки людей, тобто воно може сприяти
або підвищенню рівня конфліктних ситуацій у соціумі,
або їхній нівеляції [3].
Метою статті є аналіз впливу сцен насильства в кіно
на рівень конфліктних ситуацій в українському суспільстві.
Виклад основного матеріалу. Вже з кінця 20-тих рр.
ХХ ст. зібрався значний фактологічний матеріал, який
підтверджував думку, що зростання злочинів у суспільстві багато в чому залежить від глядачів, які в своєму
бутті наслідують героїв екрану. Вплив екранного насильства на глядачів ґрунтовно вивчали зарубіжні вчені,
перш за все, американські. В 1969 р. при Міністерстві
охорони здоров’я в США за підтримки президента Річарда Ніксона було створено Науково-консультативний
комітет з вивчення телебачення і соціальної поведінки.
А вже в 1972 р. у звіті Комітету зазначалося, що існує
тісний причинно-наслідковий зв’язок між продемонстрованим насильством на екрані та насильством у реальному житті [18]. Зазначений висновок суттєво вплинув
на громадськість у країні та за її межами, що сприяло
подальшим серйозним дослідженням цієї проблематики.
Проте культ насильства в кіно не слабшає і найбільш
касовими фільмами залишаються ті, в яких сюжети міс-

тять сцени вбивства, зґвалтувань, побиття та ін. сцени
насильства.
Такі організації як Американська академія педіатрії,
Американська академія дитячої та підліткової психіатрії,
Американська медична асоціація, Американська академія сімейних лікарів, Американська психологічна асоціація та Американська психіатрична асоціація підписали
спільну заяву, в якій йшлося про негативні наслідки
впливу насильства у ЗМІ на молодь і в ній чітко підкреслювалося, що існує зв’язок між насильством у ЗМІ та
агресивною поведінкою дітей [20, с.306-307]. Упродовж
більш, ніж трьох десятиліть Американська академія педіатрії відстежувала кількість часу, який діти та підлітки
витрачають на засоби масової інформації. У низці заяв
академія виклала свої побоювання з приводу відображення насильства та сексу в ЗМІ, зокрема у фільмах. У
наші дні Американська академія педіатрії, як і раніше,
надзвичайно стурбована статистичними даними щодо
потенційно шкідливого впливу повідомлень і зображень
у ЗМІ. Телебачення, незважаючи на нові технології (мобільні телефони, смартфони, соціальні мережі), залишається переважаючим засобом передачі інформації для
молоді. За дослідженнями академії, середньостатистична
американська дитина віком 8–10 років проводить майже
8 год. на день у мережах ЗМІ, діти старшого віку та підлітки – більше 11 год., а наявність телевізора в дитячій
кімнаті збільшує зазначені цифри. В цілому, проводження часу в мережах ЗМІ – це основний вид діяльності
молоді [17, с.958]. При цьому, в 91% телевізійних фільмів присутнє насильство, навіть крайнє насильство [20,
с.307]. Огляд досліджень насильства в ЗМІ вказує на те,
що перегляд матеріалів з насильством збільшує ймовірність того, що діти будуть брати участь в насильницьких
діях у більш пізньому віці, особливо якщо вони мали
певні задатки агресивності чи інші фактори ризику,
наприклад, виховувались у сім’ях з проявами насильства [21, с.17].
Вчені, досліджуючи прояви насильства у фільмах
про війну, відзначили, що їхня кількість у фільмах невпинно зростає. Кіноіндустрія вводить у свої постановки
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все більш жорсткі та кровопролитні сцени насильства
[16; 22]. Також науковці світу звертають увагу на те, що
кінематограф, як у минулому, так і нині, досить часто
презентує навколишній світ як зону небезпеки, де людське життя не становить цінності, де саме вбивство та
жорстокість допомагають успішно вирішити будь-який
соціальний конфлікт. Сцени насильства на екранах провокують глядачів, особливо молодь, до аналогічної поведінки в реальному житті, такі фільми формують у людей жорстокість, агресивність і цинізм.
Засилля агресії на екранах певною мірою можна пояснити комерційним чинником, адже демонстрація насилля – найбільш вигідний сюжет фільму. Створення
художнього кіно, яке розкриває важливі та гострі проблеми суспільства, і при цьому захоплює глядачів, – задача складна, яка вимагає багато творчих сил, часу та
таланту. А заповнення фільмів сюжетами бійок із застосуванням зброї чи без неї, кримінальними розбоями і
вбивствами, погонями та вибухами компенсує і слабкий
сюжет, і посередню гру акторів, а також дозволяє відзняти фільм у короткий термін з невеликими бюджетними затратами. Окрім цього, такі фільми затребувані
невибагливою аудиторією.
Оскільки кіно, маючи здатність впроваджувати нові
тенденції в суспільстві, то воно може сформувати навіть
зовсім протилежні для даного соціуму культурні цінності, погляди та ідеали. Наприклад, нові вимоги до кінофільмів, що претендуватимуть на премію BAFTA (The
British Academy of Film and Television Arts – Британська
академія кіно і телебачення) є яскравим прикладом
впливу кіно на світобачення людей і суспільства в цілому. Фільми і серіали, що будуть подаватися на конкурс
BAFTA, мають відповідати таким вимогам: 1) один або
більше з головних героїв представляє меншість; 2) другорядні герої: 50/50 гендерний баланс, 20% з етнічної
меншини, 10% LGBTQ (гомосексуалів, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів, асексуалів, людей, що не
вписуються в традиційні рамки сексуальної орієнтації).
Окрім цього 7% глухі і/або інваліди, «значна кількість»
із нижчого соціально-економічного класу. При цьому
головна сюжетна лінія повинна бути присвячена проблемам меншості. У серіалах ця лінія має бути присутньою у всіх серіях. Меншості – це жінки, національні,
расові та етнічні групи, LGBTQ, інваліди, бідні, малоосвічені [14, с.212-213]. Такі фільми, з одного боку, будуть
привертати увагу громадськості до проблем меншин,
закликати терпимо ставитися до думок, поведінки і способу життя інших людей. А з іншого, – це прецеденти до
конфліктних ситуацій у суспільстві, адже для його частини (можливо, досить значної) такі тенденції є неприйнятними, бо суперечать усталеним традиційним нормам.
Щодо нашої держави, як стверджує фахівець із гендерних досліджень сучасності Ю. Стребкова, то через несприйняття проблем ЛГБТ, в Україні поширюються антигендерні рухи та антигендерні проекти, посилюється
гендерна дискримінація [13]. Тому можна припустити,
що кіно, яке буде дотримуватись вимог BAFTA, в українському соціумі викликатиме дисонанс і сприятиме виникненню конфліктних ситуацій.
Наприклад, вже відомі випадки конфліктів щодо
прокату кінофільмів, які демонстрували сцени нетради-
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ційної сексуальної орієнтації персонажів. Серед них –
американський фільм-фентезі режисера Білла Кондона
«Красуня і чудовисько» (2017 р.), в основу якого покладена казка. Незважаючи на значну касовість картини,
відношення до неї неоднозначне, адже рішення митців
показати одностатеві відносини в фільмі викликало і
позитивні, і негативні відгуки. Саме за «гей-сюжет» низка кінотеатрів, зокрема і в США (штат Алабама), відмовилась демонструвати фільм [23].
На жаль, упродовж багатьох років незалежності
української держави сучасний вітчизняний кінематограф
не грав значиму роль в соціокультурному бутті суспільства. В кіномистецтві переважав зарубіжний продукт, у
значній мірі глядачеві пропонувалася імпортована кінематографічна картина світу. Глядач, поринаючи в образний світ інших реалій, засвоював непритаманні для нашого суспільства цінності, ідеали та зразки соціальної
поведінки, чужі політичні та ідеологічні доктрини. В
цілому, «нинішня реальність така, що найбільшу конкурентоспроможність на світовому ринку має американське кіно. Голівуд створив інфраструктуру глобального
кіновиробництва та розповсюдження власної продукції.
Вражає уяву, наприклад, такий факт: Голівуд спроможний організувати прем’єру свого чергового фільму в
58 країнах світу в один і той же день» [9, с.2-3], що
означає потужний вплив американської культури у світі
через кінопродукцію. Тому сьогодні варто залучати в
культурно-митецьку практику українське мистецтво,
українське кіно, адже воно акумулює культурно-історичний та емоційно-естетичний досвід минулих поколінь
українства, втілює і передає ціннісне ставлення до світу
крізь призму етнонаціональної специфіки, унеможливлює прояви етнокультурної та духовної асиміляції нації.
Оскільки в Україні вже восьмий рік триває російсько-український збройний конфлікт [5;7;8], то для
нашої держави є важливим питання – створення патріотичного кіно. В умовах російської агресії мистецтво,
зокрема кіно, постає потужним засобом як пропаганди,
так і контрпропаганди [1].
Як відомо, кінопрокат формується з врахуванням
смаків масового глядача та прибутків від кінофільму.
Аналіз трансляції кінострічок на сучасному українському телебаченні продемонстрував, що кінофільми у
досить значному обсязі присутні на всіх телеканалах, але
кінострічки для дітей і підлітків ще не знайшли свого
гідного місця на провідних українських каналах. Найбільш популярними є кінофільми комедійного жанру,
драми, бойовики та мелодрами, найменш популярними –
фільми історичного та спортивного спрямування. Надмірний показ на екранах бойовиків, трилерів і фільмів з
кримінальною тематикою «призводить до того, що після
їхнього перегляду глядачі, особливо молодого віку, починають сприймати все, що відбувається на екрані за
норму поведінки. У свою чергу, перегляд мелодрам призводить до перенесення екранних проблем і способів їх
вирішення у реальне життя, що без усвідомлення їх недоцільності, призводить до усіляких негараздів у сімейному житті, вирішення яких покладається не на людей, а
на екранних героїв» [15, с.192]. Щодо держав – виробників кінопродукції, то на українських телеканалах демонструються у найбільшій кількості американські (їм надає

14

Scientific Journal Virtus, June # 55, 2021

суттєву перевагу молодь), радянські, російські та вітчизняні фільми [15].
В останні роки керівництво нашої держави, розуміючи потужний вплив мистецтва на інформаційний простір
країни, сприяло впровадженню закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» від
23 травня 2017 р. У ньому йшлося про збільшення загального тижневого обсягу мовлення телерадіоорганізацій,
частки фільмів і передач українською мовою. Позитивні
зміни в культурно-мистецькій сфері спричинив і Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» від 16 червня 2016 р. Згідно Закону, частку пісень українською мовою на телебаченні та радіо також збільшено. Набув чинності у
вересні 2019 р. Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії» від 12 вересня 2019 р., який спрямований на розвиток і державну підтримку української
кінематографії.
У 2020 р. було передбачено видатки з бюджету
України на розвиток кіно патріотичного спрямування –
50 млн. грн. [6]. На нашу думку, патріотичне кіно – це не
обов’язково реконструкція минулого України та фільмування її відомих історичних осіб, це кіно і про людей, які
ризикуючи власним життям захищають свою Батьківщину, працюють для її розвою, рятують інших людей,
наприклад, від наслідків аварій, ураганів, пожеж, повеней та різних непередбачуваних обставин; це кіно, яке
осмислює питання війни і миру; кіно про людей з гуманістичними принципами і високими духовними потребами, що активно їх відстоюють; про людей, які мають
почуття власної гідності і вміють боротися за свої ідеали
[4]. Зрозуміло, що сприйняття різних явищ у суспільстві,
осудження чи схвалення поведінки людини, формуються
у значній мірі за допомогою стереотипів, які демонструються у кіно. Тому фільми з такими сюжетами
сприятимуть формуванню високих духовних потреб
українського суспільства, слугуватимуть зміцненню національної єдності, що в цілому призводить до деконфліктизації суспільства.
В останні роки в Україні кількість вітчизняних фільмів поступово зростала. У 2019 р. завершено 46 фільмів:
17 неігрових, 25 ігрових (зокрема, 19 повнометражних),
4 анімаційних [10]. У 2020 р. за підтримки Держкіно
створено 40 фільмів: 16 – дебютні ігрові короткометражні, 5 – ігрові повнометражні, 14 – неігрові, 5 – анімаційні [11]. Важливим кроком для розвитку українського
кіно стало приєднання України 17 січня 2020 р. до розширеної часткової угоди Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх
кінематографічних і аудіовізуальних творів EURIMAGES.
У жовтні цього ж року наша держава була представлена
в Раді правління фонду зі своїми проектами. Фінансову
підтримку від EURIMAGES отримали три українські
кінопроекти, які створюються за підтримки Держкіно:
«Носоріг» Олега Сенцова, «Спас» Максима Наконечного
та «Тривала втеча» Андреа Маньяні [11]. Як відомо,
EURIMAGES – це Європейський фонд підтримки куль-

тури при Раді Європи, заснований у 1989 р.; він сприяє
розвитку кіновиробництва, надаючи фінансову підтримку для створення повнометражних, анімаційних і документальних фільмів, окрім цього, просуває гендерну
рівність у кіноіндустрії. У складі EURIMAGES перебуває 40 країн-членів, які мають свого представника у Раді
правління, що є виконавчим органом для підтримки спільного виробництва і показу фільмів, а також ініціатив
щодо впровадження гендерної рівності. Загальний річний бюджет EURIMAGES становить близько 27,5 мільйонів євро, цей фінансовий пакет переважно формується
за рахунок внесків країн-членів та доходів за позиками,
наданими Фондом [19].
На сьогодні успішними та популярними в українському кінопросторі є такі компанії як «FILM. UA Group»
(група компаній зі штаб-квартирою в Україні; повномасштабна кіностудія дозволяє знімати фільми, серіали,
телевізійні шоу, контент для нових медіа в різних жанрах і для різних аудиторій), «1+1 Media» (один з найбільших медіахолдингів України), «Студія Квартал-95»
(займається виробництвом аудіовізуального контенту та
концертною діяльністю). Зміст їхніх фільмів демонструє, що переважають розважальні та гумористичні напрями в сучасному українському кіно. Цікаво те, що у
змісті художніх фільмів і серіалів українців найбільше
приваблює «перемога справедливості» [12, с.51]. В
останні роки в українському кінематографі з’явилися
фільми патріотичного спрямування: художні фільми
«Незламна» режисера Сергія Мокрицького (2015), «Кіборги» (2017) та «Чужа молитва» (2017) режисера Ахтема Сеїтаблаєва, «Червоний» (2017) режисера Зази Буадзе та ін.; документальні фільми: «Воїни духу» Тетяни
Кулаковської та Анни Мартиненко (про останні 5 днів
героїчної оборони Донецького аеропорту), «На лінії вогню» Сергія Якименка, «Неоголошена війна. Щоденник
пам’яті» Сніжани Потапчук, «Рейд. Сила нескорених»,
знятий Військовим телебаченням України та ін. Такі
патріотичні фільми формують почуття гордості за свою
націю, а також дають можливість світовій спільноті
сприймати події в Україні крізь призму роз’яснень
українських митців. При цьому важливо, щоб українська
еліта підтримувала розвиток вітчизняного кіно як в
Україні, так і за кордоном [2].
Висновки. Отже, кіно можна ефективно використовувати як перспективний напрям деконфліктизації
українського суспільства. Для зниження рівня конфліктних ситуацій у соціумі варто зменшити кількість фільмів, що містять відверті покази насильства, криваві
сцени та масштабні плани терору. Важливо формувати у
реципієнтів, особливо в молодого покоління, вміння
аналізувати отриману інформацію та протистояти спробам маніпулювання через екран. Потрібно, щоб батьки
захищали своїх дітей від насильства на екранах, знайомлячись з фільмами ще до перегляду їх дітьми; а також
необхідно, щоб дорослі дивилися кінофільми разом з
молоддю, коментуючи фільми та відповідаючи на запитання дітей, адже це допомагає останнім відокремити
фантазії та вигадки від реальності. Необхідно збільшувати кількість якісних конкурентоспроможних фільмів
українського виробництва та на українську тематику.
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REDUCTION OF SCENES OF VIOLENCE IN MOVIES AS A FACTOR
OF DECONFLICTIZATION OF UKRAINIAN SOCIETY
The article shows that cinema is one of the most popular arts of our time, it affects the deep layers of the human psyche,
and therefore it is cinema that can be actively involved in the processes of deconfliction of Ukrainian society. There is a strong
connection between violence on the screen and violence in real life; movies with candid scenes of violence increase the
likelihood of conflict in society. And although they are the highest grossing, the number of films containing violence, bloody
scenes and large-scale plans for terror should be reduced.
Key words: cinema, films, film industry, movie violence, Ukrainian society.
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БЕЗПЕКА У СВІТОГЛЯДНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
У статті запропонований погляд на безпеку як одну з фундаментальних цінностей та антропологічних
констант людського існування. Забезпечення безпеки – це соціальний досвід, який є одним з найбільш
важливих для людини. Зазначено, що кожна світоглядна картина світу (міфологічна, релігійна,
філософська) є усвідомленням і осмисленням світобудови, місця людини в ній і містить уявлення про
безпечне – небезпечне. Філософське осмислення феномену безпеки виявляє основні моменти – фізична й
морально-духовна безпека людини; особиста, індивідуальна та соціальна безпека; свобода особистості і
права людини.
Ключові слова: світогляд, цінності, безпека, особистість, суспільство, свобода.
Постановка проблеми. За останні десятиліття в
соціально-гуманітарних науках суттєво виріс інтерес до
проблем безпечного існування людини. Потреба в новому погляді на світ і на те місце, яке займає в ньому людина, змушують дослідників шукати нові шляхи осмислення і рішення найдавніших світоглядних проблем.
Вектор філософського пізнання переміщається і на феномени, пов’язані з запобіганням загроз повсякденному
житті, із забезпеченням особистої і соціальної безпеки.
Потреба в безпеці є однією з фундаментальних цінностей та антропологічних констант людського існування.
Вона з’являться разом з появою самої людини і супроводжує її протягом всього історичного розвитку. Забезпечення безпеки є таким соціальним досвідом, який є
одним з найбільш важливих для людини.
Філософський аналіз феномена безпеки набуває особливої актуальності в горизонті наростаючої складності
та інтенсифікації життя, в світлі соціальних і психологічних конфліктів, що закономірно виникають в сучасному суспільстві. Безпека людини є одночасно і продуктом її діяльності і засобом її здійснення. З цієї точки
зору поняття безпеки може різним чином включатися в
різного роду соціально-філософські та спеціально-наукові теорії, виступаючи або як об’єкт аналізу, або як оціночне поняття, або як модус людського світосприйняття
та поведінки. В цій якості феномен безпеки розчиняється в широкому філософському, соціологічному і
культурологічному контексті, зберігаючи при цьому свій
загальний інваріант – як фундаментальну цінність та
константу людського існування.
Сучасний світ вступив в епоху глобалізації і ця обставина породжує абсолютно нову ситуацію і в сфері
безпеки. Поява багатьох нових загроз, таких, які стосуються всього людства в цілому, поступово приводять до
усвідомлення, що окремо взяте суспільство, окрема нація, окрема країна протистояти такого роду загрозам вже
не в змозі.
Проблему безпеки не можна вважати новою, проте
вона завжди залишається актуальною. Серед філософів,
які у своїх працях торкались цієї теми слід назвати
С. К’єркегора, К. Ясперса, М. Хайдеггера, М. Бубера,
С. Франка, серед представників психологічних, політичних, соціологічних наук – А. Маслоу, Е. Фромма,
У. Бека, П. Штомпку, Ф. Фукуяму та ін. Серед дослід-

ників, науковців, які аналізували різні аспекти проблеми
безпеки – В. Горлинський розглядає екзистенційний вимір безпеки, В. Нападиста акцентує увагу на феномені
довіри. Соціально-філософські аспекти безпеки досліджено
Ю. Моздаковим, Л. Калашніковою, О. Жбанковим, соціальні – М. Воротнюк, О. Шароватовою та ін.
Мета роботи – проаналізувати та розкрити ціннісносмислові аспекти безпеки як універсального феномену
людського існування та їх відображення у світоглядній
картині світу.
Виклад основного матеріалу. Осмислення феномену безпеки здійснюється з різних ракурсів, потребує
різних «оптик»: розгляд його в аспекті життєвих стратегій, безпосередньо спрямованих на фізичне виживання
людини, а також з точки зору духовних і моральних цілей і цінностей людського існування; в єдності особистої і соціальної безпеки, які, з одного боку, виступають
як протилежності, а з іншого, розглядаються як взаємодоповнюючі та взаємообумовлюючі. Епоха глобалізації,
у яку вступив сучасний світ, характеризується появою
нових небезпек, вже глобального, загальнопланетарну
масштабу, тобто таких, які стосуються всього людства і
які можуть бути вирішені тільки людством як єдиним
суб’єктом. Наприклад, швидке вдосконалення інформаційних технологій, загострення екологічної загрози, інші
проблеми розвитку сучасного світу породжують нові
види небезпек і загроз. Тому і всі види безпеки, які раніше розглядалися як окремі, приватні, в сучасному
світі, в набувають глобального характеру. На сьогодні
маємо різне сприйняття цього феномена в рамках приватних наук і відповідних їм сфер діяльності. У зв’язку з
цим актуальність набуває, по – перше, систематизація
всіх знань про безпеку, як спеціально-технічних, так і
історичних, соціологічних, політологічних, культурологічних, по-друге, усвідомлення універсальної цінності
безпеки, попри її емпіричну строкатість, і по-третє, розуміння того, що безпека фізичного існування органічно
пов’язана з безпекою духовного світу людини.
Загальновідомо, що історичні типи світогляду мають
специфічні риси, одна з яких – це особливість мови, на
якій людина висловлює своє відношення до світу. Світські поняття безпека, небезпека, загроза, порятунок номінуються не понятійно, а через метафори, символи.
Уявлення про безпечне-небезпечне в міфологічно – релі-
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гійній світоглядній картині світу номінувалися через
метафори та символи, серед яких є опозиції «світлотемрява», «любов-ворожнеча», «добро-зло», «порядокхаос», «рай-ад» тощо. Відомий палеопсихолог Б.Ф. Поршнєв вважав, що поділ усього існуючого на «своє-чуже»
сягає сивої давнини й, можливо, є першою формою усвідомлення людиною себе у світі.
Перші уявлення про «своє-чуже», «безпечне-небезпечне» формуються в міфологічній формі свідомості й
світогляді. Міф – це не тільки оповідь про походження
світобудови, її елементів через емоційно-чуттєві образи.
Міф постає механізмом відтворення культурних традицій, а міфологічні уявлення є системою символів, що
об’єктивують почуття, емоції, переживання людини
щодо загроз та небезпек її існуванню. У цих первісних
уявленнях загрози сприймаються міфологічною свідомістю як наслідки людських діянь, що порушують універсальні принципи Всесвіту. Міфологічна свідомість в
термінах символічної мови ніби класифікує й інтерпретує світ, суспільство і людину в контексті безпеки
існування.
Термін «спасіння» є найбільш значущим в мові релігії, бо релігія кожної людини – це її шлях до спасіння і
кожна релігія по-своєму пояснює причину плачевного й
незадовільного стану людини ( людства). Метафора спасіння (порятунку) має давнє релігійне походження і
пов’язана з уявленнями про зцілення й очищення людської душі. Слід відмітити, що вчення про спасіння існує в
багатьох релігіях: християнстві, іудаїзмі, буддизмі, ісламі, джайнізмі, зороастризмі та інших. Ідея сотеріології – одна з головних засад релігійної моралі з огляду на
розуміння проблеми мети і сенсу людського життя. На
думку теолога Дж. Кросса, в основі всієї сотеріології
лежить досвід морального вдосконалення людини і це
має центральне значення для всього богослов’я. Він зазначав, що «богословська система – це просто організована сотеріологія». Релігійна доктрина спасіння акцентує увагу на моральній, духовній безпеці, і спрямована
не стільки на запобігання зовнішніх, фізичних загроз,
скільки на усунення загроз духовних, моральних. З-цілення – це ніби повернення цілісності людській природі,
усунення загроз існуванню людини як у фізичному так і
духовному вимірах. Слід зазначити, метафори спасіння і
зцілення використовуються в медичній теорії і в практиках лікування. Тому перенесення понять порятунку, спасіння, зцілення у сферу сучасних теорій безпеки (не
тільки медико-психологічних, а й соціологічних, правових політологічних, економічних тощо) не є зовсім новим і свідчить про універсальність проблеми безпеки,
про певне зближення (дотичність) релігійного та наукового підходів зокрема, з огляду на те, що у сучасному
світі віра в порятунок (спасіння) та пошуки сенсу людського існування виявляються пов’язаними з уявленнями про свободу і духовну незалежність особистості.
Філософія являє собою теоретичну форму світогляду
й водночас теоретичний спосіб його обгрунтування.
Сутнісна спорідненість філософії зі світоглядом призводить до того, що філософія відтворює у своєму змісті
світоглядні проблеми, породжені фундаментальними
протиріччями людського існування. Людина постійно
взаємодіє зі світом. На думку вітчизняного дослідника

В. Нестеренка «світ є ціле…. І спосіб, яким людині дано
світ – це смисл» [4, с.63]. Смисли та цінності мають
життєво-практичний характер і звернені до цілісності
людини, сприяють цілісному ствердженню її єства і поєднують її з фундаментальними структурами буття.
Уявлення про безпеку формуються від початку виникнення філософії і змінюються, точніше, розвиваються,
поглиблюються з часом. І кожна історична форма філософії характеризується специфікою в осмисленні безпеки. Традиційне для філософії розрізнення об’єктивного
і суб’єктивного, зовнішнього і внутрішнього, матеріального і ідеального є найважливішою інтенцією філософського пізнання. Ці опозиції окреслюють сферу діяльності
людини по освоєнню світу, його ойкумени. Історичний,
соціокультурний досвід людства свідчить про постійне
намагання розширити сферу своєї присутності в світі.
Але це призводить до розширення зони ризиків, а відтак –
зони небезпеки. Цим можна пояснити постійне внутрішнє занепокоєння філософського пізнання, властивий
йому критичний дух.
Критичне осмислення світобудови, місця людини в
ній породжує в філософії уявлення й категорію міри, яка
мала дуже важливу роль в філософських вченнях стародавнього світу. Ця категорія виступає як межа небезпеки
та безпеки людської діяльності. Зміст проблеми безпеки
не може бути зведений до збереження життя і здоров’я
людини. У стародавніх греків уявлення про безпеку
пов’язані з Логосом. Для них Логос – це закон, але не в
юридичному сенсі. Це міра впорядкованості світу і життєдіяльності, яка вписана в світ і протистоїть хаосу стихій. Логос постає як сфера безпеки (порядку, закону,
смислу), за межами якої простір наповнений небезпеками та загрозами, природа яких для людини невідома.
Межа власного житла, межа, що відокремлює поселення
або місто від незаселеної території – все це межа між
відомим-невідомим, безпечним-небезпечним. Просторовою локалізацією ідеї безпеки стає ідея світу як упорядкованого простору, в якому встановлена гармонія
зав’язків між людьми. Філософи Нового часу поняття
безпеки зводили до соціально-політичного змісту і переважно розглядали її як умову оптимальної організації
суспільства. Так, ідея «суспільного договору» в світоглядній картині світу ХVII–XVIII cт. і пізніше передбачала саме забезпечення безпеки суспільного життя шляхом делегування своєї свободи державній владі, штучне
тіло якої надбудовується над стихією природних потягів
і забезпечує всім індивідам безпеку. Але влада сама
може стає джерелом загроз і люди повинні убезпечити
себе від держави та гарантувати собі найважливіші
права. Таким чином, проблема безпеки органічно включає тему свободи особистості, прав людини. Характеризуючи в цілому властиві філософії Нового часу уявлення
про безпеку, слід підкреслити, що вони спираються на
раціоналістичну концепцію влади, що керується розумними за своєю природою цілями і ідеалами.
В сучасному соціально-гуманітарному знанні, у філософському дискурсі формуються контури нових уявлень про безпеку, які виникають, зокрема, і в рамках
процесів глобалізації. Діаметрально іншими є уявлення
про владу, яка уподібнюється стихії, що поневолює людину. З іншого боку, функція забезпечення безпеки на-
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буває інституційного характеру, внаслідок поділу праці
створюються установи, які опікуються проблемами усунення й запобігання загроз людському життю. До цього
слід додати проблему взаємозв’язку між соціальною
безпекою і безпекою особистості, оскільки будь-яка соціальна небезпека прямим або непрямим чином відбивається на існуванні особистості і навпаки. Втім, варто
враховувати, що взаємозв’язок соціальної та особистої
безпеки має соціально-історичну обумовленість. Так,
протиставлення безпеки особистості і соціальної безпеки, безпеки взагалі і свободи, як правило, породжується в історично конкретних обставинах, пов’язаних з
відносно стабільними (і безпечними) періодами розвитку того чи іншого суспільства.
Як вже зазначалося, зміст поняття безпеки не може
бути обмежений фізичною безпекою людини, другим
важливим аспектом є безпека духовна. Які ж духовні
небезпеки загрожують людині? Які загрози існують для
духовного світу особистості? Серед течій та напрямків
сучасної філософської думки особливе місце займає філософія екзистенціалізму. Ця інтелектуальна течія сформувалася на ґрунті соціальних криз XX ст. і є неоднорідною з ідейно-змістовного боку, але попри всі відмінності
й особливості, віссю, навколо якої оберталась ця філософія була тема (проблема) буття людини. Цікавим є те,
що релігійна доктрина спасіння стає дотичною до змістовно-смислового простору екзистенційної філософії.
Ідея спасіння, по суті, – це уявлення про кінцеву мету,
про цінності, смисли людського існування в його особистісному вимірі. Всі філософські поняття виступають як
історичні форми відображення соціо-культурного досвіду людини, частиною якого є досвід запобігання «смерті за життя» або досвід «воскресіння» тих, хто «помер
за життя». Поки людина здатна ставити питання про
кінцевий сенс своїх дій, вона жива, коли ж вона перестає
це робити, вона «вмирає», продовжуючи своє існування,
оскільки ця «смерть» не збігається з фізичною. Існування людини розгортається в часі і символи «вмирання
за життя» та «воскресіння» надають йому драматизму і
трагізму. Філософія екзистенціалізму застерігає про запобігання не тільки зовнішніх, фізичних загроз, а й про
усунення загроз духовних, моральних. Особисте спасіння, моральна, духовна безпека, про яку йде мова в філософії екзистенціалізму, вимагає особистих зусиль, без
яких життя стає підпорядкованим процесам розпаду і
деградації.
Про екзистенційну небезпеку пише вітчизняний науковець В. Горлинський, який зазначає, що втрата ціннісної системи, яка б спиралась на моральні й духовні абсолюти може призвести людство до самознищення. Тема
екзистенційної безпеки дослідник розглянута ним в глобальному масштабі [2].
Висновки. Безпека є незаперечною цінністю, яка має
універсальний характер, яка визнається усіма людьми,
незалежно від їх расової, національної або соціальнокласової приналежності. І хоча у періоди соціальної стабільності цінність безпеки може відходити на другий
план, соціальні кризи, епідемії, війни, терористичні акти
(особливо в сучасному світі) продовжують супроводжувати історію людства й знову загострюють значення
безпеки і повертають їй статус найважливішої життєвої
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цінності. Осмислення феномену безпеки здійснюється з
різних ракурсів, потребує різних «оптик»: безпека постає як умова життєдіяльності, мотиваційна потреба, фундаментальна цінність, як модус людського світосприйняття та діяльності й поведінки.
Світоглядна картина світу має ціннісно-смислове наповнення. Міф, релігія як форми свідомості і світогляду
містять уявлення людини про безпечне-небезпечне у
наочно-чуттєвій та символічній формі: «своє-чуже»,
«світло-темрява», «добро-зло», «порядок-хаос», «райад» тощо. З виникненням філософії формується понятійно-категоріальна форма мислення, в якій все існуюче
піддається дихотомічному поділу на вже зазначені раніше пари («порядок-хаос», «добро-зло» тощо), а також
з’являються нові поняття і категорії – «логос», «міра» та
ін. В рамках релігійного досвіду людини народжується
низка ідей і понять, серед яких ідея «спасіння» найбільш
значуща в мові релігії, оскільки йдеться про душевнодуховну організацію людини, про цінності і смисли її
буття в світі. Філософія в своєму історичному розвитку
формувала різні, відповідно до соціально-історичних,
соціокультурних умов, уявлення про будову світу, його
елементи, місце людини в ньому, серед яких важливе
місце займає тема(проблема) безпеки. Емпірично феномен безпеки виявляється досить строкатим, але «вузлові
моменти», навколо яких обертається філософська дискусія – це фізична й морально-духовна безпека людини;
особиста, індивідуальна та соціальна безпека; свобода
особистості і права людини.
Слід відмітити, що сучасний світ перебуває в абсолютно новій ситуації глобальних ризиків і викликів в
сфері безпеки, це потребує філософського осмислення,
оцінок не тільки в аспекті життєвих стратегій, безпосередньо спрямованих на фізичне виживання людини
(людства), а й з точки зору духовних і моральних цілей
та цінностей людського існування.
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SAFETY IN THE WORLDVIEW PICTURE OF THE WORLD
In the article the offered view for safety as one of fundamental values and anthropological constants of human existence.
Ensuring safety is a social experience that is one of the most important for a human. It is noted that each worldview picture of
the world (mythological, religious, philosophical) is the awareness and understanding of the universe, the place of man in it
and contains an idea about safe – dangerous. Philosophical understanding of the phenomenon of safety reveals the main
moments – physical and moral and spiritual safety of human; personal, individual and social safety (security); individual
freedom and human rights.
Key words: worldview, values, safety (security), personality, society, freedom.
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ON THE MODERN UNDERSTANDING
OF THE PROBLEMS OF JUSTICE IN ETHICS
The article is devoted to the study of ethical theories of justice in a market society. In the article, the author first
of all provides detailed information about the system of moral values, which occupies a special place in the correct
development of society and makes it sustainable, emphasizing that these values are an indicator of the social image
and essence of a person. The author also examines the different approaches of many scientists to the philosophical
study of the transition to a market economy in the context of social relations and the principle of justice, which
occupies an important place in the system of ethical theories of a market society.
Key words: ethic, ethics theories, justice, market, economy, market society.
Statement of a problem. Today, one of the most
significant factors determining the processes of cultural
communication between people is the phenomenon of
justice. At the present time, when the world is experiencing
the growth of aggression and the widespread use of violent
methods of solving socio-political problems, it is quite
natural to strive to develop a theory of justice, which
substantiates the moral and legal system of life values and
priorities.
The purpose of the article is to study the concept of
equity from the point of view of ethics and the need for
moral values for the development of society.
Presentation of the material. A certain system of moral
values is formed in the functioning and development of any
society. Essentially, moral values and qualities are indicators
that reflect the image and essence of a person and society.
Now this problem has become a determining one in ethics,
in the history of ethical ideas, in the correlation of theories of
ethics and politics, ethics and economics. I. Mammadzade
writes about this in Azerbaijani philosophy. In his book
“Philosophy of Modernity, History and Culture“ he notes
that “... The practice of legal economic reform... largely
depends on what an individual is culturally, what is his
attitude to the law... To the property of his own and someone
else’s” [4, 86]. In essence, he ties the problem of justice not
only to property and law, but also to culture. This is a
fundamentally new approach to the topic of justice,
involving an interdisciplinary approach.
In the history of philosophical thought, thinkers in one
way or another do not express their attitude to ethical
problems. Ethics, exploring values, essentially tries to
understand a person and his relationship with people.
Moral norms and values play a double role in people’s
lives: on the one hand, they act as their relationship in a
particular situation, and on the other hand, they, in one way
or another, control the actions and deeds of people. Ethics
allows us to comprehend this duality of norms and values. It
would seem that social norms and judgments about human
behavior and actions, values are central to the moral
consciousness of any society, but their impact on it in
different societies differs in a fairly wide range. The scope of
application of moral norms is universal, it covers all spheres
of social life, all spheres of human activity and behavior.
This issue has been thoroughly investigated in the works of
I. Mammadzade “Introduction to Ethics” Baku, 2004; his
own “Experience in the interpretation of morality” Baku,

2006. These questions he investigated not only in the
framework of ethics, but also philosophy. (See
I. Mammedzadeh “Philosophy about modernity, history and
culture” Baku, 2020). Thus, moral values, norms, behavior
are investigated not only by ethics, but also by philosophy.
But they are also influenced by religion, economic and
political relationships between people.
Moral norms play an exceptional role in regulating
human behavior and harmonizing individual and public
interests. However, the same regulation of human behavior
with the help of social and cultural norms should not narrow
the sphere of morality.
Apparently, moral norms serve only as an outline for
finding solutions and various options for behavior. The basis
of a person’s moral autonomy, the strength of values and
moral norms is the belief in justice and its significance. It
should be borne in mind that a spiritual person is a person
who freely and creatively refers to the requirements
expressed in a moral norm.
Justice corresponds not only to traditional morality and
moral values, it is another matter that in non-traditional
morality justice loses its significance, as it collides with
other requirements of morality. From this point of view,
moral agents are separate figures against the background of
social relations, which are governed by universal laws. They
judge conflicts of interest impartially based on standards of
equality and mutual respect and focus on fairness, rules and
rights. At the same time, moral agents pay more attention to
specific relationships between specific people than to
conditional rules. For them, the needs, desires and
aspirations of all members of the dilemma, their connection
with each other, are decisive [7, 469].
The market is a system of rules that have often developed
spontaneously, but are capable of establishing some rules of
social and moral life, which can be described as systemic
structures and types of actions. In search of justice,
embracing traditional distribution systems, on the contrary,
much depends on individual actions and deeds. Here, the
result of achievement depends on the subjective perceptions
of the group and individuals.
The weakness of the market system is that it is
impossible to completely abandon the traditions of society,
they clarify, change the whole morality of the market
society. And therefore, it is impossible to fix in it the
aggregate result of the process and its final distribution or
final state, they remain open and uncertain. But this
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generally positive openness of the market, as it encourages
the individual.
An order based on the market and deontology is not
oriented towards any given goal, but only sets the
perspective within the framework of general rules. Freedom
and necessity are merged into one. Many philosophers
compare the normativity of this order with the rules of a
game in which success and results are not given, but depend
on the skill, luck, and competition of the participants.
Compliance with the rules does not guarantee the result, but
it requires the exertion of all forces and abilities. F. Fon
Hayek in The Road of Slavery, emphasizing that this is a
game by the rules, where skill, strength, but also happiness
decides everything. The manifestation of mastery is
happiness in many ways. Other scientists also use the
concept of play. For example, G. Almond, A. Leiphart in
relation to Western politics, Western democracy, way of life
[2, 134-135]. They note that such an approach and such an
organization is suitable only for Western civilization. In our
opinion, the point is that Western civilization, ideally, strives
for a market economy. But in each of the countries of
Western civilization, a system of correlating the ideal with
the generally accepted, stable, and above all with what we
call traditional normativity, has developed. The priority of
the game is not dominant in all areas. It is not for nothing
that changes in family morality and child-rearing meet with
opposition from representatives of traditional foundations.
However, chance and play acquire their social status in such
a culture, become a serious factor in calculations and life
plans. The division and distribution of happiness, wealth,
luck, power is largely dependent on chance. Thus, in such a
culture we have games called “economics”, “politics”, and
often even a “family” with certain rules of the game, while it
is possible to achieve individual goals, but often society
faces problems that can be resolved at the social level.
Naturally, justice in such an order turns out to be in the fact
that the rules of the game are to a greater extent observed; in
fact, society is forced to direct them.
Given noble goals, fair distribution of benefits occupies a
large place in our life, like everyone else. However, each
culture develops along with this, and other requirements for
achieving the result, what is called the ratio of ends and
means. The focus on the result often causes the ignorance of
moral boundaries in achieving the result and goals. Purpose
clearly dominates freedom, autonomy and morality. Another
thing is that such a formulation of the question leads to the
consolidation in the consciousness of the understanding of
morality without the choice of the individual, and morality is
tied to generally accepted foundations and standards.
Thus, the role of morality in society is reduced to
traditions, rituals, morals. The specificity of these spheres is
revealed precisely in the recognition of familiarity, the
limitation of the sphere of consciousness, one’s own
experience and the autonomy of the individual. In addition,
the absolutized, excessive focus on the distribution of
benefits causes a special role in society of illusions
associated with the search for an equitable distribution of
benefits. This illusion reinforces a peculiar attitude towards
the market as a special mechanism for the distribution of
goods, which it is not in full measure. Market patterns have
to be tweaked all the time.
Fairness as a result of the decision of a group of
appointed or elected judges, politicians, “thing” is rather
conditional. It is conditional to the extent that justice is

accidental as a historical tradition or a religious attitude. But
without them, justice becomes even more accidental, a
matter of agreement. A number of authors reasoned about
this in an interesting way, who believed that the laws are
elected in their simplest form exist in any society. Even
those who constantly violate them agree with this.
Apparently, selfishness is not obligatory for a person. In
society, the egoism of the individual turns out to be fatal, if
not for him, then for society.
That is why, even through trading, a person acquires
prudence, honesty and good manners, learns to be smart and
restrained [9]. Mitigation of human morals and even altruism
turns out to be necessary for society. This was pointed out by
D. Hume and A. Smith. However, A. Smith then developed
a firm conviction that the market is the main mechanism for
satisfying human needs, which creates more new wealth
based on the division of labor and promotes technological
progress. Its byproduct is a more “meek” kind of person:
honest, trustworthy people, always ready to seek solutions to
conflicts and find agreement through compromise. But in
some periods, the pace and spontaneity of capitalist
expansion lent credibility to this assumption [7, 44].
Thus, an ethics has developed with its generally critical
attitude to capitalism, but to a lesser extent to the market. A
moral act in her understanding is not associated with an
orientation towards material goals, but with agreement and
with universal rules. From the point of view of morality,
Kant’s action is already something open, an end result that
cannot be predicted with absolute certainty, it may not
coincide with the goal to which a person is striving [1, с.66].
The pursuit of happiness and its achievement are not
guaranteed by the moral behavior of the individual. This is
also indicated by J. Moore [5, 174]. The individual’s
confidence that, following moral guidelines, one can find
happiness, is permissible only on condition that the existence
of God is admitted and, therefore, through the combination
of morality and the otherworldly. Again, the goal –
happiness becomes dependent on the means of achieving the
goal or happiness, that is, morality depends on the means, a
moral deed. And in this case, God is used as an a priori
postulate of an ethical theory, which is wrong for an ethical
theory, since the answer to the question is, as it were,
predetermined. Morality and ethical theory is not a teaching
about how to make yourself happy, but about how to be
worthy of happiness [3, P.4(1), 463-464]. Ethics becomes a
theory only if it allows freedom, and any preconception
deprives it of the status of a theory.
Kant, in his justification of morality, proceeded from the
conviction of the presence of an invisible hand, that is, a
certain orientation towards freedom, the unknown of the
final result. After Kant, this idea of freedom becomes a
structural, theory-forming element in Western ethics. Moral
motivation for action is unthinkable without freedom.
Freedom also allows morality to turn into something
autonomous from religion, into a kind of order of
coexistence and coexistence of individuals. The well-known
ethicist of the twentieth century J. Rawls says that moral
principles are the consistency of practical orientations. By
the way, freedom allows us to understand the mediation of
the moral and economic actions of individuals, their side by
side. All Western ethics of the twentieth century is based on
the concept of freedom. It is this category that turns ethics
into a theory of moral action and language describing action.
For example, J. Rawls, thinking about justice, considered it
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necessary to emphasize that the theory of justice is
associated with freedom – this is a method of achieving
justice. The result does not fall under the category of fairness
[11, 121]. Another prominent Western ethicist, Richard Rorty,
points to the conceptual importance of this position [10].
Universalism and formalism are or are becoming signs of
a moral and economic order, which requires not an
orientation towards the realization of materially definable
goals, but agreement with universal and formal rules. It is
not for nothing that Rawls considers it important to follow
moral principles and rules to combine rationality and
considered judgments. This is not just about deliberate
judgments, but deliberate judgments in a state of reflective
equilibrium.
Universalism and formalism are conditioned by the
following premise: only formal rules admit generalization
and only general principles can be assumed as formal [6, 2934]. In the strict sense of the word, only those rules should
be recognized as universalizing, the scope of which is
extremely indefinite (specified formally), and the
requirements can be implemented by each individual in any
situation.
I. Kant and some other philosophers, essentially the same
A. Smith, formulate the highest criterion of the ability to
master any new situation, to learn to live in it. The
difficulties of the individual in the transition from one closed
system to another showed that morality is not familiar and
even antagonistic to freedom does not make life easier for a
person, given a changed situation. Formal and universal
rules, however, allow for the maximum adaptability of
individuals to the changing conditions of the surrounding
world, since assessments of moral and economic actions and
deeds are determined not by quantitative parameters and
attitudes towards the effectiveness of results, but by
procedural criteria and the compliance of individual
activities with universal rules.
Conclusions. Thus, for the development and
transformation of society into a modern community, it is
necessary to create conditions for justice in society, to
actualize the moral stability of citizens. As mentioned above,
for this it is necessary to combine the principles of justice
with the principles of a market economy. Reasoning about
these problems in Western ethics of the XIX–XX centuries,
allows us to understand what of Western ethics is of a
universal human nature, and what is only a special case of
transient morality. It is also clear that the elements of a
market society in our country are intricately intertwined with
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elements of universal and private morality. Therefore, we
need research into what is universality and what is private
moral life.
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О СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОСУДИЯ
Статья посвящена исследованию этических теорий справедливости в рыночном обществе. В статье автор,
прежде всего, дает подробную информацию о системе моральных ценностей, которая занимает особое место в
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«МЕТОД ТОМА СОЙЄРА» В КОНТЕКСТІ КІБЕРПРОСТОРУ:
НОВІ ФОРМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МАНІПУЛЯЦІЙ
Метою дослідження є аналіз проблеми маніпулятивних технологій в кіберпросторі на прикладі так
званого «методу Тома Сойєра» з осмисленням умов їх поширення. Встановлено, що в кіберпросторі
проблема маніпуляцій посилюється тим, що маніпулятори можуть діяти заочно й анонімно. Це не лише
дозволяє шахраям уникати відповідальності за свої дії, а й обмежує можливість їхнім потенційним
«жертвам» об’єктивно оцінити ситуацію та прийняти правильне рішення. Показано, що значний вплив
на свідомість людей відбувається також завдяки швидкому формуванню ланцюгової реакції та вірусному
характеру розповсюдження маніпулятивного контенту. Аналіз окремих випадків дозволяє констатувати,
що наразі складається ситуація, коли до маніпуляцій в кіберпросторі вдаються не лише окремі шахраїодинаки, а й великі компанії та корпорації.
Ключові слова: кіберпростір, маніпуляції, цифрові технології, інформаційна безпека, соціальні мережі,
меми, гра.
Постановка проблеми. Техносфера, яку так наполегливо й активно створюють навколо себе люди, не
лише робить їх життя комфортнішим (полегшуючи важку працю, додаючи нових можливостей для пересування,
комунікацій, освіти, самореалізації тощо), а й призводить до безлічі проблем та негараздів. При цьому люди
постають перед новими викликами, не встигаючи долати
«старих», а іноді  навіть посилюючи їх. Здебільшого це
проблеми, що пов’язані із самою людиною, з її сутністю.
Адже, підкоривши космос та створивши штучний інтелект, ми не позбулися наших жадібності, марнославства,
брехні, схильності до маніпуляцій тощо. Цифрові технології, зокрема, Інтернет, сприяють прояву цих наших
якостей в таких масштабах, що починає здаватись, що ні
на що інше ми вже й не здатні.
Особливо це стосується маніпуляцій, до яких люди
вдавалися завжди, а психологи, філософи та письменники завжди намагалися цю нашу схильність пояснити,
фіксуючи та описуючі все нові й нові випадки, проводячи справжні та уявні експерименти. Деякі з цих досліджень навіть стали хрестоматійними, як, наприклад,
фрагмент з роману Марка Твена «Пригоди Тома
Сойєра», в якому описується, як головний герой примудрився залучити до своєї роботи (фарбування паркану)
інших хлопчиків за їхні ж «кошти».
Проте нині для подібних маніпуляцій з’явилися нові
можливості. Тому дослідження проблеми маніпуляцій в
новому культурному контексті  на теренах кіберпростору  є важливою та актуальною науковою проблемою.
Мета даного дослідження  аналіз проблеми маніпулятивних технологій в кіберпросторі на прикладі так
званого «методу Тома Сойєра» з осмисленням умов їх
поширення.
Виклад основного матеріалу. Згадаємо твір Марка
Твена «Пригоди Тома Сойєра» (Mark Twain, “The adventures of Tom Sawyer”, 1876) та разом із письменником
проведемо уявний (і водночас  досить життєвий) експеримент, в якому головний герой виявляє неабиякі під-

приємницькі здібності, навички ділової комунікації та
талант маніпулятора.
Уявімо собі суботній день, коли в провінційному
американському містечку всі відпочивають, ходять в
гарному одязі, насолоджуються життям, а Том Сойєр
стоїть перед майже нескінченним парканом з відром
вапна та пензликами. Його засмучує не стільки майбутня
нудна робота, скільки перспектива виглядати невдахою
в очах оточення. Друзі, без сумніву, засміють Тома, а
для нього це  катастрофа. Щоб уникнути цієї ситуації,
заповзятливий хлопчина миттєво розробляє дотепний
план, хитро маніпулюючи тими, кого добре знає. Том
настільки талановито зумів переконати приятелів, що
фарбувати паркан  це весело, і що йому це до душі, що
хлопчики, які вважали раніше, що будь-яка робота  це
покарання, виривали один в одного пензлик, щоб фарбувати позачергово. А хитрун Том Сойєр з невдахи перетворився в лідера і «багатія».
Письменник так пояснює причину успіху Тома: «Сам
того не підозрюючи, він відкрив закон, що керує людськими діями, а саме: для того, щоб хлопчику або дорослому захотілось чого-небудь, треба лише одне  щоб
цього нелегко було б досягти. Якщо б Том був великим і
мудрим мислителем, на кшталт автора цієї книги, він би
дійшов висновку, що Праця  це те, що людина повинна
робити, а Гра  те, чого вона робити не повинна» [8, с.20].
Тобто треба лише працю перетворити на гру, або, точніше, переконати людей в тому, що це не праця, а гра.
Сьогодні ми можемо сказати, що понад сто років
тому герой Марка Твена розкрив секрет ще однієї підприємницької технології: як запропонувати щось новеньке людям з усталеним способом життя і смаками, які
вже купують товари у інших продавців, і переконати їх в
тому, що новий товар  кращий за інших. Крім того,
перетворюючи фарбування паркану в щось бажане, Том
використовував протиріччя «Підліткам нудно». І буденна робота наповнилася зовсім іншим змістом. Так Том
інстинктивно використав закон інновації: «Сформулюй
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протиріччя і виріши його».
У сучасному менеджменті є навіть поняття «ефекту
Тома Сойєра», який замість директивних методів управління допомагає подолати опір персоналу всьому новому в реалізації перетворень. Співробітники розглядаються як величезний ресурс у вигляді знань, здогадок,
знахідок, і правильне його застосування призводить до
успішних реформ. Тому замість того, щоб «долати опір»
працівників (метод тітки Поллі), їм надається «можливість розправити крила» (метод Тома Сойєра). «Це звучить як якась хитра маніпуляція, але це абсолютно не
так»,  стверджує Олексій Пан, описуючи свій успішний
досвід застосування «методу Тома Сойєра» в одній з
компаній [4].
Але це твердження також є маніпуляцією. Адже, через те, що маніпуляція була застосована з добрими намірами (так, принаймні, здається авторові), вона не перестала бути маніпуляцією. Чому вибір має бути лише з
двох варіантів: або «метод тітки Поллі» (директивний),
або «метод Тома Сойєра» (маніпулятивний)? Чому не
розглядаються інші варіанти надихнути працівників на
зміни та новації? Наприклад, завдяки відкритому, аргументованому переконанню? До того ж, є ще більш надійний спосіб  грошове заохочення: збільшення зарплатні, виплати премій тощо. Чи завдання консультанта в
тому й полягало, щоб змусити людей працювати більше,
не збільшуючи їм оплату?
Хай там як, а люди продовжують вдаватися до маніпуляцій не лише у бізнесі, а й в інших сферах діяльності.
Чому вони це роблять? Ричард Темплар у своїй книзі
«Правила управління людьми» зізнається, що не в силах
перелічити всі причини, через які люди стають маніпуляторами, але все зводиться до одного: життєвий досвід
якимось чином переконав їх у тому, що маніпуляція 
кращий спосіб отримати бажане» [10].
При цьому треба розуміти, що не кожна людина
може стати маніпулятором. Адже одного бажання тут
замало. Тут потрібні ще й певні здібності, енергія, відповідний інструментарій. Щодо інструментарію, то нині
у маніпуляторів з’явилися додаткові можливості завдяки
розвитку цифрових технологій.
Цариною, в якій сьогодні активно використовують
маніпулювання, став кіберпростір, місце процвітання
крадіжок персональних даних, через що фахівцям із кібербезпеки доводиться постійно розробляти нові способи захисту персональної інформації користувачів
соціальних мереж та інших інтернет-платформ [6].
З’являються все нові способи фінансового шахрайства,
наприклад, фішинг: сучасні шахраї розсилають на електронну пошту фіктивні повідомлення, джерело яких
здається надійним, щоб вкрасти конфіденційну інформацію, таку, наприклад, як дані кредитної картки, або
встановити на пристрій жертви шкідливе програмне
забезпечення.
Інші способи шахрайського маніпулювання в мережі:
фейкові опитування, тести і конкурси для збору облікових даних користувачів соцмереж. Наприклад, приватній
компанії Cambridge Analytica, яка надає політичні консалтингові послуги, вдалося через Facebook зібрати особисті дані мільйонів користувачів за допомогою вікторини «Це ваше цифрове життя» [9]. А у травні 2021 р.
американський дослідник в галузі технологій Ашкан
Солтані звернув увагу на те, що після оновлення системи iOS на пристроях від Apple до версії 14.5 додатки
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Facebook та Instagram почали повідомляти користувачам
про те, що стеження їх активності та сбір їх персональних даних допомагає «зберегти додатки безкоштовними» (Страна.ua, 5 травня 2012 р.)
Ні для кого не є секретом, що соціальні мережі мають величезний вплив на людей та суспільство. Вони
здатні задавати тенденції, створювати стандарти, розпалювати конфлікти. Взагалі, соцмережі є потужним знаряддям, що може змінити погляди та переконання людей
за декілька хвилин. Тобто, наразі соціальні мережі – не
лише інструмент спілкування, але й джерело інформації,
і є чимало охочих цією інформацією маніпулювати.
Для цього в мережі навіть існує цілий ринок послуг.
Лайки, коментарі та підписників легко можна купити
онлайн. За даними звіту відділу стратегічних комунікацій НАТО, найдорожчі маніпуляції  на платформі
YouTube, найдешевші  в Instagram. З’явився навіть
термін «провайдери маніпулятивних послуг». Причому
діють вони не підпільно, а цілком відкрито, і знайти їх,
як виявили дослідники, в мережі не так складно. Експеримент НАТО довів, що маніпулятивна активність робиться через несправжні облікові записи, які, власне, і
формують думки користувачів соцмереж [3].
Над маніпуляціями працюють як боти (програми, які
керують фейковими акаунтами в соцмережах), так і
люди. За допомогою ботів можна штучно вивести в
тренд будь-яку тему [7]. Наприклад, у 2017 році дослідники Лондонського університету викрили Twitter у тому,
що в ньому існували 350 тисяч фальшивих акаунтів:
вони не були активні, але «включити» їх можна було в
будь-який момент [1]. Нерідко маніпулятори використовують запуск фальшивих новин, мемів, що розпалюють
ненависть, пряму дезінформацію, завдяки ботам.
Маніпулятори користуються такими засобами, як
фокусування на одному боці історії, перебільшення проблеми, напівправда, нейролінгвістичне програмування,
багаторазове повторення, яке починає закладатися у свідомості людей як істина (цей прийом відомий ще з часів
Другої світової війни), клікбейт  яскраві заголовки, на
які, за дослідженнями, орієнтуються 96% людей [2].
Зважаючи на постійно зростаючу кількість інформації,
яку сьогодні постійно вживають люди, їм стає все важче
критично її аналізувати або грамотно на неї реагувати.
Проблема посилюється тим, що у кіберпросторі маніпулятор часто залишається невідомим. Маніпуляція
відбувається не віч-на-віч (як у того ж самого Тома
Сойєра, який все ж таки дивився своїм «жертвам» в очі),
а заочно й анонімно. Такий формат спілкування вже не
вимагає від маніпулятора артистизму [5], емоційних
зусиль тощо. Тут працює лише певна технологія, яка, до
того ж, легко тиражується на будь-яку кількість «клієнтів». Адже часто самі ж «клієнти» її й розповсюджують,
розсилаючи маніпулятивний контент друзям, рекламуючи його своїм підписникам, тощо. В результаті, ланцюгова реакція, яка спрощувала Тому Сойєру процес маніпуляції з кожним новим хлопчиком, що приєднувався до
фарбування паркану, в кіберпросторі протікає значно
швидше. Найбільш вдалі з таких маніпуляцій (якщо мають компактну форму візуально-мовної презентації)
стають мемами, набуваючи вірусного характеру розповсюдження.
Висновки. Аналіз проблеми маніпуляцій у кіберпросторі показав, що однією з найпоширеніших технологій
є так званий «метод Тома Сойєра», який полягає у вико-
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ристанні таких людських якостей, як цікавість, схильність до гри, азарт, бажання не відставати від модних
трендів тощо.
В кіберпросторі проблема маніпуляцій посилюється
тим, що маніпулятори можуть діяти заочно й анонімно.
Це не лише дозволяє шахраям уникати відповідальності
за свої дії, а й обмежує можливість їхнім потенційним
«жертвам» об’єктивно оцінити ситуацію та прийняти
правильне рішення.
Значний вплив на свідомість людей відбувається також завдяки швидкому формуванню ланцюгової реакції
та вірусному характеру розповсюдження маніпулятивного контенту.
В результаті, маємо ситуацію, коли в ролі том-сойєрів чи остап-бендерів виступають не лише окремі шахраї-одинаки, а й великі компанії та корпорації.
В цілому, аналіз проблеми маніпуляції в кіберпросторі зайвий раз доводить, що будь-які технології люди
здатні обернути як на користь (собі та іншим), так і на
шкоду. Тож, удосконалюючи технології, людина має,
насамперед, удосконалювати себе, свої моральні якості,
більш відповідально спрямовувати свої творчі здібності
та прагнення.
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ТOM SAWYER’S METHOD IN THE CONTEXT OF CYBERSPACE:
NEW FORMS AND POSSIBILITIES FOR MANIPULATION
The purpose of the research is to analyze the problem of manipulative technologies in cyberspace using the example of the
“Tom Sawyer method” with the study of the conditions of their distribution. It has been established that in cyberspace the
problem of manipulation is exacerbated by the fact that manipulators can act in absentia and anonymously. This circumstance
not only allows fraudsters to avoid responsibility for their actions, but also limits the ability of their potential “victims” to
objectively assess the situation and make the right decision. It has been shown that a significant impact on people’s minds
there is also due to the rapid formation of a chain reaction and the viral nature of the spread of manipulative content. An
analysis of individual cases allows us to state that now a situation is emerging when not only individual fraudsters resorted to
manipulations in cyberspace, but also large companies and corporations.
Key words: cyberspace, manipulation, digital technologies, Information Security, social networks, memes, the game.
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ПРОЄКТ «СУСПІЛЬНА ПІДТРИМКА ОСВІТНІХ РЕФОРМ»
У статті проаналізовано філософсько-освітні аспекти освіти як визначального чинника розвитку
сучасного суспільства, де зростають вимоги до людини як інноватора, як лідера, здатного до конкуренції.
Освіта з наукою активно сприяє підвищенню рівня ефективності праці і рівня життя людини, розвитку її
відповідальності, прагнення до партнерства й саморозвитку, чому сприяють освітні реформи. Зазначено,
що виконання замовлення суспільства на активну та життєспроможну людину можливе лише за умов
розвитку освіти не просто як окремої, а як відкритої соціальної системи, яка проникає в усі сфери
соціального життя, де зростає потреба у підтримці освітніх реформ.
Ключові слова: освіта, філософія, культура, розвиток, інновації, суспільство, освітні реформи,
партнерство.
Постановка проблеми. Наша держава орієнтується на світові стандарти в освіті і проголосила її національним пріоритетом, а неперервну освіту – одним з
атрибутів освітніх та соціальних реформ. Ключовою
фігурою у реалізації освітніх реформ в системі загальної
середньої освіти виступає особистість педагога і керівника загальноосвітнього навчального закладу, тому система їхньої підготовки та підвищення кваліфікації з питань
соціальних компетенцій, здатних забезпечити суспільну
підтримку у практичній реальності, є предметом нашого
дослідження, що є частиною науково-дослідної теми
кафедри філософії КЗВО ДАНО ДОР «Філософськосвітоглядні та культурологічні контексти неперервної
освіти» (реєстрація у державному реєстрі № 0118U004946).
Мета статті. Проаналізувати стан підготовки педагогів та керівників закладів загальної середньої освіти до
впровадження освітніх реформ у практичну діяльність та
здатність налагоджувати партнерство у громаді для забезпечення суспільної підтримки освітніх реформ.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять: принципи системно-теоретичного
аналізу, а також методи антропологічної редукції та антропологічної інтерпретації у поєднанні з феноменологічним підходом і герменевтикою. У статті використано
загальнонаукові методи пізнання: абстрагування та конкретизація, аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення, моделювання, структурно-функціональний, порівняльний та прогностичний методи; положення теорії
управління освітніми системами про взаємозв’язок освітньої сфери із соціально-економічними змінами у суспільстві; методологія герменевтичного аналізу застосована
у вивченні шкільної документації, навчальних і освітніх
програм і тематичних планів курсової перепідготовки
педагогів та керівників загальноосвітніх навчальних
закладів в КЗВО ДАНО ДОР, біографічний метод, а також методи анкетування, спостереження, тестування,
співбесіди у своїй сукупності допомогли виявити проблеми сучасного вчителя і керівника навчального закладу з питань врахування соціальних компетенцій та впровадження суспільної підтримки освітніх реформ.
Виклад основного матеріалу.
Саме тому особливої актуальності набуває професійне становлення педагогів та їхнє подальше удосконалення у складних сучасних соціокультурних умовах, що

дають підстави вченим називати сучасне суспільство
суспільством ризику. Необхідність врахування соціокультурних контекстів в системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема співпраці широких верств суспільства з освітньою сферою, є одним із важливих напрямків
удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти за моделлю випереджаючої освіти для сталого розвитку.
Незважаючи на наявні наукові розвідки у сфері філософсько-освітніх та педагогічних досліджень інноваційного потенціалу післядипломної педагогічної освіти,
проблема її системного аналізу у сучасних соціокультурних контекстах на сьогодні не вирішена. Поєднання
філософського обґрунтування з визначенням наукових
засад організаційно-методичного забезпечення процесу
практичного підвищення педагогічної кваліфікації вчителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів
у суспільстві ризиків висвітлено недостатньо. Разом з
цим, недосконалість теоретичних обґрунтувань та практичних рекомендацій щодо впровадження інновацій в
навчально-виховний процес освітньої галузі в Україні
потребує розв’язання низки проблем.
Передусім, це стосується вдосконалення нормативноправового забезпечення з питань демократизації, заохочування до інновацій та впровадження їх у практичну
діяльність загальноосвітніми навчальними закладами;
орієнтації на виконання замовлення не лише держави, а
й учнівської та батьківської громади, місцевої громади;
модернізації змісту, форм і методів підготовки педагогів
та керівників шкіл до роботи у складних соціокультурних умовах. Для сучасного суспільства В. Андрущенко,
І. Бушман, В. Кремень, М. Култаєва, Н. Радіонова,
І. Степаненко підкреслюють актуальність пошуків антропокультурних властивостей, уподобань, цінностей,
смислів, що уможливлюють формування людиновимірної соціокультурної реальності, не руйнують підвалин
буття інших людей, культури, соціуму, цивілізації, екосистем. Суттєві застереження щодо ідеалізації та обґрунтування необхідності врахування суперечностей, конфліктів, ризиків висувають чисельні дослідники: Ю. Бойчук,
І. Денисенко, К. Карпенко, С. Клепко, В. Корженко,
М. Култаєва, О. Микитюк, І. Радіонова, О. Садоха,
І. Степаненко, О. Тягло та інші.
Досліджуючи сучасну еволюційну педагогіку у роботах німецьких вчених, М.Д. Култаєва наголошує на
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соціобіологічній перспективі. що дозволяє поглибити
розуміння взаємовідносин між старим і новим в інноваційних освітніх і культурних процесах. Німецький дослідник Франк-Рюдигер Ях приходить до важливого висновку щодо відповідності сучасної системи освіти
вимогам плюралістичного суспільства.
Важливо підкреслити, що сьогодні німецька еволюційна педагогіка критикує як авторитарне так і вільне
виховання. Захоплення антиавторитарним вихованням
поступило місце виваженій виховній практиці, характерною рисою якої є культура щодо вільного вибору і певної свободи.
Потребує подальшого розроблення компетентнісний
підхід підготовки педагогів та керівників з питань залучення громади до освітньої діяльності; співпраця державних і громадських установ в управлінні освітою та
децентралізації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. Необхідно акцентувати, що новими
стандартами учительської діяльності серед ключових
компетенціє передбачено розвиток соціальних компетенцій. Впровадження Концепції НУШ у практичну реальність, потребує не тільки теоретичного обґрунтування
[1], але й широкої підтримки суспільства, коли участь
широких верств суспільства в освіті є одним з державних пріоритетів в сучасній вітчизняній освітній політиці.
Участь суспільства в освіті, – це перш за все, узгодження
цілей та інтересів всіх учасників навчально-виховного
процесу, умова розвитку освітніх інституцій в період
становлення демократичного суспільства з обґрунтуванням моделі Нової української школи та нових учительських стандартів, що базуються на філософії партнерства, неперервної освіти, нової управлінської діяльності,
розвитку соціальних компетенцій, становлення сучасного освітнього середовища не тільки в приміщенні навчального закладу, але й у місцевій громаді, у суспільстві. Деякі факти, що свідчать про необхідність такої
підтримки. За Комунікаційною стратегією МОН України
2017–2020 р.р. (схвалено рішенням Колегії МОН від
26.05.2017 № 4/1–15): реформа освіти не входить у
п’ятірку реформ, про які громадяни знають; відсутнє
першочергове бажання дізнатися про реформу в порівнянні з іншими темами; 53% громадян довіряє системі
освіти; тема освіти висвітлюється менше за інші актуальні урядові теми. Багаторічний власний досвід роботи в
системі середньої та післядипломної освіти свідчить, що
практичній реалізації громадянських та соціальних компетенцій, що запроваджуються у Новій українській
школі може допомогти робота за освітніми програмами з
розвитку соціальних компетенцій.
Філософія таких освітніх програм спонукає всіх учасників освітнього процесу до перегляду своїх можливостей, оцінювання та визначення практичних досягнень,
які ми сьогодні відносимо до соціальних компетенцій.
Вони вчать: визначати сильні та слабкі сторони роботи
навчального закладу; визначати потреби під час процесу
навчання та вирішувати проблеми у місцевій громаді;
працювати в команді, з іншими установами та зацікавленими сторонами щодо подальшої співпраці; оцінювати
свою роботу з місцевою громадою; вміти визначити загальні принципи діяльності та послуг на базі школи. У
подальшому це дає можливість: визначити рівень розвитку та пріоритети майбутніх спільних дій; слідкувати,
щоб уся місцева громада була задіяна у програмах,

спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб; залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо
якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи.
Одним із завдань школи є створення особистісно-орієнтовних програм для покращення навчання у співпраці з
партнерами з місцевої громади. В суспільстві, що будується на демократичних засадах, а не є різновидністю
тоталітарного режиму, питання організації і управління
стосуються не тільки вузького кола керівників та спеціалістів, але і всіх людей, що приймають участь у спільній
організованій чи самоорганізованій діяльності і зацікавлені у досягненні високої результативності своїх трудових і творчих зусиль в системі раціонально організованій роботі, побудованій на демократичних та науково
обґрунтованих засадах. За умов сьогоднішніх змін в
управлінській діяльності передача повноважень або їх
частковий перерозподіл помітно ослабить тиск керівників навчальних закладів на особистість учнів, педагогів,
батьків, тому що ми маємо розповсюдити ці повноваження на такому рівні, якщо це стосується взаємодії
школи з батьківською громадою, на якому люди особисто знайомі друг з другом, здатні і спроможні напряму
вирішувати свої спільні проблеми, повною мірою використовуючи свій батьківський потенціал. Оскільки
освіта як підсистема таких мегасистем як культура, економіка, релігія, політика та багатьох інших не лише самоорганізовується і самоудосконалюється, але й зазнає
соціального управління, то необхідно враховувати, що
саме динаміка співвідношення внутрішніх та зовнішніх
регуляторів її буття та розвитку і визначатиме, які потенціальні внутрішньо детерміновані тенденції реалізовуватимуться, а які залишатимуться в стані можливості.
Синергетичне розуміння ролі цих регуляторів застерігає
від наступних форм їх впливу: чиновницько-бюрократичного, командно-директивного, ідеологічно-догматичного та надміру політизованого. Це вимагає від нас
впровадження культуровідповідного і людиновідповідного синергетичного управління, яке враховувало б саморегуляцію освітніх систем. Тому важливою в цьому
контексті є роль органів громадського самоврядування,
зокрема батьківського самоврядування, що не допускали
б волюнтаристського насилля над соціокультурними
організаціями», якими є і освітні системи як складові
системи освіти [2].
Експерти, які досліджують ефективність реформування освітніх систем, акцентують на відповідальності
школи за соціальну місію, що передбачає навчати дітей
співпраці, роботі в колективі, єдиній команді, поважати
культурні відмінності, бути гарними громадянами, мати
певну громадянську позицію, здатність до впровадження
інновацій [3;4;5]. Головною підставою успіху реформ є
поєднання навчання з викладанням і оцінкою; педагогіка, поєднана з технологіями, системна синергетичність
і соціальний капітал для досягнення професіоналізму [6].
Щодо теоретичних перспектив дослідження взаємозв’язку між освітою і суспільством: «…суспільне призначення і покликання філософії освіти розкривається у
досвіді її теоретичної саморефлексії. Культурні, економічні та соціально-політичні умови визначають темпи і
спрямованість розвитку освіти. Але й освіта, в свою
чергу, є одним з чинників, що змінюють суспільне
життя, впливають на темпи суспільного розвитку і зрештою визначають перспективу людини і людства» [7, с.10].
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Висновки. Тому для вирішення накопичених проблем запропоновано освітню програму організації і проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів освіти за темою: «Розвиток
навичок з соціальної компетентності учителів НУШ».
Типова освітня програма для підвищення кваліфікації
педагогічних працівників розроблена на основі сучасної
державної освітньої політики, концепції Нової української школи, Стандартів для вчителів початкової школи,
вчителів закладів загальної середньої освіти та стратегії
реалізації Закону України «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VIII, Європейської Педагогічної Конституції.
Актуальність полягає в необхідності підвищення рівня
методичної культури сучасного педагога у напрямку
формування і розвитку соціальних компетенцій та навичок і способів їх застосування у педагогічній практиці та
спільних соціальних і освітніх проектах. Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів освіти. Метою
освітньої програми є підвищення методичного та практичного рівнів розуміння в освітній практиці соціальних
компетенцій та навичок їх застосування для реалізації
проєкту «Суспільна підтримка освітніх реформ». Основні завдання: систематизувати знання щодо: змісту соціального партнерства, філософсько-освітніх контекстів та
моделі соціального партнерства освітніх закладів і місцевої громади для підтримки освітніх реформ; чинного
законодавства з питань соціального партнерства; цінностей української молоді та девіантної поведінки, шляхів її
попередження. Важливо сформувати вміння (навички): з
формування комунікативної компетентності, соціального підприємництва, загальної правової та економічної
грамотності, вміння розбиратися у прихованих, тіньових
особливостях соціуму, здібність приймати відповідальність і відходити від неї, здібність повести за собою (соціальна впевненість); вміння розбиратися в соціальних
ролях та міжособистісних стосунках; вміння впроваджувати довготривалі партнерські відносини; здатність керувати власним іміджом; розвинути установки примати
відповідальність і відходити від неї; здібності повести за
собою (соціальна впевненість); вміння розбиратися в
соціальних ролях та міжособистісних стосунках; вміння
впроваджувати довготривалі партнерські відносини;
здатність керувати власним іміджом на підставі критичного мислення, інноваційності. Програмою передбачено
вивчення, узагальнення та застосування актуального
педагогічного досвіду із застосуванням технології партнерства за філософією Джона Дьюї для підтримки освітніх реформ. Базові компетентності слухача: в основу
програми покладено реалізацію складових професійно-
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педагогічної компетентності, а саме – обізнаність у питаннях підвищення методичного та практичного рівнів
розуміння та застосування в освітній практиці технології
педагогічного партнерства за філософією Д. Дь’юї, Очікувані результати навчання охоплюють: знання й розуміння суті, змісту, цілей, особливостей становлення
соціального партнерства для розвитку соціальних компетенцій у всіх учасників навчально-виховного процесу.
Розвинені вміння: узагальнення та застосування актуального педагогічного досвіду із питань впровадження
соціальних компетенцій в освітньому процесі.
Література
1. Сагуйченко В.В. Теоретико-методологічне обґрунтування реформування освітніх інституцій. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга»«, 2019. 73 с.
2. Сагуйченко В.В. Школа у сучасній культурі. Монографія.
Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 112 с.
3. Robinson K. Out of our minds: learning to be creative.
Chichester, West Sussex: Capstone, 2017. 275 pp.
4. Sahlberg P. Finnish lessons 3.0: what can the world learn from
educational change in Finland? New York: Teachers College Press,
2021. 304 pp.
5. Wagner T., Compton R.A. Creating innovators the making of
young people who will change the world. New York, N. Y: Scribner,
2015. 270 pp.
6. Fullan M. The new meaning of educational change. London:
Teachers College Press, 2016. 298 pp.
7. Култаєва М.Д., Радіонова Н.В., ред. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах:
монографія. Харків: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. 388 с.
References
1. Sahuichenko V.V. Theoretical and methodological substantiation of reforming educational institutions. Sumy: PF «University
Book Publishing House», 2019. 73 p.
2. Saрuichenko V.V. School in modern culture. Monograph.
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 112 p.
3. Robinson K. Out of our minds: learning to be creative.
Chichester, West Sussex: Capstone, 2017. 275 pp.
4. Sahlberg P. Finnish lessons 3.0: what can the world learn from
educational change in Finland? New York: Teachers College Press,
2021. 304 pp.
5. Wagner T., Compton R.A. Creating innovators the making of
young people who will change the world. New York, N. Y: Scribner,
2015. 270 pp.
6. Fullan M. The new meaning of educational change. London:
Teachers College Press, 2016. 298 pp.
7. Kultaieva M.D., Radionova N.V., ed. Public vocation of
philosophy of education in modern socio-cultural contexts: a
monograph. Kharkiv: LLC «Shchedra sadyba plyus», 2014. 388 p.

Sahuichenko V.V.,
Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of the Department of Philosophy,
CIHE «Dnipro Academy of Continuing Education» DRC, valentina.sag@ukr.net
Ukraine, Dnipro
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The article analyzes the philosophical and educational aspects of education as a determining factor in the development of
modern society, where the demands on man as an innovator, as a leader capable of competition. Education with science
actively contributes to improving the level of work efficiency and living standards, the development of its responsibility, the
desire for partnership and self-development, which is facilitated by educational reforms. It is noted that the fulfillment of
society’s order for an active and viable person is possible only with the development of education not just as a separate but as
an open social system that penetrates into all spheres of social life, where the need to support educational reforms.
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ФЕНОМЕН ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ
ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ
У статті аналізується феномен колективної ідентичностіі і, в першу чергу, національної та її значення
для суспільного розвитку. Досліджуються чинники та механізми її стійкості або амбівалентності.
Показано причини, стан та перспективи конкуренції на теренах України просійської імперської та
української європейської ідентичностей.
Ключові слова: особистісна та колективна ідентичності, стійкість ідентичності, самовтілюване
пророцтво, життєвий досвід, національна ідентичність, конкуренція ідентичностей, нормативно-правова
база ідентичності.
Найвеличніша сила не в зверхності,
а в єдності з людьми
Шрі Чінмой
Постановка проблеми. Виокремлення та аналіз
чинників та механізмів формування особистісної та колективної ідентичності людини.
Мета роботи. Визначення феномена колективної
ідентичності, його змісту та сутності, проблем та особливостей формування на теренах України.
Виклад основного матеріалу. Головним здобутком
30-річчя незалежності є формування української національної ідентичності. Більшість українців пишаються
своєю країною, вважають себе патріотами, незважаючи
на всі соціально-економічні проблеми свого буття. Рівень
прихильності до своєї країни за часи незалежності ніколи не опускався нижче 50%, піднімаючись вище у
часи революційної консолідації. Сучасна українська
ідентичність постає у нових культурних та геополітичних смислах, які є однаково прийнятними для всіх громадян країни, незалежно від їхньої етнічної та регіональної приналежності. Нині вже не мають вирішального
значення для самовизначення людини її етнічність чи
мова: головне – як вона ставиться до незалежності та
суверенітету країни та чи вважає своїм континіум українських цінностей. Саме тому сьогодні «українець» – це
вже не національно-етнічна категорія, а ціннісна. До
таких цінностей належать незалежність і державний
суверенітет України, європейські ідеали свободи, справедливості, принципи правової держави та народовладдя.
Набуває поширення вибір більшістю громадян своєї
ідентичності і як відповідальності за розбудову власної
держави. Індикатором поширення такої ідентичності є
поступовий відхід у суспільстві від патерналістських
очікувань та зростання запиту на індивідуальну активність та консолідовану суспільну позицію. Якщо у
2011 році майже 80% респондентів вважали, що саме
влада повинна брати на себе відповідальність у забезпеченні життя кожного громадянина, то у 2018 році таких
опитаних було менше 60%. Аналогічно змінюються погляди стосовно необхідності «зрівняння» доходів. Сім
років тому майже 70% підтримували подібні ініціативи,
сьогодні таких вдвічі менше. Натомість зростає підтримка тези, що потрібно стимулювати індивідуальну акти-

вність громадян шляхом можливостей для збільшення
доходів [1].
Як зазначав З. Бауман, «...підвищення інтересу до обговорення ідентичності можуть сказати значно більше
про нинішній стан людського суспільства, ніж відомі
концептуальні та аналітичні результати його осмислення» [2]. Як слушно зауважує Л. Нагорна, це запозичене з
психології поняття (ідентичність – прим. авт.) стало у
суспільній думці другої половини. ХХ ст. універсальним
інструментом аналізу свідомісних конструктів [3].
Відомо, що ідентичність буває особистісною та колективною. Перша означає тожсамість статі, сімейного
стану, зайнятості, освіти, місця проживання, вірування
тощо однієї і тієї ж людини у різні проміжки часу. Очевидно, що ці ролі можуть змінюватися, але ці зміни все
одно будуть стосуватися однієї і тої ж особи. Механізмом формування особистісної ідентичності людини є
інтеріоризація всіх обставин її життєдіяльності в особистісні, психологічні структури – підсвідомі або трансцендентні стосовно конкретної ситуації, що набувають у
цьому випадку для особи всезагального значення. Стійкість цієї ідентичності, здатність людини бути собою
протягом життя багато в чому визначається «сродністю
праці» (Г. Сковорода), якою займається людина. На думку видатного українського філософа й мислителя,
кожна людина має займатись тією справою, до якої вона
має потяг і схильність. Тоді її діяльність принесе не
тільки особисте задоволення, але й суспільну користь.
Схожі думки висловлював і М. Мерло-Понті, саме захопленість людини своєю справою, він вважав основою
формування в ній відчуття укоріненості у світі, опорою
її сили. А Маслоу теж говорив про необхідність людини
бути вірній своїй істинній суті.
Очевидно, що сьогодні успішність проекту «Модерна
Україна» залежить не стільки від технологічних чи економічних перетворень та державних адміністративнобюрократичних ресурсів (впровадження «згори» методом
наказів, циркулярів та інструкцій) скільки від формування особистої ідентичності громадян шляхом максимального розкриття потенціалу кожної людини, створення гідних умов для реалізації усіх її інтелектуальних і
творчих можливостей, підвищення освітнього, наукового та інформаційно-комунікативного потенціалу країни,
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поліпшення здоров’я громадян, формування здорового
способу життя, створенню умов для підвищення трудової та творчої активності населення, подолання бідності і
формування на цій основі нової якості життя
Колективна ідентичність сама по собі є не
об’єктивним або суб’єктивним, а інтерсуб’єктивним
феноменом. Підкреслюючи цю обставину М. МерлоПонті писав, що «навколо наших починань та того суворо індивідуального проекту, який складає наше буття,
існує зона загального існування вже готових проектів,
певних значень, які витають між нами та речами й визначають нас в якості чоловіка, буржуа або робітника.
Загальність повсякчас втручається, вона опосередковує
нашу присутність по відношенню до самих себе; ми перестаємо бути чистою свідомістю, тільки-но природний
або соціальний стан речей перестає бути чимось неоформленим і складається в ситуацію, тільки-но вона набуває сенсу, тобто в підсумку, ми починаємо існувати» [4].
Ця постійно відшукувана рівновага між тожсамістю
та конструюванням колективної ідентичності є однією з
найбільш складних проблем для кожної людини та
центральною в соціально-гуманітарному знанні. В ідальному варіанті модель колективної ідентичності вибудовується з урахуванням багатоманітності індивідуальних рішень самоідентифікації, які виявляються вже
вбудованими в процес конструювання колективної ідентичності. Тому співпричетність до інших вже врахована
в актах колективного самовираження, що однак не
позбавляє людину можливості реалізації творчих практик у суспільстві задля його стабільного існування та
розвитку.
Колективна ідентичність існує лише тому, що частина людей твердо вірить в те, що і інші люди в схожих
обставинах будуть мислити і діяти так само як і вони.
Саме ця спільна віра в ті чи інші явища або процеси робить їх реальними в соціальному просторі, тобто реальними за своїми наслідками для конкретних індивідів.
Інтегративним змістом категорії «колективна ідентичність» є притаманна людині потребу відчувати себе частиною більш широкої множини та сприймати таку приналежність як цінність [5], що дозволяє подолати
частковість конкретизованих та закріплених у різних
варіантах персональних ідентичностей. Для посилення
відчуття ідентичності важливі колективні події, які показують людям, що їхня спільнота існує. Такими
подіями в Україні була і Помаранчева революція, і
Революція гідності.
Колективна ідентичність – «Ми» охоплює два процеси, По перше, людина має усвідомити свою подібність
до певної групи людей. По-друге, вона має діяти як її
«типовий» представник, чим підтверджує свою належність до неї. Цей «типовий» представник – стереотип,
певне уявлення про те, яким мав би бути учасник спільноти. Ця ідентичність має спектр різноманітних проявів
від простого усвідомлення себе представником якоїсь
групи до фанатичної відданості групі, коли групові інтереси домінують над особистими або коли всі люди діляться на «своїх» і «чужих», «наших» і «не наших».
Тому феномен «Ми» може розглядатись і як відмова
від індивідуальної відповідальності за свої вчинки, адже
«рольова людина» буде завжди залишатись гвинтиком
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соціальної машини, виконувати вказівки і накази соціуму (влади), а також прагнути відповідати явним чи неявним соціальним очікуванням. Тут можна згадати роман
«Ми» Замятіна про «суспільство рівних», в якому людська особистість зведена до «нумера». В ній уніфіковано
все – одяг і квартири, думки і почуття. Немає ні сім’ї, ні
стабільних прихильностей [6]. Колективна людина навіть здатна піти на злочин, пояснюючи, що це лише робота або виконання соціального обов’язку. Можна пригадати психоз натовпу, коли багато людей опиняються у
владі деякої хибної ідеї, сприймають реальність скрізь її
призму і поводять себе відповідно до неї (штурм Капітолію США 6 січня 2021 року). Можна наводити багато
прикладів того, як сформоване і часто викривлене уявлення про реальність приводило до трагічних наслідків
для кампаній, окремих політиків та суспільних діячів,
навіть держав і цілих націй (згадати тільки «кривавий
наклеп»). Подібні явища детально описано французьким
психологом Г. Лебоном у його книзі «Психологія народів і мас». Інший дослідник – італієць, юрист С. Сігеле
схожі думки виклав у своїй роботі «Злочинний натовп.
Досвід колективної психології».
Належність до спільноти часто потребує зовнішніх
атрибутів, які є спільними для групи і відрізняють її
членів від іншої спільноти. Прикладом може служити
одяг футбольних фанатів або мова, що виступає не лише
атрибутом приналежності до групи, а й формою групової свідомості, відбитком групових цінностей тощо. Це,
насамперед – мова спілкування етносу (національна
мова), це – професійна мова, як компонент професійної
ідентичності, це – жаргон та кримінальний сленг – форми мовної автономії, які конституюють прагнення мати
«свою» мову для диференціації «своїх» і «чужих».
Тобто не тільки теоретичні дослідження В. Бехтєрева
[7], Г. Лебона [8], З. Фрейда [9], які розглядають феномен розчинення особистості в юрбі, але також і суспільна практика тоталітарно-ідеологічних держав XX століття показали, що цілком правомірно розглядати «Ми»
без «Я», групу без особистостей та індивідуальностей.
Тут феномен «Ми» може бути трактований не просто, як
символічна групова роль, яку індивід грає в групі, а як
такий стан особистості, коли індивідуальна самосвідомість витісняється, замінюючись різними формами групової свідомості, тобто здійснюється певне знеособлювання особистості як і у руйнівних та і творчих
практиках. В останньому випадку феномен «Ми» дає
надзвичайне відчуття сили, особливо, коли «Нас» багато
(«Разом нас багато, нас не подолати») і особливо, коли
«Ми» озброєні. Навіть можливість власної загибелі перестає бентежити (згадаймо пушкінське «Есть упоение в
бою…» або «Смело мы в бой пойдѐм за власть Советов
и как один умрѐм в борьбе за это»). Персонаж кінофільму «17 миттєвостей весни» німецький офіцер говорить
у поїзді Штірліцу: «Страшно помирати, коли ти один. А
коли гуртом – то дрібниці, можна навіть пожартувати».
Можна згадати і вітруальні конструкції типу Аум Сенріке, «Біле братство», «Синій кит», «Тихий дім», «Розбуди мене в 4.20» тощо, де нестача суспільного визнання
та типів ідентичності, що склалися історично, підміняється химерними, дивними і небезпечними конгломератами свідомості. Відчуття захищеності «Я» в ситуації

32

Scientific Journal Virtus, June # 55, 2021

ідентифікації з «Ми» є однією з причин описаного
Е. Фроммом феномену «втечі від свободи», коли людина
добровільно відмовляється від індивідуальної свободи
заради стабільності, яку їй дає група [10].
Колективна ідентичність є доволі консервативним, а
часто ірраціональним утворенням. Можна скільки завгодно, наприклад, принижувати почуття сучасного рядянофіла. Проте тисячі людей ностальгують за СРСР не
стільки через дешеву ковбасу, а більше через причетність до чогось колективного великого та непереможного. Відчуття переваги над кимось – дуже важлива колективна психологічна потреба. А для багатьох радянських громадян ядерна ракета чи першість у освоєнні
космосу були цінніші, ніж патерналістський соціальний
захист. І вимальовується така цікава закономірність –
чим більш грізне це колективне «Ми», тим більше відчужування своїх прав і свобод в ім’я жорстокого Молоха
згідні віддавати громадяни країни (сьогоднішня Північна Корея яскравий приклад).
Амбівалентну сутність колективної ідентичності образно сформулював професор В. Паніотто: «В наш час
можна змусити людей вірити в будь-яку дурницю» [11].
Проте, можна припустити, що люди завжди більше довіряли «переконливим» вигаданим ідеологемам як наприклад, ідеології комунізму або фашизму чи націоналсоціалізму або міфам, ніж науковим істинам. Ще в
1928 році американські соціологи В. Томас та Д. Томас
зауважили, що «якщо люди вважають ситуації реальними, вони виявляються реальними за своїми наслідками». У 1942 році інший знаменитий американський
соціолог Р. Мертон назвав дане висловлювання теоремою
Томаса: за його словами це була найбільш важлива фраза,
коли-небудь надрукована американськими соціологами.
Також р. Мертон ввів в соціологію поняття «самовтілюване пророцтво», говорячи про передбачення, які
збуваються із-за того, шо в них вірять. «Самовтілюване
пророцтво» – це твердження, яке з самого початку не є
істиною, але коли воно сприймається як істина – виявляє
вплив на реальність (дякуючи поведінці людей), і, в
кінцевому підсумку, виявляється істинним.
Характеризуючи цю обставину основоположник теорії нації Е. Ренан характеризував ідентичність як щоденний плебісцит, тобто свіввіднесення ставлення окремої
людини до національних інституцій, явищ національного життя та окремих особистостей зі ставленням до
них інших людей. З цього випливає важливий методологічний наслідок розуміння нації та тенденцій її існування і розвитку: колективне національне «Ми» включає
в себе значиму емоційну складову та релятивістські настрої. Як приклад можна навести різне ставлення і до
Помаранчевої революції та Революції гідності, а також
коливання рівня інституційної довіри: довіри до органів
влади, офіційних осіб, установ, політичних партій і рухів, громадських об’єднань, соціальних програм, заходів
тощо; довіри, яка є як філософією життя, так і визначальним критерієм консолідованості суспільства.
«Самовтілюване пророцтво» пояснює багато процесів, які відбуваються у суспільстві та науці. Цей термін
сьогодні використовують науковці із самих різних наукових сфер, включаючи соціологію, психологію, психіатрію, нейрофізіологію, нейробіологію тощо. Практики

«самовтілюваного пророцтва» свідомо широко використовуються політтехнологами у виборчих кампаніях. Найбільш успішним їх прикладом є перемога В. Зеленського
на президентських виборах 2019 року та партії «Слуга
народа» на парламенських – того ж року. Найбільш провальним прикладом – поразка на місцевих виборах у
м. Києві партії «Перемога Пальчевського».
Прикладом «самовтілюваного пророцтва» є і формування багатьма ЗМІ на протязі тривалого часу ілюзії
щодо можливості «нових облич» вирішити всі соціально-економічні проблеми українців. Внаслідок краху
цієї ілюзії ставлення до нової владної команди стало
різко змінюватися. За результатами соціологічного дослідження Центру Розумкова Президенту В. Зеленському у
вересні 2019 року довіряли 79% українців, Кабміну –
57%, Верховній Раді 57% [12]. Через рік, за результатами дослідження Центру соціального моніторингу, баланс довіри/недовіри до президента у вересні 2020 року
склав – 18,8%, у грудні 2019 року було +31,5%.
Згідно результатів цього ж опитування, Кабміну у
вересні 2020 року повністю довіряли лише 4% опитаних,
скоріше довіряли – 16,4%, скоріше не довіряли – майже
41%, а зовсім не мали довіри до уряду у майже 33% респондентів. Баланс довіри/недовіри до уряду у вересні
2020-го був на рівні – 56,2%, водночас у грудні
2019 року – 28%. Повністю довіряли роботі Верховної
Ради у вересні 2020 року 2,8% респондентів, скоріше
довіряли стільки ж, скільки й роботі Кабміну – 16,4%,
скоріше не довіряли – майже 41% і зовсім не довіряли
майже 36% опитаних [13].
Разом з тим за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» 2–4 січня 2021 року, якби вибори
відбулися найближчим часом, то за президента В. Зеленського проголосували б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором [14]. Це найкращий
результат серед усіх політиків, бо більше половини опитаних українців (52%) живуть очікуванями, що 2021 рік
буде кращим за попередній [15].. Окрім того, як вважає
В. Паніотто, В. Зеленський виглядає людиною чесною,
але не кваліфікованою, яка не вміє підбирати кадри, яка
не хоче сваритися з олігархами, не змогла зламати ту
систему, що обіцяла. Особисто до нього поки що залишається хороше ставлення як до людини, хоча й безпорадної, але більш-менш симпатичної [16].
Французький політолог Д. Муазі доводить, що світом
правлять три головні емоції – надія, страх і приниження.
На його думку, кожна нація керується є якоюсь одною
[17]. Якщо застосувати його концепцію до сучасної
України, то вона нація надії. Обидва Майдани були породжені надією на краще життя, такою ж надією є результати і президентських, і парламентських виборів
2019 року. І зараз вона залишається нацією надії, а не
тверезого раціонального вибору.
Аналізуючи стійкість або плинність ідентичності чи
то колективної, чи то особистісної важливо виокремити
чинники та механізми їх формування та функціонування. У цьому відношенні часто називають феномени
свідомості, мислення, самопізнання, віри, волі, освіченості, тілесності людини, її ментальності тощо. На наш
погляд реальністю, яка детеремінує всі вияви ідентичності людини, здійснює корекцію «самовтілюваного про-
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роцтва» є її життєвий досвід. Термін життєвий досвід
ввійшов в англійську мову зусиллями Сімони де Бовуар:
другий том її дослідження – «Друга стать» має назву
L’expérience vécue, або «Життєвий досвід» [18]. Треба
мати на увазі різницю між досвідом і життєвим досвідом. Бо якщо перший означає те чим можна поділитися з
іншими (люди, наприклад, спостерігають за фізичним
експериментом і обмінюються потім отриманими знаннями), то останній означає суб’єктивне переживання, яке
не може бути розділене з іншими.
Маємо і потужну філософську традицію осмислення
тих реальностей, які визначають безпосередню життєдіяльність людини і передують її науковому осмисленню.
Мається на увазі ідея життєсвіту Е. Гуссерля. Життєсвіт
складається із суми безпосередніх очевидностей, які
задають форми орієнтації і людської поведінки. Такі
очевидності виступають дофілософським, донауковим,
первинним у логічному плані шаром будь-якої свідомості, будучи основою, умовою можливості свідомого
прийняття індивідом теоретичних установок. Дані умови
можливості збігаються з областю загальновідомих уявлень, які мають характер «автоматичних» неусвідомлюваних регуляторів смислопокладання. Учень Гуссерля А
Шюц визначав життєсвіт як світ, у якому «ми, як людські істоти серед подібних собі, живемо в суспільстві та
культурі, залежимо від їхніх об’єктів, які впливають на
нас і, у свою чергу, піддаються нашому впливу»
За Гуссерлем наука не дає можливості проникнути в
життєсвіт, навпаки, вона підмінює живий людський світ
світом об’єктивованих абстракцій. Отже, стверджує Гуссерль, необхідно зробити редукцію стосовно науки, до
значень елементів світу, отриманих від науки, стосовно
наукової картини світу взагалі. Здійснивши подібну редукцію, ми повторимо шлях науки, але пройдемо його в
зворотному напрямку, тобто повернемося до вихідного
пункту – до донаукових значень світу. Таким способом
відновлюється чужий науці світ повсякденного життя,
або, за термінологією Гуссерля, життєсвіт. Вивчення
життєсвіту, який є сукупністю первинних, фундуючих
інтенцій, повинно розкрити процес виникнення з нього
різних систем знання, у тому числі об’єктивних наук,
пояснити їхнє ставлення до життєсвіту і тим самим наділити їх людським змістом, якого їм бракує.
Для життєсвіту, за Гуссерлем, характерні безпосередня очевидність, інтуїтивна вірогідність його феноменів,
які розуміються і приймаються людиною як такі, тобто
суб’єктивна вірогідність, причому суб’єктивність життєсвіту, – це «анонімна» суб’єктивність. Її зміст визначається не активністю суб’єкта, а феноменами світу, що
наявні у сфері суб’єктивності, як суб’єктивними, так й
інтерсуб’єктивними. Ще одна надзвичайно важлива властивість життєсвіту: він є єдиним цілим, оскільки саме в
цілому він виступає як щось самоочевидне, самодостовірне. Це ціле не має чіткої архітектоніки, його структура
невизначена, не експлікована.
Стосовно активності суб’єкта життєсвіт є «горизонтом» усіх його цілей, проектів, інтересів незалежно від
їхніх тимчасових, просторових, ціннісних та інших масштабів. Але будь-яка організуюча, рефлектуюча діяльність (включаючи наукову) призводить, вважає Гуссерль, до зосередження на тому чи іншому аспекті
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життєсвіту, до виникнення «закритих» світів (прикладом
може бути світ фахівця), опосередкованих особливою
метою і неможливістю відразу їх збагнути. Життєсвіт є
цілісною структурою людської практики, і будь-яка організована діяльність з дослідження певної частини життєсвіту, вилучаючи її тим самим із сукупності очевидно
зрозумілого, продовжує існувати (і не може не існувати)
у життєсвіті, спираючись на незрозуміле, непояснене,
нерефлектоване знання про нього. В межах інваріантів
життєсвіту виникає щось, що може бути ототожнене зі
сферою суб’єктивного.
Ідентичність, що формується на основі життєвого досвіду, житєсвіту – це взаємозв’язок свідомого, позасвідомого та чуттєвого у людині. У життєвому досвіді відбувається взаємопроникнення групових та індивідуальних ,
історичних і безпосередньо ситуативних, регіональних і
конфесійних, мовних та етнографічних чинників ідентифікації людини. Досвід людського життя формується
внаслідок практичного ставлення людини до світу і конституюється як уміння, трудові навички та підсвідомі
настанови. Він охоплює і моральні настанови, і норми
звичаєвого права, що об’єктивуються в зовнішній діяльності людини. Це збігається з її груповою поведінкою,
регламентованою етосом конкретної спільноти й потребами її повсякденного існування. У життєвому досвіді
те, що пізнається, стає внутрішнім надбанням суб’єкта.
Але смислу і значення ідентичності предмети й соціальні явища набувають не самі по собі, а залежно від їх
корисності або некорисності для життєдіяльності людини. Мислене тут збігатися з тим, що переживається,
те, що діє – з тим, на що воно діє і головне – як діє.
Із цього можна зробити важливий методологічний
висновок: колективна ідентифікація людини визначається не стільки суб’єктивним її самовизначенням, скільки обсягом, специфікою та контекстом умов і форм її
життєдіяльності і не обов’язково предметно-практичної.
Досвід і передує практиці, і формується в контексті її
взаємодії з теорією, і самоконституюється (тобто довершується) на певній відстані від них обох. Тому можна
говорити про досвід життя як єдність практичного досвіду (досвіду практичної дії) та теоретичного досвіду
(досвіду теоретичного мислення). Як вважає І Варзар, у
понять «теорія», «досвід» і «практика» – в кожного
окремо – є своїй наріжний камінь: у практики – це «дія»,
у теорії – «ідея», а у досвіду – «урок» [19].
Окрім того, поза досвідом не існує іншої реальності,
яка детермінує життєдіяльність людини. Як пише
В. Кебуладзе це просто гегелівсько-марксистський пересуд щодо того, що феноменальний світ приховує якусь
втаємничену діалектику чи то ідеалістичного, чи то матеріалістичного гатунку. На його думку така діалектична
метафізика дуже нагадує те, що сам Сартр на початку
«Буття і ніщо» називає послуговуючись цитатою з Ніцше, ілюзією світу поза сценою [20].
Життєвий досвід громадян України останніх уже
більше» двох років показав, що нова владна команда з
різних причин не здатна виконати ті обіцянка, які вона
давала на президентських та парламентських виборах
2019 року. Наслідком цього стало стрімке розмивання
стійкості колективної ідентичності громадян України,
різке падіння довіри до влади та наростання песимістич-
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них настроїв у суспільстві. Як відмічає В. Паніотто,
2020 рік показав збільшення відсотка нещасливих українців у порівнянні з 2019 роком майже вдвічі [21].
Найбільш осмисленою та значимою для консолідації
суспільства формою колективної ідентичності є національна. Існувала думка, що науковий і технічний прогрес узагалі знімають проблему національної ідентичності. Як зауважував Ф. Фукуяма (пізніше він відмовився
від цієї думки), всі країни, що зазнали економічної модернізації мають бути дуже схожими одна на одну; в них
має існувати національне єднання на базі централізованої держави, вони урбанізуються, замінюють традиційні
форми організації суспільства на кшталт племені, секти
та клану економічними раціональними формами, заснованими на функції та ефективності, й забезпечують
своїм громадянам універсальну освіту [22].
Йому ж належить думка про те, що націоналізм нині
на підйомі тільки у таких регіонах, як Східна Європа і
колишній Радянський Союз, де народам довгий час відмовляли у визнанні їхньої національної ідентичності, а у
найстаріших і надійних національних державах світу
націоналізм зазнає змін. На його думку, вимога національного визнання у Західній Європі «одомашнена» і цілком узгоджується з універсальним визнанням, як трьома
чи чотирма сторіччями раніше узгоджувалася з нею релігія [23].
Проте зараз він вважає, що слабке почуття національної ідентичності давно є серйозними проблемами на
Близькому Сході, де Ємен і Лівія перетворилися на недієздатні держави (failed states), а Афганістан, Ірак і Сомалі стрясають внутрішні заколоти і хаос. Інші що хоча і
розвиваються більш стабільно, проте зіштовхуються з
проблемами, обумовленими слабким почуттям національної ідентичності. Саме ця проблема, на його думку, є
однією із головних перешкод на шляху розвитку Чорної
Африки. Національна ідентичність в Японії, Кореї та
Китаї, навпаки, була добре розвинена задовго перед тим,
як ці країни почали модернізуватися – ще до їх зіткнення
із західними державами у ХІХ сторіччі. Вражаючі темпи
їх зростання у XX і на початку XXI сторіч почасти пояснюються тим, що цим країнам не довелося вирішувати
внутрішні питання ідентичності, відкриваючись для
міжнародної торгівлі та іноземних інвестицій [24].
Тобто, якщо раніше вважалося, що ренесанс ідеї нації – це вибір «слабких» народів, тих, хто найменше
пристосувався до глобалізації і модернізації, то нині ми
бачимо повернення до ідеї нації і в розвинених країнах –
Франції, Німеччині, Англії. Політика американського
уже бувшого президента Д. Трампа – теж повернення до
ідеї нації: «Я знову зроблю Америку великою». Ідея величі нації на останніх президентських виборах у Франції
була теж домінуючою. Але, якщо для М. Ле Пен велич
Франції – це звільнення від диктату Брюсселя, то для
Е. Макрона велич Франції – це зайняття провідних позицій в європейському співтоваристві. Таким чином, і
насьогодні нації залишають визначальним чинником
існування та розвитку людства, запорукою зрозумілих та
цивілізованих міждержавних відносин, гарантом забезпечення прав та свобод всіх спільнот.
Колективне «Ми» нації – її цивілізаційний бренд,
соціокультурна ніша країни, визначальна засада зовніш-

ньої та внутрішньої політики держави. Змістом загальнонаціональної ідентичності є самоототожнення людини
з певною спільнотою, її символами, цінностями, історією, територією, культурою, державними та правовими
інституціями, що є визначальним чинником реалізації та
захисту її внутрішніх та зовнішніх інтересів. Очевидно,
що головна мета формування національної ідентичності –
досягнення психологічного усвідомлення спільності долі
всіх членів нації, незалежно від їх етнічного походження, формування почуття відповідальності громадян за її
існування та розвиток. Якщо під колективною ідентичністю розуміти певну усталеність індивідуальних, етнічних та загальнолюдських параметрів, їх самототожність,
то очевидно, що ядром ідентичності є як людські комунікації, так і традиційні, етнічні культури.
Тому колективна національна ідентичність є складним взаємозв’язком етнічних практик (на основі домінування титульного етносу, який і визначає соціокультурну специфіку нації) та громадянського вибору населення
країни. Колективна національна ідентичність – багатокомпонентне утворення, найбільш виразними чинниками
формування якої є національна самосвідомість, менталітет, історична пам’ять, національні традиції, етнонаціональні образи, міфи, уявлення громадян про місце країни у світі та її цивілізаційну приналежність тощо.
Національна ідентичність, на відміну від етнічних
ідентифікацій, які успадковуються людиною генетично,
є зконструйованою реальністю, оскільки вона може формуватися, змінюватися та зникати під впливом різноманітних політичних, економічних і соціокультурних чинників. Особливо це стосується епохи глобалізації. Входження держав до складу наднаціональних утворень
супроводжується поступовою зміною структури й ієрархії колективних ідентичностей, корекцією ціннісних і
світоглядних установок людей, зміною знакових і смислових систем, зрушеннями на вісі координат «свій – чужий – співвітчизник – брат» тощо.
Проте для України найбільшим викликом для національного будівництва є загострення в останні роки конкуренції на її теренах панросійської імперської та європейської української ідентичностей. «Руський мір» не
зник з теренів України, кількість його прихильників за
останні майже 7 років практично не зменшилася. Навіть
в умовах неоголошеної війни з РФ, котру 70% опитаних
українців усвідомлюють саме як війну, російська держава залишалася «близькою» для 54% опитаних (у тому
числі для 20% – «дуже близькою»); російська культура –
«близькою» або «дуже близькою» для 66% респондентів
[25]. Причому проект створення панросійської ідентичності в Україні має довгу історію, започатковану ще Переяславськими угодами 1654 року, а не тільки сучасною
російсько-українською війною. Небезпека конкуренції
на теренах України української та російської ідентичностей полягає у тому, що остання, на відміну від проєвропейської української, здатна замінити українську національну ідентичність, бо механізми її конструювання
формують ілюзію «нерозрізнення» цих ідентичностей
через спільний багатовіковий спосіб буття, спільні життєві практики у побуті, освіті, охороні здоров’я, кар’єрному зростанні та віруваннях тощо.
Феномен цього нерозрізнення ідентичностей вдало
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використовує кремлівська пропаганда у гібридній війні
РФ проти України. Враховуючи потужний потенціал
впливу (як політико-економічний, так і суто військовий),
найбільшим потенційним ризиком для української національної ідентичності є масштабна підтримка сепаратистських рухів в Україні з боку Російської Федерації.
На жаль, в українському суспільстві практично немає
потужної системи культурного розпізнавання «свій –
чужий», чимало українців не бачать демаркаційної лінії
між українським і російським, на що й робив ставку
Кремль у період намагань створити так звану «Новоросію». Ця особливість уможливлювала продукування
пропагандистсько-політичних проектів на кшталт «одного народу», «братського союзу», «єдиного простору»
тощо. На недопущення усвідомлення об’єктивного існування міжкультурної демаркаційної лінії між російським
та українським сьогодні, як і вчора, в Україні працює
потужний московський і промосковський «культурний
фронт».
Очевидно, мовна, смислова та ціннісна українізація
суспільства є цивілізаційною перспективою України.
Питання не в тому, треба йти шляхом українізації чи не
треба, а в тому, який саме має бути цей процес з огляду
на методи, терміни, рівень жорсткості, тощо. Усі спроби
утримувати в одній державі дві різні України – українську та російську (в культурно-ментальному сенсі) є безперспективними і провальними [26].
Проте, винятково важливими є певні оптимальні
пропорції в обсязі та часі, а також граничні межі, за які
українізація не має йти (не повинна стати тотальною).
Зокрема, має йтися про певні гарантії для російськомовного населення (їх, до речі, повинно було б отримати й
україномовне, яке їх ніколи не мало). Брак таких гарантій і чітких перспектив для етнічних росіян жодним
чином не сприяє подоланню їх страху втрати свою ідентичність. Проте, очевидно і те, що стурбовані своїм теперішнім і майбутнім соціально-психологічним статусом, російськомовні громадяни вимагають забезпечення
своїх прав із запасом: кожний навіть найдрібніший факт
реального чи показного розширення сфери вживання
української мови часто розцінюють як зазіхання на їхню
ідентичність або навіть як особисту образу та приниження.
З погляду україномовного громадянина така позиція
є несправедливою, ідеологічно обмеженою. Але треба
зважати на те, що російськомовні громадяни дивляться
на цю ситуацію своїми очима, відчувають скривдженими та несправедливо обмеженими насамперед себе.
Тому можна стверджувати, що проблема етнічних
росіян, російськомовного населення України – це не
проблема їх культурного самовизначення. Її в Україні не
існує, натомість існує проблема їх місця і ролі у формування української політичної нації.
Висновок. Українська колективна ідентичність й
досі є «незавершеним проектом». Проте її формування
уже спирається на серйозну нормативно-правову базу.
16 вересня 2014 року Верховною Радою України було
прийнято Закон України «Про очищення влади» (неофіційно Закон про люстрацію) який визначив засади проведення перевірки державних службовців та посадових
осіб органів місцевого самоврядування і встановив заборону обіймати державні посади протягом 5 та 10 років
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певним категоріям фізичних осіб.
З метою закріплення законодавчих гарантій при здійсненні телерадіомовлення, 8 листопада 2016 р. набрав
чинності Закон «Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень
державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)», який запровадив на радіо квоти на пісні
українською мовою та ведення програм українською
мовою. Зокрема, документ ввів норму, згідно з якою
частка пісень державною мовою має становити не менше 35% від загального часу звучання пісень протягом
доби, а також протягом часових проміжків з 7:00 до
14:00 і з 15:00 до 22:00.
6 червня 2017 р. Президент України П. Порошенко
підписав закон «Про внесення змін до деяких законів
України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», який передбачає для загальнонаціональних і регіональних телекомпаній частку передач і фільмів українською мовою не менше 75%. Для
місцевих телерадіокомпаній встановлюється квота на
україномовний продукт у 60%. Документ набрав чинності 13 жовтня 2017 р.
16 липня 2019 року вступив в силу Закон № 704-VIII
Про забезпечення функціонування української мови як
державної, який був ратифікований рішенням Верховної
Ради України 25 квітня 2019 року. 15 травня його підписав Президент України. 16 травня текст Закону було
опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради –
газеті «Голос України».
Очевидно, що при реалізації Закону України «Про
функціонування української мови як державної» важливо докласти достатньо зусиль для деполітизації мовного питання. Українська державна мовна політика повинна базуватися на балансі заохочень і санкцій та
слугувати пріоритетним засобом комунікації між етносами, які населяють Україну. Зараз цю функцію виконує
здебільшого російська мова, що сприяє збільшенню кількості російськомовного населення за рахунок заміни
рідної мови російською, що дозволяє Росії розігрувати
карту сепаратизму в місцях компактного проживання
національних меншин. Можна стверджувати, що сьогодні мовне питання в Україні є складовою широкої і важливої проблеми української ідентичності. Отож, українська влада так само повинна розуміти важливість
української мови у справі збереження та розвитку національної держави і діяти на її користь, як це відбувається
в усіх цивілізованих країнах.
Проте, окремі положення цього закону і сьогодні
викликають незгоду проросійськи налаштованих депутатів. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та
інновацій нещодавно намагався рекомендувати в котрий
раз парламенту ухвалити законопроект 3717, яким пропонується дозволити навчання іноземців у вишах російською мовою. Очевидно, що це чергова спроба змінити
функціонування української як державної якщо не через
відповідний закон, то через закон про вищу освіту. На
сьогодні законом про вищу освіту передбачено, що виш
має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або усіх дисциплін, виконання індивідуальних
завдань та проведення контрольних заходів англійською
мовою, забезпечивши при цьому можливість вивчення
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відповідних дисциплін державною мовою [27].
Як повідомив уповноважений по захисту державної
мови Т. Кремінь, телеканали «Україна», «1 + 1», «Інтер»
та ICTV в вечірній прайм-тайм не дотримуються вимог
обов’язкового обсягу мовлення державною мовою. Інформацію про порушення передали Нацраді з питань
телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних
заходів. Крім того, уповноважений із захисту державної
мови з початку 2021 року одержав більше тисячі скарг
на порушення мовного закону [28].
У цьому ж ряду настійливе бажання і деяких депутатів відстрочити обов’язкову озвучку фільмів і серіалів
державною мовою. Народні депутати з фракції «Слуга
народу» М. Потураєв і Є. Кравчук зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 5554, який пропонує відстрочити початок дії деяких статей закону «Про забез печення функціонування української мови як державної»,
що стосуються обов’язкового показу фільмів на телебаченні і в кінотеатрах українською мовою. Особливо дивно,
що цю ініціативу підтримує міністр культури і інформаційної політики України (віділено – авт) О. Ткаченко [29].
Формування української ідентичності громадян неможливе без подолання такого ганебного явища як колаборація. В ухваленому Верховною Радою законі «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України» стаття про
колабораційну діяльність відсутня. Не прописана відповідальність за колабораціонізм і в статті 111 (державна
зрада) Кримінального кодексу.
На жаль, в історії Української держави XXI сторіччя
виявів колаборації більш ніж достатньо. Не дуже давній
приклад «народної» колаборації: віртуальна партія блогера-українофоба А. Шарія на парламентських виборах
набрала 2019 року 2,23% голосів, а за минувший час
навіть наростила свій рейтинг. Як свідчать результати
соціологічного дослідження Київського міжнародного
інституту соціології сьогодні за цю партію готові проголосувати 4,5% опитаних. Ще більше – 4,6% – підтримують іншу проросійську партію «Наші». Їх електорат –
прихильники «русского мира», виборці бувшої «Партії
Регіонів», «Опозиційної платформи» та «Опозиційного
блоку», а також ті, хто не сприймає європейську та
євроатлантичну інтеграцію України [30].
В законі про колаборацію необхідно передбачити
амністію всім тим, хто не чинив злочинних дій проти
Української держави та її громадян, а також кримінальну та іншу відповідальність для тих, хто служив окупаційній владі, завдавав шкоди інтересам держави та її
громадянам. Амністія повинна бути там засобом, який
реалізовується в рамках судової і правової системи держави Україна. У цьому ж законі потрібно передбачати
кримінальну відповідальність за публічні вислови, що
ставлять під сумнів російську агресію, курс України в
НАТО і ЄС та чинять наругу над національними символами й героями України.
Очевидно, що проблеми формування національної
ідентичності в Україні визначаються сьогодні, з одного
боку, потребою реалізації ідеї нації на основі цінностей
українства, з іншого – необхідністю реалізації соціальноекономічних інтересів громадян безвідносно до їх станової, етнічної, релігійної та політичної визначеності, що

несе в собі внутрішній потенціал конфліктності та деконсолідації суспільства. Геополітичним пріоритетом такої
консолідації може бути європейський та євроатлантичний вибір України, який підтримує, за соціологічними
опитуваннями, понад половина її громадян. Основою
європейського вибору країни має бути чітке дотримання
принципу верховенства права, Конституції України та
Законів держави щодо створення інституційної системи,
яка б сприяла подальшій консолідації, а не поділу країни.
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THE PHENOMENON AND DETERMINANTS OF THE FORMATION OF HUMAN COLLECTIVE IDENTITY
The article analyzes the phenomenon of collective identity and, above all, national and its significance for social
development. Factors and mechanisms of its stability or ambivalence are investigated. The reasons, state and prospects of
competition in Ukraine of Russian imperial and Ukrainian European identities are shown.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО
ПІДХОДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті представлений теоретичний аналіз поняття психологічного благополуччя особистості,
обґрунтовано актуальність даного дослідження. Викладено проблему психологічного благополуччя у
контексті екзистенційної наповненості життя як взаємозалежних категорій. Визначено місце
психологічного благополуччя в системі психологічних характеристик через позицію екзистеціальності та
виявлення співвідношень його структурних компонентів, ресурсів та чинників прояву з певними
індивідуально-психологічними особливостями особистості.
Ключові слова: благополуччя, психологічне благополуччя, компоненти психологічного благополуччя,
особистість, студентська молодь, екзистенція, екзистенційна психологія.
Постановка наукової проблеми та її значення.
Проблема становлення особистості та питання психологічного благополуччя особистості є одними з фундаментальних в психології, тому інтерес до них зберігається
впродовж всієї історії психологічної науки. Сьогодення
висуває високі вимоги до психічних функцій людини,
які зумовлені значним потоком інформації, інтеграційними процесами та глобалізацією у різних напрямках
розвитку суспільства, бурхливим розвитком науковотехнічного прогресу. Несприятливі соціальні, психологічні, економічні чинники спричиняють психоемоційне
перенавантаження, можуть призводити до виникнення
нервово-психічних порушень та розладів, дисгармонізувати формування «Я-особистості», перешкоджати становленню зрілої ідентичності, зокрема у студентської
молоді. Розуміння психологічного благополуччя на ранніх етапах розвитку психології багато в чому збігається з
поняттям психологічного здоров’я і визначається відсутністю несприятливої симптоматики. Для позначення
екзистенційного розуміння психологічного благополуччя В. Франкл описує особливу якість життя, пов’язану з
повнотою реалізації людиною свого потенціалу і буття.
Подальший розвиток дана тема отримує в рамках екзистенційно-аналітичної теорії А. Ленгле. Констатовано, що
наразі спостерігається переоцінка студентською молоддю життєвих поглядів, стереотипів поведінки, мораль них цінностей. Нестабільна соціальна ситуація призводить
до втрати почуття безпеки, економічної стабільності,
впевненості в майбутньому, а з іншого боку, – посилюється конкуренція, індивідуалізація, зростає прагнення
досягати успіху. Такі зміни змушують студентську молодь шукати нові засоби досягнення відчуття гармонії,
щастя, задоволеності життям, в тому числі шляхом девіантної поведінки [6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Психологічне благополуччя є категорією науки та життєдіяль-

ності людини, що не втрачає актуальності протягом
багатьох років. Теоретико-методологічну основу дослідження склали: принципи екзистенціально-гуманістичного підходу (Дж. Б’юдженталь, Ш. Бюлер, С. К’єркегор, Р. Лейнг, A. Ленгле, Р. Mей, В. Франкл, І. Ялом);
наукові уявлення про сутність та різновиди благополуччя особистості (Н. Батурін, Н. Бредбурн, Ж. Вірна,
А. Вороніна, А. Воттерман, Е. Діенер, К. Ріфф, П. Фесенко, Т. Шевеленкова, О. Ширяєва та ін.); структуру
психологічного благополуччя (Е. Діенер, Л. Жуковська,
Л. Куліков, К. Ріфф, В. Хащенко, Р. Шаміонова та ін.);
його ресурси (М. Аргайл, Д. Керол, Л. Куліков, М. Норман, К. Ріфф, Д. Леонтьєв, М. Селігман, Р. Шаміонов);
формування психологічного благополуччя та його взаємозв’язки з іншими рисами особистості (Н. Бредбурн,
А. Вороніна, Е. Діенер, О. Ідобаєва, Л. Козьміна, К. Ріфф,
П. Фесенко, Т. Шевеленкова, О. Ширяєва) тощо [1; 2; 3; 6].
Незважаючи на таку розробленість (А. Вороніна,
Л. Куликов, В. Духневич, Н. Фетіскін, Р. Шаміонов,
N. Bradburn, C. Ryff, E. Diener, A. Waterman та ін.) одним
з таких актуальних питань є окреслення екзистенційного
розуміння психологічного благополуччя. У екзистенціальній психології смисл життя розглядався як найвища
екзистенція, що детермінує активність людини як об’єкта соціуму та спрямовує на реалізацію себе як потенційного «проєкта» й водночас як суб’єкта проектування
власної життєтворчості (Л. Бінсвангер, С. Кьєркегор) [3].
Тому питання дослідження психологічного благополуччя у становленні та розвитку особистості молодої
людини є надзвичайно актуальними і мають вагоме теоретичне і практичне значення.
Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових
джерел проблеми психологічного благополуччя з позиції
екзистенціальності особистості студентської молоді.
Результати теоретичного дослідження. Екзистенціальний підхід у психології виник як опозиція природ-
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ничо-науковому підходу, при якому людина описується
як об’єкт, подібно іншим об’єктам світу, представленим
свідомості та вивченню. Загальним для різноманітних
напрямків в екзистенціально-гуманістичній психології
«являється наполеглива вимога специфічно людської
моделі, відмінної від моделей, що пояснюють поведінку
тварин або машин. Саме такий погляд на людину викликав інтерес до питань, пов’язаних з особистісним ростом, самоздійсненням, самоактуалізацією і благополуччям [4].
Виникнення екзистенціалізму прямо пов’язане з тривогою, відчуженням і конфліктами, пережитими людиною, якоюсь наднаціональною відповіддю на кризу сучасного суспільства [4, с.18-19].
Прямо чи опосередковано екзистенційна філософія
торкається проблематики психологічного благополуччя.
Адже зовнішній, предметний світ ця філософія розглядає як «відчужене буття» людської екзистенції. Обговорюючи можливості досягнення найбільш екзистенційно
повного буття, А. Ленглі говорить про те, що людина
може придбати здатність проживати своє особистісне
начало тільки завдяки досвіду спілкування з іншою особистістю [4].
Для Р. Мея світ постає структурою значущих відносин, в яких існує людина і у створенні яких вона бере
участь, і тому саме в контакті зі світом і іншими, особистість може бути пізнана і актуалізована [7, с.48-56].
Тому висуваються різні соціальні та особистісні умови
переживання людиною психологічного благополуччя.
Р. Мей інтерпретує психологічне благополуччя на
кшталт екзистенціальної парадигми, де особистість – це
система, що постійно змінюється та здійснює пошук
особистого сенсу [8, с.48-56].
Швейцарський психіатр та основоположник екзистенціальної психології Л. Бінсвангер говорить, що благополуччя є екзистенціалом людського буття [2, с.64].
Опис психологічного благополуччя становить неабияку складність. Подібно до того, як здоров’я найлегше
визначається як відсутність хвороби, позитивні психологічні феномени, такі, наприклад, як сприятливий психологічний клімат, ефективна комунікація або благополучна сім’я, часто також описуються як відсутність
негативних проявів або труднощів [5].
Основу психологічного благополуччя складають
екзистенційні ресурси. Змістовно екзистенційні ресурси
розкриваються в суб’єктивній позиції особистості відносно екзистенційних даностей, з-поміж яких ключовими
є: життя, свобода, сенс, милосердя, надія, прийняття,
віра, благополуччя та ін. Під час зіткнення людини з
критичними ситуаціями або кризовими явищами саме ці
позиції, що є складовими екзистенційних ресурсів, забезпечують можливість їх подолання. Система складових екзистенційних ресурсів особистості пов’язана із
представленими у свідомості людини цінностями, сенсами, потребами, а також із самоставленням та властивостями особистості, які, у свою чергу, розглядаються як
джерела екзистенційних ресурсів [9, с.95].
П. Фесенко та Т. Шевеленкова підкреслюють, що за
своїм змістом психологічне благополуччя співвідноситься з екзистенційним переживанням ставлення людини до власного життя. «Строго кажучи – пишуть вони –
воно, перш за все, існує у свідомості самого носія психологічного благополуччя і є з цієї точки зору суб’єктивною реальністю, володіє такою характеристикою, як

цілісність, базується на інтегральній оцінці свого буття» [9, с.95].
Стосовно екзистенціального компоненту, варто наголосити, що спочатку він виділявся у філософії, а пізніше
набув дещо іншого змісту й у психології. Категорія екзистенціальності відбиває свої риси у психологічному
благополуччі, більш ґрунтовно підкреслюючи першооснову даного феномену [1, с.48-55]. Зупинимось на більш
детальному аналізі екзистенційного компоненту як
одного із основних компонентів психологічного
благополуччя.
Благополуччя – це знання того, що буття не одновимірне та особистість існує не тільки в сьогоднішньому,
але і в минулому, та в майбутньому; не тільки в обмеженому, але і в вічному; не тільки у видимому, а й в невидимому. Це сприйняття світу і себе не в викривленому
дзеркалі, як зазвичай, – а такими, якими ми є насправді.
Це відчуття справжнього задуму, який набагато цікавіше, глибше, складніше і гармонійніше, ніж нам зазвичай здається (С. К’єркегор) [3, с.55-56].
Психологічно благополучна особистість має здатність як до зовнішньої, так і до внутрішньої трансценденції, екзистенціальної спрямованості, у неї переважає
позитивне ставлення до світу, себе та інших людей як до
цілого, діалектично взаємопов’язаному.
Таким чином, у руслі екзистенційно спрямування,
компонентами благополучного і позитивного життєвого
функціонування визначаються:
1. постійний розвиток і конструктивне перетворення
особистості, її самореалізація (Дж. Б’юдженталь, Д. Леонтьєв, Р. Лейнг, А. Ленглі, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, В. Франкл);
2. здорові, відкриті та щирі міжособистісні відносини
(К. Роджерс, Р. Мей, І. Ялом);
3. відкритість до переживань і спонтанність реалізації особистості (А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс);
4. наявність сенсу і мети у житті (Д. Леонтьєв,
А. Ленглі, В. Франкл);
5. усвідомлення внутрішньої свободи і відповідальності (Дж. Б’юдженталь, А. Ленглі, В. Франкл),
6. гармонійний баланс базових діалектичних дихотомій «Я і Світ» (Р. Мей), «Ти-та-Я» (М. Бубер, К. Роджерс).
Проблема психологічного благополуччя людини обговорюється в форматі «буття-в-світі» і описується
поняттями «онтологічної впевненості» (Р. Лейнг), «мужності бути» (П. Тілліх), «посттравматичної мудрості»
(В. Франкл), життєстійкості (С. Мадді).
Компонентами благополучного та позитивного життєвого функціонування виступають постійний розвиток
та конструктивне перетворення особистості, самореалізація, здорові та відкриті міжособистісні стосунки, відкритість до переживань, наявність сенсу життя, розуміння
внутрішньої свободи та відповідальності за свій життєвий вибір [5].
Зустріч людини з базовими екзистенційними даностями та супроводжуючими їх переживаннями, необхідна
для повного розкриття можливостей особистості, через
набуття особистісного сенсу і его-ідентичності, відбувається поворот у відносинах до себе, інших людей і до
світу в цілому. Відносини особистості тут переплітаються з почуттям відповідальності, що, в традиції екзистенціальної психології, означає усвідомлення творіння
власного «Я», своєї долі, життєвих неприємностей, почуттів, а також своїх страждань, якщо вони мають місце.
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Віра в майбутнє, в себе, в ідею, надії дозволяють подолати несприятливі обставини в сьогоденні, а позитивне
ставлення до свого минулого робить позитивний вплив
на психологічне благополуччя загалом.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
За результатами теоретичного аналізу досліджуваної
проблеми свідчить про те, що у результаті аналізу напрацювань вітчизняних і зарубіжних дослідників, систематизації основних конструктів екзистенційної філософії та психології показано, що особистість переживає
«становлення» себе в діалозі зі світом, у зустрічі з базовими екзистенційними даностями та переживаннями, що
ïх супроводжують, в активній взаємодії з такими важливими життєвими питаннями особливо у студентської
молоді, як постійний екзистенційний пошук, усвідомлення внутрішньої свободи й відповідальності молоді,
саморозвитку, професійної реалізації, здатності до самоактуалізації, наявність сенсу життя, відчуття власної
психологічної цілісності, що впливають на її психологічне благополуччя.
Отже, щоб бути по-справжньому психологічно благополучною особистість повинна навчитися відповідати
на своєчасні екзистенційні «виклики» життя, знаходячи
в собі сили боротися з труднощами, бути відповідальною за власний життєвий вибір, вірити в себе та свої
сили. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
вивченні розвитку екзистенціального розуміння психологічного благополуччя особистості як здатності до глибокої та відкритої взаємодії зі світом, зустрічі з базовими екзистенціальними даностями, емоціональними
переживаннями, які їх супроводжують, із подальшим
вивченням цих особливостей на різних вікових вибірках.
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENT YOUNG IN EXISTENTIAL UNDERSTANDING:
THEORETICAL ASPECTS
The article presents a theoretical analysis of the concept of personality psychological well-being, the maticustifycation of
this research is proved. The problem of psychological well-being in the context of existential fullness of life as interdependent
categories is stated. The place of psychological well-being in the system of psychological characteristics is determined through
the position of existentiality and identification of the relations of its structural components, resources and factors of
manifestation with certain individual psychological features of personality.
Key words: well-being, psychological well-being, psychological well-being components, personality, students, existence,
existential psychology.
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КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ФАХІВЦІВ МОРЯКІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ ЇХНЬОГО РЕАГУВАННЯ
НА СТРЕС-ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті здійснено контент-аналіз наукових доробків щодо обґрунтування індивідуальних стилів копінгреагування моряків на стрес-чинники їхньої професійної діяльності. Ці стилі представляють собою
індивідуально стійку сукупність психологічних засобів, які активізуються ними для подолання стресових
ситуацій в умовах морських перевезень і забезпечують стабільність оптимального рівня психічного
напруження, збереження цілісної індивідуальності та автентичності їхньої особистості.
Ключові слова: індивідуальні стилі, стрес-чинники, професійна діяльність, копінг-реагування, моряки.
Постановка проблеми. Професійна діяльність моряків здійснюється в умовах високого ризику для життя і
здоров`я, оскільки відбувається під комплексним впливом різноманітних стрес-чинників, які створюють екстремальні ситуації. Під впливом цих чинників ймовірність виникнення нештатних екстремальних ситуацій є
непередбачуваною та постійно вірогідною. Постійна
наявність цих чинників у професійній діяльності моряків
і визначає необхідність сформованості у них високої
психологічної готовності до професійної діяльності. Індивідуальні стилі їхнього реагування на ситуації стресу
знаходять своє відображення в їхній копінг-захисній
поведінці.
Якщо моряк не володіє цим видом поведінки, можливі несприятливі наслідки для його продуктивності,
здоров’я і благополуччя. Не випадково досліджувати
копінг у термінології Л.І. Анциферової першими почали
клінічні психологи – Н. Хаан, Р.С. Лазарус, С. Фолкман,
К. Олдвін, І.М. Нікольська, Р.М. Грановська та ін. [9,
с.7-8].
Р. Лазарусом запропоновано трансакціональну концепцію стресу і копінга, з появою якої почалася поступова зміна моделі стресу Г. Сельє у бік розгляду копінга
як центральної ланки стресу [3]. Здійснюючи розробку
концепції дослідження поведінки подолання в умовах
життєвих криз у вигляді системної моделі, Н.В. Родіна
узагальнила концепції, що пояснюють взаємовідносини
захисних механізмів і копінг-процесів, зазначивши при
цьому, що обидва ці процеси починають функціонувати
в умовах, коли індивід перебуває у стані стресу і/або
його самооцінка перебуває під загрозою і характеризуються зміною мислення, емоцій і поведінки [8].
Мета статті – контент-аналіз наукових доробків щодо
обґрунтування індивідуальних стилів копінг-реагування
моряків на стрес-чинники їхньої професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Потенціал подолання
стресогенних подій відбивається у виборі успішних або
неуспішних пристосувальних стратегій поведінки, а рівень розвитку і репертуар адаптаційних механізмів мають величезне значення як для соціально-психологічного функціонування моряка, так і для збереження його
психічного благополуччя. За результатами теоретичних
та експериментальних досліджень було встановлено, що

для подолання стресу кожна людина використовує
власні стратегії (копінг-стратегії) на основі наявного у
неї особистісного досвіду і психологічних резервів (особистісні ресурси або копінг-ресурси). Тому стрес-долаючу поведінку стали розглядати як результат взаємодії
копінг-стратегій і копінг-ресурсів [6].
Як зазначає Ю.К. Вольвич, осoбливою кaтегoрією
психологічних реcурcів є cпocoби упорання із важкими
життєвими cитуaціями, дослідженню яких поклало початок введення у проблемне поле науки поняття «психологічний стрес» [2]. На думку О.Р. Ісаєвої, з точки зору
диспозиційного підходу копінг розглядається як стійка
особистісна характеристика, що відображається у стилі
поведінки особистості. З точки зору прихильників ситуаційних теорій упорання зі стресом розглядається як
широкий спектр різноманітних стратегій поведінки, які
застосовуються індивідом залежно від ситуації, обираються індивідуально у відповідь на конкретну подію.
Т.Л. Крюкова розглядає поведінку, що дозволяє впоратися із життєвими труднощами людини як свідому і
цілеспрямовану. Вона наводить критерії приналежності
такого виду поведінки суб’єкту, розкриває зміст детермінант вибору людиною способів упорання: діспозіційного (особистісного), динамічного (ситуаційного), соціокультурного (екологічного) і регулятивного. Вона
розглядає долаючу поведінку як адаптивну з точки зору
особистісного розвитку, благополуччя, ресурсів [9, с.55-66].
Сьогодні у долаючий пoведенці виокремлюють
кoпінгoві дії, кoпінг-cтрaтегіі, кoпінг-стиль. Кoпінг-дії
характеризують зміст активності (зовнішньої, внутрішньої), яку людина вживає, щоб подолати cтреc. Їхня сукупніcть створює кoпінг-cтрaтегіі – пcиxoлoгічний кoнcтрукт зуcіль і дій, які допoмагaють людині подолати
важку життєву cитуaцію. Кoпінг-cтрaтегіі, у cвoю чергу,
створюють кoпінг-стиль – індивідуально своєрідне стійке
поєднання дій, що актуалізуються людиною у ситуаціях
стресу [1]. Поняття «копінг-стратегії» об’єднує когнітивні,
поведінкові, емоційні стратегії, які використовуються
людьми, щоб впоратися зі стресом [10].
Як зазначає О.Л. Церковський, предметом психології
упорання як спеціальної сфери дослідження є вивчення
механізмів емоційної і раціональної регуляції людиною
власної поведінки з метою оптимального взаємодії із
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життєвими обставинами або їхнє перетворення відповідно до своїх намірів [10, с.14]. Для виокремлення специфіки реагування у залежності від особливостей ставлення людини до ситуації і від її здатності зрозуміти її у
поведінковому підході виникла необхідність виокремлення стилів реагування. У найбільш узагальненому
вигляді ці стилі поділяються на захисні (людина реагує у
формі психологічного захисту) і на конструктивні (активність особистості, спрямована на вирішення проблеми).
У низці досліджень обидві форми поведінки названо
coping («справлятися» з чим-небудь, наприклад із проблемною ситуацією), проте у більш пізніх працях ці
стилі стали відрізнятися і термін «coping» став застосовуватись лише до конструктивних форм, а для захисного
стилю став використовуватись термін «defence» («захист» від чого-небудь, наприклад від неприємних
переживань).
О.О. Сергієнко виокремлює регуляторну функцію
суб’єкта – контроль поведінки як основу для становлення долаючої поведінки і психологічних захистів, висуває припущення про різнорівневу природу механізмів
захисної поведінки: контролі поведінки, психологічних
захистів та упорання, наводить переконливі аргументи
на користь гіпотези про співвідношення структур особистості і суб’єктності, їхньої тісної взаємодії, але диференційованої. Особистість, на думку автора, є спрямовуючою структурою, тоді як суб’єкт інтегрує індивідуальні
можливості людини для виконання обраних цілей і завдань. Узгодженість взаємодії структур породжує зрілі
форми поведінки, здійснюючи адаптацію в процесі розвитку, діяльності і у цілому житті суб’єкта [9, с.67-83].
О.М. Поддьяков ставить питання про необхідність
врахування труднощів, їхньої природи, з якими має впоратись суб’єкт. У деяких випадках не можна зрозуміти
особливості подолання труднощів без розуміння діяльності інших суб’єктів з їхнього навмисного створення.
Зіткнення із навмисно створеними труднощами – це
стрес особливого роду, що вимагає особливих стратегій
подолання (копінга). Автор виокремлює три типи ставлення суб’єкта, що створює проблеми і труднощі іншому суб’єкту: а) як підопічного, який потребує матеріальної допомоги у вигляді розвивальних труднощів;
б) як рівного партнера у діалозі; в) як суперника, просування якого треба тим чи іншим способом зупинити [9,
с.97-112].
Н.О. Русіна обґрунтовує зв’язок психічного і психологічного здоров’я особистості з долаючою поведінкою і
описує його психоемоційні ресурси. Нею показано, що
здоров’я і його відновлення у разі хвороби визначаються
ступенем подолання з хворобою, активною позицією у
ставленні до здоров’я. Визначальним чинником цієї активності є потенціал копінг-ресурсів. Психологічні проблеми у сфері здоров’я проявляються, перш за усе, у
синдромах хронічної втоми та емоційного вигорання, а
також у психосоматичних захворюваннях. У цих випадках особливо важливою є сила психоемоційних копінгресурсів. Їхня структура психоемоційних копінг-ресурсів особистості містить тілесну, розумову, емоційну та
енергетичну сфери, які є нероздільними у щоденному
житті [9, с.197-216].
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Т.Л. Крюкова серед сукупності чинників, що детермінують вибір людиною способів упорання, основну
увагу приділяє диспозиційному чиннику як системі індивідуально-психологічних особливостей, особистісних
стильових якостей, які взаємодіють зі стилями упорання.
Нею показано зв’язок якостей суб’єкта із вибором трьох
основних стилів упорання: проблемно-орієнтованого,
емоційно-орієнтованого та уникаючого і підтверджується, що емоційно-орієнтований копінг-стиль у значно
більшому ступені детермінується диспозиційним чинником подолання, ніж інші стилі [9, с.257-273].
С.О. Хазова, описуючи роль когнітивних чинників у
подоланні життєвих труднощів, розглядає психометричний інтелект і когнітивні стилі полезалежність / поленезалежність, рефлективність / імпульсивність, гнучкість/
ригідність пізнавального контролю у зв’язку із вибором
стилів і стратегій долаючої поведінки. Авторкою підкреслюється роль інтелектуальних ресурсів у продуктивному
упоранні із важкими життєвими ситуаціями та обговорюється можливість комплексного вивчення когнітивних чинників долаючої поведінки [9, с.274-288].
О.Б. Рогозян визначає індивідуальний стиль подолання стресу як індивідуально стійку сукупність психологічних засобів, які активізуються особистістю для подолання стресових ситуацій і забезпечують стабільність
оптимального рівня психічного напруження, збереження
цілісної індивідуальності та автентичності особистості
[7]. Проведений ним аналіз емпіричних даних показав,
що стійкість особистості до стресу не має жорсткої детермінованості її нейродинамічними властивостями.
Значна частина обстежуваних (61,2%), володіючи «незадовільною» і «задовільною» нервово-психічною стійкістю, тим не менш, не виявила високої індивідуальної
сприйнятливості до стресу. Це дало досліднику підставу
для припущення про наявність у них сукупності психологічних ресурсів, що утворюють індивідуальний стиль
стресостійкості, який протидіє ймовірності нервовопсихічних зривів. Цей висновок підтвердили і результати аналізу показників організаційного стресу, які у
групах з високою стресостійкістю є достовірно нижчими, ніж у групі осіб, схильних до стресу.
Як зазначає автор, аналіз ресурсів долаючої поведінки свідчить про те, що значущу роль у подоланні життєвих стресів відіграють проблемно фокусовані зусилля
щодо зміни ситуації у пошуку інформаційної, дієвої та
емоційної підтримки, з регулювання власних почуттів і
дій, за позитивної переоцінки стресової ситуації;
визнання своєї ролі у проблемі, прийняття на себе
відповідальності за рішення проблеми. Ним виокремлено три типи копінг-стратегій при різних поєднаннях
нейродинамічних якостей особистості і реагування на
стрес-чинники.
Мотиваційне ядро особистості, що забезпечує
стійкість до стресів, характеризується спрямованістю на
задачу, яка безпосередньо пов’язана із метакогнітівним
контролем акціональної орієнтації в осіб зі стійкою
нейродинамічної основою – у ситуації неуспіху, і в осіб
зі слабкою нервово-психічною стійкістю – у ситуації
планування. Ці психологічні якості суб’єктного рівня
можна розглядати як базові ресурси долаючої поведінки,
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які формують сукупність якостей індивідуального стилю
подолання стресу.
Особистість, яка не має сформованого ресурсу стресостійкості, схильна до ситуаційно орієнтованої директиви
метакогнітівного контролю діяльності, яка безпосередньо підкріплюється спрямованістю «на себе», позитивно
взаємозалежної із контролем діяльності планування.
Модус контролю діяльності планування перебуває у
«конфліктних» відносинах із спрямованістю «на справу», завдання, що, очевидно, знижує ресурсний потенціал стресостійкості особистості.
Віддаючи перевагу в усіх видах контролю ситуаційно
орієнтованій директиві, особистість, яка схильна до
підвищеного переживання стресу, досягає специфічного
ефекту гомеостазу, що позначається на більш вираженій
тенденції зниженої психічної напруженості у стресогенних ситуаціях. При цьому вихід мотивації контролю
діяльності на граничні значення підсилює схильність до
психічної напруженості.
О.Б. Рогозяном встановлено психологічну своєрідність особистісної адаптації при різних індивідуальних
стилях подолання стресу. У особистості, для якої властива «гарна» нервово-психічна стійкість, індивідуальний стиль подолання стресу досягається з опорою на
якість соціальної креативності. Продуктивний індивідуальний стиль подолання стресу в особистості зі слабкими нейродинамічними показниками має ресурсом
соціальної адаптації переважно якість «адаптивність –
лабільність». Слабкий розвиток ресурсів соціальної
адаптації обумовлює схильність до переживання стресу,
до підвищеної психічної напруженості, що додатково
може детермінуватись низькою нервово-психічною
стійкістю. У цьому випадку розвиток здібностей
соціальної креативності можна розглядати як завдання
психологічного консультування, спрямованого на формування продуктивного індивідуального стилю подолання стресу.
На думку дослідника, аналіз проявів симптоматики
емоційного вигоряння при різних поєднаннях ресурсів
індивідуального стилю подолання стресу доповнює
підстави для підтвердження емпіричної гіпотези про два
види індивідуального стилю подолання стресу: продуктивний і низькопродуктивний, одним з індикаторів яких
є вираженість симптомів емоційного вигорання. Сумарний аналіз результатів психодіагностики дозволив йому
виокремити три основні типи поєднання психологічних
ресурсів індивідуального стилю подолання стресу, кожен з яких містить підтипи (по два підтипа у першому і
другому, три – у третьому типі індивідуального стилю
подолання стресу), що відображають специфічний рівень
психологічної моделі індивідуального стилю подолання
стресу. Перший тип позначений як індивідуальний стиль
подолання стресу з опорою на стійкі нейродинамічні
показники; другий тип – індивідуальний стиль подолання стресу, детермінований суб’єктно-особистісними
психологічними якостями; третій – непродуктивний
індивідуальний стиль подолання стресу [7].
Упорання із важкими життєвими ситуаціями у деяких сучасних дослідженнях пов’язують із процесом психологічної адаптації. У контексті психології адаптації
вважається, що це прагнення виникає лише у тому випа-

дку, коли внутрішня потреба подолати проблему активізує адаптивні можливості людини. У зв’язку з цим розкривається сенс копінга: він полягає у спробі особистості
подолати важку ситуацію і створити нову. Тому С.Т. Посохова акцентує увагу на тому, що пошук внутрішніх
резервів адаптації до агресивних середовищних впливів
останнім часом усе більш виражено спрямований на
аналіз особливостей долаючої поведінки. На її думку,
копінг-стратегії – це спосіб управління стресом, заснований на прагненні людини вирішити проблему, що
зумовила переживання стресу [5, С.281].
Е. Хейм виокремив 26 форм копінга і класифікував їх
щодо адаптивних і неадаптивних можливостей, при
цьому кожну групу він розглянув у поведінковій, когнітивній та емоційній сферах [11]. Наприклад, адаптивні
стратегії копінга реалізуються у поведінковій сфері через співпрацю, спілкування та ін., у когнітивній сфері –
через аналіз ситуації, установку на власну цінність, в
емоційній сфері – через протест проти труднощів, оптимізм [8, с.282].
Н.Є. Водоп’янова зазначає, що сьогодні у психології
долаючої поведінки найбільш відомими є три моделі, які
прийнято більшістю вчениx. Перша модель бaзуєтьcя нa
концепції пcиxoaнaлізa. У ній кoпінг розглядається як
пошук і здійснення адаптивної відповіді особистості нa
cтреcoгенні вимоги coціaльнoго середовища з врахуванням існуючого досвіду і нoвиx обставин [1; 12]. Друга
модель інтерпретації копінга заснована на теоріях особистісних рис. В її контексті копінг – це стійкі меxaнізми продолання та упорання зі cтреcoвoю cитуaцією,
які визначаються xaрaктерними рисами особистості
індивідa. Третя модель є cитуaційною. У цьому підході
кoпінг-поведінка обумовлюється ситуацією, аналіз якої
зумовлює активізацію механізмів протидії стресу, відповідних оцінюваній ситуації. При цьому подолання
розуміється як динaмічний прoцеc: його cпецифікa визначається не лише cитуaцією, а й суб’єктивною aктивніcтю взaємодії особистості із зовнішнім світом, стресовою подією, ситуацією.
У клacифікaціі кoпінг-cтрaтегій існують різні критерії розподілу. Вони диференціюютьcя нa кoнcтруктівні,
ефективні, що сприяють ефективнoму упоранню із важкими або cтреcoгенними cитуaціями, заважають розвитку cтреcoвиx cиндрoмів, і некoнcтруктівні, неефективні.
У дослідженнях В.Є. Водоп’янової показано, що чим
частіше використовуються прoактівні і ресурсoрозширюючи кoпінг-стратегії, тим менше вираженість прoфесійнoгo вигоряння. При цьому нею обґрунтовано поняття
«ресурсоруйнуючи копінг-стратегії» – некoнcтруктивні,
неефективні стратегії, які псують психологічні механізми адаптації (асоціальні дії, уникнення, агресивні та
імпульсивні дії, залежність від ліків та ін.) [1].
У роботах Т.Л. Крюкової долаюча поведінка аналізується у парадигмі методології суб’єктного підходу. Такий підхід дозволив визначити долаючу поведінку як
необхідний компонент психології суб’єкта, показати
його зв’язки із подоланням суб’єктом важкої життєвої
ситуації. Авторка показує, що саме долаюча поведінки
забезпечує використання суб’єктом внутрішніх і зовнішніх ресурсів для вирішення важкої життєвої ситуації,
або для її пом’якшення, запобігання стресу. Долаюча
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поведінка дозволяє суб’єкту, застосовуючи усвідомлені
дії, що адекватні індивідуально-психологічним особливостям і пережитій ситуації, впоратися зі стресом або
важкою життєвою ситуацією як такою. Усвідомленість,
цілеспрямованість, контрольованість, адекватність ситуації, своєчасність, регуляція рівня стресу, значущість
наслідків вибору цієї поведінки для психічного благополуччя суб’єкта, соціально-психологічна обумовленість
(приналежність як індивідуальному, так і груповому
суб’єкту), можливість навчання цьому виду поведінки,
підготовка до життєвих труднощів в процесі персоногенеза – і є критеріями долаючої поведінки [4; 9].
Висновки. Таким чином, для подолання стресу
кожна людина використовує власні копінг-стратегії на
основі наявного у неї особистісного досвіду і копінгресурсів. Тому стрес-долаючу поведінку розглядають як
результат взаємодії копінг-стратегій і копінг-ресурсів.
Індивідуальний стиль подолання стресу моряків далекого плавання можна визначити як індивідуально стійку
сукупність психологічних засобів, які активізуються
ними для подолання стресових ситуацій в умовах здійснення морських перевезень і забезпечують стабільність
оптимального рівня психічного напруження, збереження
цілісної індивідуальності та автентичності їхньої особистості. Наведені дані дозволяють застосовувати суб’єктний та особистісно-cитуaційний пoдxoди як методологічну основу аналізу копінг-стратегій у системі психологічних ресурсів стресостійкості фахівців морського
транспорту, зокрема моряків далекого плавання.
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COPING BEHAVIOR OF SEAFARERS AS A REFLECTION OF INDIVIDUAL STYLES
OF THEIR RESPONSE TO STRESS FACTORS PROFESSIONAL ACTIVITY
The article analyzes the content of scientific works on the justification of individual styles of coping response of sailors to
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Майже сто років тому Торндайк вистачило прозорливості оголосити світові, що IQ – не єдиний
тип інтелекту. І він мав рацію. Він мав на увазі емоційний інтелект, продукт двох основних
чинників – особистісної та соціальної компетентності, – без якого неможливо уявити собі людську
особистість XXI століття.
Емоції навчили людство думати [1, с.78-86]. Ті емоції, з якими не вдається впоратися, руйнують
розум і тіло, в той час, як ті емоції, які трансформуються в здатності, забезпечують вищу
продуктивність, більше задоволення від повсякденної діяльності й позитивні міжособисті
відносини, вони спонукають нас брати на себе відповідальність, а також зміцнюють наш
самоконтроль і багато іншого [1, с.78-86]. Наша спроба розвинути й оптимізувати участь емоцій у
досягненні індивідуального успіху була спрямована на такі цілі:
– Розкриття чотирьох унікальних областей EQ: самосвідомість, управління собою, соціальна
поінформованість, управління відносинами.
– Розвиток EQ за допомогою використання конкретних технік
– використання EQ для: когнітивних і міжособистісних переваг, зниження рівня стресу,
підвищення індивідуальної продуктивності, розуміння емоцій, позитивної взаємодії з іншими людьми
й т. д.
У даній статті розглядаються саме найбільш ефективні методи розвитку емоційного
інтелекту у підлітків.
Ключові слова: емоційний інтелект, соціально-особистісна компетентність, методи розвитку,
самомотивація, емпатія.
Постановка проблеми. Майже століття тому
Торндайк прозорливо оголосив світу, що IQ не
є єдиним типом інтелекту. І він мав рацію. Він
мав на увазі емоційний інтелект, продукт двох основних
чинників особистісної та соціальної компетентності, без
яких неможливо уявити собі людську особистість
21 століття. Емоції навчили людство думати [2, с.63-76].
Ті емоції, з якими не вдається впоратися, руйнують розум і тіло, а ті емоції, які перетворюються в здатності,
забезпечують кращу продуктивність, більші здібності,
забезпечують більш високу продуктивність, більше задоволення від повсякденної діяльності й позитивні міжособистісні відносини. Вони спонукають нас брати на
себе відповідальність, а також зміцнюють наш самоконтроль і багато іншого.
Вони функціонують як тонка і складна система
внутрішнього управління, яка попереджає нас, коли нам
не вистачає природного імпульсу.
Іyntktrn допомагає нам виживати й приймати рішення
на основі засвоєної інформації, проводити необхідні
лінії для захисту нашого фізичного і психічного здоров’я, спілкуватися з іншими людьми за допомогою
сприйнятливості фізичного і психічного здоров’я, як
можна краще спілкуватися з іншими людьми, бути
більш сприйнятливими до емоційних проблем інших
людей і дати їм відчути себе поважними, важливими,
зрозумілими й улюбленими. Нашу єдність як виду було
побудовано крок за кроком на основі почуттів співпраці,
співчуття і вибачення, а не на наших релігійних,
політичних, культурних переконаннях, які, на жаль, за-

надто часто поділяли нас трагічним і іноді фатальним
чином.
Концепція емоційного інтелекту була вперше сформульована в докторській дисертації, в США, в 1985 році
Вейном Леоном Пейном, який вважає, що емоційний
інтелект – це здатність, яка охоплює творчі стосунки [5,
с.293].
Зі страхом, болем і бажанням. Адаптація людини до
середовища, в якій він живе, відбувається як через когнітивні елементи, так і через некогнітівних. До некогнітівних елементів інтелекту відносяться емоційні, особистісні та соціальні агенти, які необхідні для успіху людини
в житті.
Використовуючи такі пов’язані поняття, як соціальні
навички, міжособистісна компетентність, психологічна
зрілість і емоційна свідомість, соціальний розвиток,
соціальний та емоційний навчання й особистісний інтелект при дослідженні вимірювання емоційного інтелекту
для досягнення підвищення рівня соціальної та емоційної компетентності, деякі зв’язки між емоційним інтелектом і іншими явищами – індивідуальної продуктивності,
груповою продуктивністю, міжособистісні соціальні зміни, адаптація до змін, лідерство – були виділені. Визначаючи емоційний інтелект як навички, за допомогою
яких людина може розрізняти й контролювати свої й
чужі емоції, а також визначати, які емоції він відчуває.
А також здатність використовувати інформацію, яка
направляє його власний образ думок і дій.
Карузо і його попередники вважають, що емоційний
інтелект – це здатність обробляти емоційну інформацію,
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особливо тієї, яка передбачає сприйняття, засвоєння,
розуміння і контроль емоцій [4, с.21-28], яка проявляється на рівні «чотирьох рівнів розумових здібностей»:
– Сприйняття, знання і вираження емоцій
– Емоційне сприяння образу мислення
– Розуміння й аналіз емоцій; використання емоційних знань
– Рефлексивний контроль емоцій, шлях до емоційного й інтелектуального розвитку.
Емоційний інтелект являє собою здатність розпізнавати, розуміти та використовувати емоції для прийняття
найкращих рішень і мотивації себе до їх застосування, а
в якості вербального і невербального.
Як основа вербальної й невербальної комунікації, він
підтримує:
– полегшення нових відносин з людьми, до яких ми
відчуваємо потяг, або з тими, від кого ми залежимо для
задоволення певних потреб
– дозвіл неявних і явних міжособистісних конфліктів;
– стабілізацію та оптимізацію наявних відносин і перетворення їх на джерело постійного задоволення;
– правильне розуміння мотивації інших людей і використання її для впливу на їхній емоційний стан і доступність;
– ефективне використання власних емоцій на користь, а не проти цілей, які у нас можуть бути;
– значне посилення комунікативного впливу;
Метою роботи є спроба розвинути та зробити ефективну участь емоцій у досягненні індивідуального
успіху:
– Відкриття чотирьох унікальних областей EQ: самопізнання, самоконтроль, соціальне пізнання, управління
міжособистісними відносинами.
– Розвиток EQ за допомогою деяких специфічних
технік
– Використання EQ для: отримання когнітивних і
міжособистісних вигод, зниження рівня стресу, збільшення індивідуальної продуктивності, розуміння емоцій
при їх появі, позитивної взаємодії з іншими людьми,
застосування в кожній області нашого повсякденного
життя. Використання деяких адекватних методів, технік
і стратегій для розвитку емоційного інтелекту матиме в
якості впливу на досягнення деяких відповідних показників на когнітивному, афективному, міжособистісному
і рівні самоприйняття.
Викладення основного матеріалу. Поняття емоційного інтелекту належить до здібностей, за допомогою
яких людина може розрізняти й свої власні емоції й
емоції інших людей, а також здатність використовувати
інформацію, яка направляє власні думки та дії. У цьому
визначенні виділяються два істотні моменти: залучені
когнітивні процеси, а також процеси, за допомогою яких
здійснюється моніторинг власних емоцій, крім тих, які
залучені у моніторингу емоцій інших людей.
Саме тому було вирішено, що воно повинно бути
операційним через емоційний IQ, вимірюваний за допомогою «Шкала самооцінки ЕІ», яка була розроблена на
основі класифікації, зробленої Стейном і буком, і містить 15 характеристик або емоційних особистісних
компетенцій. Включає 15 характеристик або емоційних

особистісних компетенцій: емоційне самопізнання, асертивний характер
Емпатію, незалежність, міжособистісні відносини,
тестування реальності, розв’язання проблем, стресостійкість, імпульси, контроль, оптимізм, щастя, самоповага,
соціальна відповідальність. Було запропоновано кілька
практичних заходів, заснованих на принципах раціонально-емоційного і навчанні поведінки, яке являє собою
психолого-педагогічну програму превентивного втручання для дітей (в цьому випадку дітей з СЕС), що складається з модульних послідовностей психологічного
навчання, спрямованих на розвиток у дітей.
Когнітивних і поведінкових навичок дітей, які можуть зробити їх більш продуктивними й водночас більш
щасливими й адаптованими до складного середовища, в
якому ми живемо. Заходи були згруповані за такими
категоріями: самоприйняття, емоції, переконання і поведінку, розв’язання проблем і прийняття рішень, міжособистісні відносини.
Кожне заняття складалося з двох основних частин:
стимуляції й обговорення. Тривалість занять складала
15–20 хвилин для заохочувальної діяльності та не менше
15 хвилин для обговорення. Заходи спонукали учнів
подивитися один на одного, поділитися і дізнатися від
своїх колег, що означає емоційна адаптація. Основні
правила, встановлені з самого початку, забезпечували
повагу, яке учні повинні мати до думок і виразів інших
людей.
Висновки:
В результаті проведених заходів були досягнуті
наступні психологічні цілі:
– розвиток здатності визначати та розпізнавати
власні емоції;
– розвиток здатності розуміти реальні причини виникнення емоцій;
– розвиток здатності розуміти значення емоційних
станів в залежності від ситуацій, в яких вони виникають.
– контроль емоцій гніву, люті і терпимість до власної
фрустрації
– вираз гніву природним, доречним, неагресивним
способом;
– управління стресом
– правильне розпізнавання емоцій, переданих оточенням
– розуміння оточення
– читання невербальні мови, яке допомагає зрозуміти
спілкування
– визнання причин стресу або іншого поганого
настрою, в якому людина може перебувати в певний
момент.
Крім того, що все це пропонує практичне бачення
процесу комунікації та відносин, конкретні інструменти
застосування комунікації й встановлення справжніх
відносин навчили їх спілкуватися, виявляти й усувати
дефіцит спілкування навколо себе і відстоювати свою
особисту позицію, без почуття провини або домінантних
відносин. Вони встановили справжні, відкриті та реальні
відносини й навчилися зустрічати та вирішувати конфлікти, свідомо підвищуючи свою особисту ефективність
через послідовне і сильний розвиток своєї особистості.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES IMPROVEMENT
Almost a century ago, Thorndike had the foresight to announce to the world that IQ was not the only type of intelligence.
And he was right. He was referring to emotional intelligence, the product of two major factors–personal and social
competence–without which it is impossible to imagine the human personality of the twenty-first century. Emotions have taught
mankind to think, said Lücke Wovenarg. Those emotions that cannot be managed destroy the mind and body, while those
emotions that transform into abilities, provide higher performance, greater satisfaction in daily activities and positive
interpersonal relationships, they encourage us to take responsibility, as well as strengthen our self-control and more. Our
attempt to develop and optimize the involvement of emotions in individual success has focused on the following goals:
– To uncover four unique areas of EQ: self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management.
– Developing EQ through the use of specific techniques.
– Using EQ for: cognitive and interpersonal benefits, reducing stress levels, increasing individual productivity,
understanding emotions, positive interactions with others, etc.
This article discusses exactly the most effective methods of developing emotional intelligence in adolescents.
Key words: emotional intelligence, socio-personal competence, methods of development, self-motivation, empathy.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Авторка дослідження, ґрунтуючись на аналізі широкого кола джерел, визначає особливості
впровадження нових форм та методів навчання в закладах вищої педагогічної освіти України початку ХХ
століття. В публікації також розкрито специфіку організації практичної підготовки студентів в
досліджуваний період. Дослідниця звертає увагу на прогресивні традиції стимулювання студентської науки,
а саме створення студентських наукових гуртків та товариств й можливості використання означених
особливостей в практиці сучасного закладу вищої педагогічної освіти України.
Ключові слова: лекція, семінар, лабораторна робота, виробнича практика, стажування.
Постановка проблеми. Система підготовки педагогічних кадрів в Україні має багаторічну історію.
Пройдений шлях є досить тривалим, складним та суперечливим. Однією зі складових цього шляху є історикопедагогічний доробок початку минулого століття. Нова
освітня система, що формувалася в цей період на Україні має велике науково-практичне значення і виступає
важливим фактором розбудови сучасної вищої педагогічної школи. Вивчення цього періоду дає можливість
визначити найбільш ефективні форми та методи навчання, які свого часу були забуті і мають важливе значення для удосконалення підготовки сучасного вчителя.
Аналіз досліджень і публікацій. Українські вчені
досліджували різні аспекти діяльності вищої педагогічної освіти. Зокрема, загальнодидактичні основи розвитку
вітчизняної вищої школи досліджував К. Баханов [1].
Історію становлення і розвитку системи професійнопедагогічної підготовки вчителів історії в ХХ ст. вивчала С. Нікітчина [6]. Регіональну історію вищої школи
досліджував В. Халамендик [10]. Історію окремих закладів вищої розглянуто в працях В. Левченка [5]. Розвиток
вищої педагогічної історичної освіти вивчала Н. Вєнцева [2].
Мета статті – виявити особливості методики викладання у закладах вищої педагогічної освіти України початку ХХ століття та визначити можливості застосування цього досвіду в сучасному освітньому процесі.
Виклад основного матеріалу. Лібералізація суспільного життя початку ХХ століття стала поштовхом до
нових пошуків в усіх галузях життя суспільства. Ці
зміни не могли не позначитися і на вищій школі, зокрема на методиці викладання в закладах педагогічної
освіти. Досліджуваний період цікавий тим, що на початку ХХ ст. відбувалася еволюція форм та методів в системі вищої педагогічної освіти.
Не зважаючи на те, що в вишах протягом декількох
століть однією з пріоритетних форм освітнього процесу
залишалася лекція у зміст та структуру університетсь-

кого викладання було впроваджено нові елементи.
Позитивне значення університетських лекцій полягало у виробленні у студентів пізнавального інтересу до
відповідної наукової дисципліни, формуванні у них розумових здібностей, а елементи діалогу, які були присутні у професорських лекціях сприяли активізації та інтенсифікації навчальної діяльності майбутніх викладачів
вищих та середніх освітніх закладів.
В основу університетських лекційних курсів було
покладено вітчизняні навчальні посібники, курси зарубіжних вчених, а також власні записки викладачів. Міністерство народної освіти здійснювало суворий контроль
за систематичним відвідуванням студентами лекцій.
Студент, який згідно інформації викладачів, часто був
відсутнім на лекціях без поважних причин, не допускався до курсових та підсумкових іспитів. Зміст лекцій, їх
глибина, науковий та методичний рівень викладання
навчального матеріалу визначалися професійними педагогічними якостями викладача та його ставленням до
предмету [8, с.102].
Широко застосовуючи лекційну форму навчання,
кращі професори і доценти університетів України посилювали науково-педагогічні вимоги до лекції, замислювалися над питаннями вдосконалення організації розумової діяльності студентів і активізації їх мислення за
допомогою дидактичних засобів розвитку уваги і подолання пасивності слухачів. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку у них позитивного
відношення до навчання, самостійності мислення, викладачі рекомендували у ході лекцій проводити короткі
диспути, діалоги, практикували впровадження елементів
бесіди, постановки питань [3, с.117].
На початку ХХ ст. помітне місце належало класичним університетам України в організації публічних лекцій. Це був особливий вид лекцій, котрі не відрізнялись
суворим науковим характером, не були обмежені рамками освітнього процесу і були спрямовані на широкий
загал, тобто на тих хто не навчався в університеті. Поді-
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бні лекції були покликані «зміцнити стосунки» університету з суспільством та сприяти поширенню народної
освіти. Публічні лекції організовувались з власної ініціативи професорів та з ініціативи наукових товариств.
Крім активного використання в освітньому процесі
та у просвітницькій діяльності лекцій, поглибленню їх
змісту та дидактичних вимог до них, університетами
України на початку ХХ ст. було вироблено та впроваджено такі нові форми навчальної роботи, як: практичні
і семінарські заняття, просемінарії, лабораторні роботи
та ін. Зазначені форми освітнього процесу надавали
йому педагогічної спрямованості.
Важливою складовою самостійного поглибленого
вивчення природничих та гуманітарних дисциплін в університетах України, у процесі становлення вищої педагогічної освіти, стали практичні заняття. Згідно з розпоряджень та циркулярів міністерства освіти студенти
зобов’язані були приймати участь у практичних заняттях, предметом яких було вивчення та аналіз кращих
наукових праць з відповідних галузей. Зокрема, практичні заняття з педагогіки полягали в читанні студентами
3 та 4 курсів педагогічних лекцій, знайомстві з кращими
методами та засобами викладання. З цією метою студенти старших курсів виконували різні письмові вправи, в
процесі яких розглядалися і обговорювалися важливі, а
нерідко і дискусійні дидактичні питання [4, с.138]. Важливою рисою практичних занять було поглиблення
знань студентів з окремих дисциплін та посилення їх
педагогічної спрямованості. Під час проведення практичних занять викладачі приділяли особливу увагу питанням розумового та морального розвитку своїх вихованців, виявленню у них педагогічних здібностей.
Практичні заняття з природничих дисциплін проходили переважно в кабінетах та лабораторіях. Бурхливий
розвиток науки вимагав пошуку таких форм освітньої
діяльності, які б істотно пов’язували наукову теорію з
практикою, залучали студентів до самостійних пошуків
та досліджень. Саме тому в цей час в університетах поширюються лабораторні заняття, які, як активна форма
самостійної роботи студентів, сприяли якісно новим
змінам у розвитку організації форм навчання, відкривши
широкі можливості для активізації пізнавальної діяльності студентів [7].
Отже, можемо констатувати, що на початку минулого століття в методиці викладання у закладах вищої
педагогічної освіти вперше підіймається питання розвитку
пізнавальної активності студентів. Проте воно є достатньо
актуальним і в сучасному освітньому просторі. Враховуючи те, що в більшості педагогічних вишів України і
на сьогодні основними формами роботи зі студентами
залишаються лекції та практичні роботи, викладачам, на
нашу думку, необхідно посилювати професійну спрямованість цих форм роботи, відходити від класичної методики їх проведення і вносити такі елементи як: бесіда,
дискусія, диспут, діалоги, техніки зворотного зв’язку,
які були розроблені ще на початку ХХ століття.
Новаторські пошуки в галузі методики викладання в
закладах вищої педагогічної освіти стали стимулом до
ознайомлення з освітніми системами і зарубіжних країн,
а саме лабораторною системою навчання і розробленим
на її основі Дальтон-планом.
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Існувало кілька моделей лабораторної системи, створених переважно у США і впроваджених у різних країнах Європи, включаючи СРСР. Але найбільш поширеною з них був Дальтон-план, який знайшов велику
кількість своїх прихильників серед педагогів України.
Починаючи з 1920-х р. жодне питання, пов’язане з
методикою навчання у школах дорослих, не привертало
до себе стільки уваги, як Дальтон-план, або лабораторний план. На всіх зборах педагогів, майже у всіх збірниках і журналах лабораторний план незмінно залишався
предметом обговорення. У 1923 р. в СРСР була видана
російською мовою книга Е. Дьюї «Дальтонський лабораторний план», а в 1924 р. – книга Е. Паркхерст «Виховання й навчання за дальтонським лабораторним планом». Позитивними моментами у Дальтон-плані було
визначено такі риси: виховання вміння працювати за
планом із розрахунком сили й часу; навчання вчитися;
надання можливості кожному просуватися у власному
темпі, ясно бачити мету роботи; підвищення активності,
самодіяльності й відповідальності в роботі; посилення
інтересу до роботи, інтенсивність праці, поєднання індивідуальної роботи з колективною [1, с.94].
Метод Дальтон-плану наголошував на самостійній
роботі студента та контролі з боку викладача. За такого
підходу весь навчальний матеріал поділявся на розділи
за місяцями, які, у свою чергу, ділилися на щоденні завдання. Студенти працювали в окремих предметних
кабінетах-лабораторіях. Апробація дальтон-плану пройшла в Чернігівському, Ніжинському та інших інститутах
народної освіти [2].
В сучасній педагогічній освіті аналогами Дальтонплану є модель навчання з використанням методу лабораторно-практичних робіт К. Баханова, суть якої полягає
в самостійному дослідженні студентами першоджерел за
завданнями педагога без попереднього вивчення цього
матеріалу на занятті або за допомогою підручника, виділення необхідної інформації, її аналіз, систематизація та
узагальнення [1].
Наприкінці XIX – початку ХХ століття зростаючі
темпи науково-технічного розвитку стали підґрунтям
для планової регламентації науково-дослідної роботи у
вищих освітніх закладах, що в свою чергу активізувало
діяльність науково-творчих колективів педагогічних вишів.
Зміцнення наукового потенціалу було неможливе без
залучення до цього процесу молоді, ознайомлення їх із
колом науково-технічних проблем та залучення найздібніших студентів до виконання наукових досліджень.
Основними ознаками науково-дослідної роботи студентів вищих освітніх педагогічних закладів були: плановість наукових досліджень, пріоритет державного фінансування, централізація контролю термінів та форм
звітності про результати науково-дослідної роботи. При
цьому, перевага надавалася фундаментальним загальнонауковим питанням та питанням, пов’язаним з розвитком народногосподарської та виробничої галузі.
На загальнодержавному рівні передбачалася розробка планів наукових досліджень для вищих освітніх закладів у цілому, заохочення професорсько-викладацького складу за успішне виконання квартальних планів
наукових робіт та ін. [10]. Проте, така ситуація мала як
позитивні так і негативні тенденції: з одного боку пож-
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вавилася наукова робота студентів та професорськовикладацького складу, а з іншого ідеологічний тиск радянської доби перешкоджав розвитку багатьох наук,
наприклад історії.
Отже, прогресивна традиція стимулювання студентської науки, започаткована у минулому столітті, може
стати одним із провідних напрямків розвитку сучасної
вищої педагогічної освіти. Студентські гуртки та товариства мають стати центрами де закладаються організаційні принципи та тенденції педагогічної науки, і як
наслідок формувати на їх основі наукові школи, якими
керуватимуть провідні вчені та педагоги. Однією з форм
роботи цих організацій може стати поширення інформації про останні наукові здобутки (освітні, професійні)
серед широких мас населення (студентів, вчителів, батьків тощо).
Значну роль в системі професійної підготовки майбутнього вчителя в закладах вищої освіти відігравала виробнича практика. Так, до 1920-х рр. педагогічна практика була обов’язковим компонентом навчальних
планів. Практику студенти проходили на літніх канікулах чи після закінчення вишів. А з 1923 року згідно з
постановою Раднаркому УСРР від 4 травня крім виробничої практики вводився ще й обов’язковий практичний
стаж. Це означало, що практика стала постійною і безперервною, майбутній учитель був постійно пов’язаний
із чотирма колективами: учительським, учнівським,
сім’єю учнів і виробничим. Заступник наркома освіти
УСРР Я. Ряппо писав: «Так як робота педагога соцвиху є
робота організаторська, то тут необхідний, крім практики і стажування, тісний зв’язок з виробництвом і радянською громадськістю» [9, с.104].
Виходячи з цього, виникла проблема – забезпечити
кожного студента педагогічного вишу необхідними
знаннями, уміннями й навичками організаторської та
громадсько-політичної роботи у виробничих колективах,
насамперед тих, які входили в об’єднання типу «школавиробництво».
Аналіз архівних матеріалів показує, що студенти
здійснювали зв’язок теорії з трудовою практикою, поперше, у самій школі – у її кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих підприємствах, а по-друге – поза
школою у вигляді екскурсій, виробничої практики і стажування. Так, наприклад, після закінчення теоретичного
курсу навчання студент факультету суспільних дисциплін здавав кандидатську роботу, яка визначала засвоєння
ним тільки інститутського курсу й допускала майбутнього педагога в кандидати на звання вчителя. Тільки в
процесі стажування (інтегральної практики) студент міг
виконати кваліфікаційну (дипломну) роботу, яку захищав після стажування в інституті.
Уся робота кандидата зі стажування мала проходити
під подвійним керівництвом – з одного боку інституту, а
з іншого – школи. У ній мали бути пов’язані засвоєні
теоретичні знання студента з освітнім процесом; контроль в цій ланці мав бути з однієї сторони з боку професора чи викладача вишу, а з іншої – керівника школи.
Для студентів суспільних дисциплін виробнича практика
і стажування були чітко індивідуалізовані: з педагогічної
освіти практика у всіх дитячих закладах соцвиху культосвітніх закладах, політосвітніх і навчальних закладах

профосу з вивчення їх типів, внутрішнього життя і методів роботи, а потім стажування з організації навчально-виховного процесу в культурно-освітніх закладах і
їх зв’язок з виробництвом і громадськістю.
На цьому етапі вносилися пропозиції щодо перебудови навчально-виробничої діяльності вищої школи на
нові позиції – відсилати на виробництво не окремих
практикантів, а групу від окремого вищого освітнього
педагогічного закладу, встановлювати наряди роботи,
зміни учнів тощо. Усі державні заклади, громадські організації та приватні підприємства зобов’язані були
представляти місця як для практики, так і для стажування тих, хто закінчив виші. Ще одна особливість практичної підготовки майбутніх педагогів полягала у їх поглибленому знайомство із побутом і економікою села,
тому обов’язковим було введення до програми проходження практики і стажування роботи на селі [6, с.112].
Отже, ґрунтуючись загалом на аналізі досвіду початку минулого століття слід зазначити, що одне з провідних місць у системі підготовки сучасного студента-педагога має займати практична складова, а питання її
вдосконалення й впровадження нових форм і методів
відображатися як у наукових розвідках провідних освітян, так і у освітніх компонентах професійних програм.
Висновки. Початок минулого століття в Україні – це
складний період пошуку оптимальних варіантів створення методики викладання в закладах вищої педагогічної освіти. Досліджуваний період характеризується удосконаленням традиційних та розробкою нових форм та
методів навчання таких як: лекція, практичні та лабораторні заняття та ін. Особлива увага в цей час приділялася розвитку студентської науки та практичній підготовці майбутнього учителя, яка передбачала систему
формування практичних умінь і навичок, що створювали
умови для ефективної навчально-виховної роботи педагога в школі і можуть використовуватися в практиці сучасної вищої педагогічної освіти України.
Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Стаття не вичерпує проблему актуалізації
ідей досвіду методики викладання у закладах вищої педагогічної освіти України в сучасних умовах. Проведена
дослідницько-експериментальна робота дає можливість
окреслити перспективу подальшої розробки зазначеної
теми, а саме, виявлення прогресивних методичних ідей
педагогічної спадщини в інших хронологічно окреслених рамках та їх застосування в сучасних українській
закладах вищої освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
В статті розглянуто особливості, практичне значення, дидактичні можливості, переваги та
перспективи інформаційно-комп’ютерних технологій навчання на заняттях української мови як іноземної
у вищих навчальних закладах освіти. Методи дослідження зумовлені його цілями та завданнями. В роботі
використані описовий метод, спостереження, класифікації. Вперше проаналізовано практичне значення,
дидактичні можливості, переваги та перспективи інформаційно-комп’ютерних технологій навчання на
заняттях української мови як іноземної у вищих навчальних закладах освіти з точки зору особистісноорієнтованого підходу. Окреслено зміст інформаційно-комп’ютерних технологій навчання та їх шляхи
реалізації за допомогою використання різноманітних засобів та методів на заняттях іноземної мови.
Ключові слова: інформаційно-комп’ютерні технології, засоби, методи та засоби навчання, вища
школа, навчання іноземної мови, українська мова, українська мова як іноземна.
Постановка проблеми. Інформаційно-комп’ютерні
технології навчання є актуальним та важливим засобом
навчання на заняттях української мови як іноземної.
Нині електронні засоби навчання стають необхідністю сучасного життя. В умовах сучасних реалій життя,
володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями
як викладачем, так і студентом є запорукою можливостей сьогоднішньої освіти. Неочікуваний довготривалий
карантин, дистанційна форма навчання ще раз підтвердили цю тезу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання проблеми. Питанню використання інформаційно-комп’ютерних технологій приділили значну увагу у своїх працях І. Булах, А. Гуржій,
М. Жалдак, Ю. Жук, О. Ляшенко, Ю. Машбиць, Н. Морзе,
І. Роберт, С. Сисоєва та ін. Результати досліджень засвідчують, що впровадження ІКТ забезпечує створення
умов для поглибленого опанування змісту освіти, всебічного розвитку особистості, пізнавальної активності та
інтенсифікації навчального процесу. Окрім того, над
питанням використання інформаційно-комп’ютерних
технологій у процесі викладання та вивчення іноземних
мов працюють В. Краснопольський, Л. Морська та інші.
Це питання є актуальним також для педагогів-практиків,
оскільки воно досить часто підіймається на педагогічних
нарадах, на сторінках методично-педагогічних видань.
Проте слід мати на увазі, що проведення занять з української мови як іноземної із використанням інформаційнокомп’ютерних технологій все ж залишається недостатньо дослідженим та вивченим у науковій літературі і
тому до цього часу не втрачає актуальності.
Мета дослідження – окреслити практичне значення,
дидактичні можливості, переваги та перспективи інформаційно-комп’ютерних технологій навчання на заняттях
української мови як іноземної у студентів вищих навчальних закладів освіти (на прикладі Буковинського державного медичного університету).
Виклад основного матеріалу. Актуальність використання інформаційних технологій в навчанні іноземної

мови обумовлена тим, що в них закладені глибокі можливості для навчання студентів на якісно новому рівні.
Вони надають багаті можливості для особистісного розвитку студентів і реалізації їхніх здібностей. Застосування анімації та звукового супроводу в навчальних
програмах мають вплив на кілька каналів сприйняття,
що, в свою чергу, сприяє врахуванню особливостей кожного студента при навчанні. Комп’ютерні технології
суттєво покращують мотивацію вивчення іноземної
мови, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання, тощо. Навчання української мови як іноземної у вищих закладах освіти диктує
використання варіативних освітніх програм, індивідуалізацію та диференціацію освіти. У зв’язку з цим викладання української мови як іноземної в таких вишах відрізняється не лише за способом викладу, а й потребує
застосування новітніх технологій навчання.
За висловом Фукідзави Юкіті, наукові технології є
інструментом цивілізації, розвиток яких забезпечуватиме добробут суспільства. Виходячи з цього, «інструментом» розвитку інформаційного суспільства або інформаційного етапу цивілізації є інформаційно-комп’ютерні технології [4, 26].
Поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» є
багатоаспектним. Тому у наголошуємо на тому аспекті,
про який іде мова.
Актуальність використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчанні української мови як іноземної зумовлено невичерпними можливостями для
навчання студентів на якісно новому рівні. Виходячи з
вищезазначеного, можемо стверджувати, що використання інформаційних технологій на заняттях
української мови як іноземної є сприятливим для
того, щоб:
 використовувати індивідуальні здібності студента,
включаючи його при цьому в процес навчання;
 на постійній основі апелювати до суб’єктного досвіду студента, як до практичного життєвого досвіду
особистості;
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 забезпечувати атмосферу доброзичливості на занятті;
 бути в пошуку і використовувати найефективніші
способи закріплення знань;
 відкрити та втілити в життя індивідуальні особливості як студента, так і викладача.
Упровадження комп’ютерних технологій у студентську практичну діяльність на заняттях української мови сприяє:
 вдосконаленню всіх мовних навичок: читання,
писанн, мовлення й аудіювання;
 якісному опануванню усного спонтанного мовлення;
 пристосуванню студентів до проведення підсумкового модульного контролю;
 розвиткові критичного мислення.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови, безсумнівно, має
значне практичне значення, як-от:
 дозволяє викладачеві реалізувати власний творчий
потенціал при підготовці візуалізації навчального матераіалу;
 сприяє викладачу застосувати особистісно-орієнтований підхід до навчання на заняттях;
 розширює кругозір студентів та підвищує їхній
культурний рівень;
 підвищує мотивацію студентів до вивчення української мови як іноземної;
 сприяє розвиткові творчих здібностей студента та
його пошукової діяльності.
Серед переваг упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій однією з найважливіших є те, що стислі терміни студнет здатний засвоїти та опрацювати
значний обсяг інформації. Демонстраційні матеріали
сприймаються студентами набагато швидше, ніж тексти,
які вони читають. Звідси випливає, що це ефективний
допоміжний технічний засіб, який підвищує мотивацію
та бажання студентів вивчати українську мову, інтерактивно діяти та комунікувати.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів:
 підвищення навчальної мотивації;
 посилення ролі студента як суб’єкта навчання, активізуючи при цьому їхню навчальну діяльність;
 збільшення кордонів самостійної роботи студентів,
індивідуальний підхід до процесу навчання, застосування основних та допоміжних навчальних впливів;
 варіативність форми подання матеріалу;
 варіативність видів навчальних завдань;
 сприєння навчальному середовищу, яке забезпечує
«занурення» студента в уявний світ, у певні соціальні та
культурні ситуації;
 використання прийомів гри на постійній основі;
 забезпечення зворотнього зв’язку, можливості рефлексії;
 можливість відтворення фрагмента навчальної діяльності.
Із власного досвіду, застосування інформаційних технологій у процесі навчання сприяє суттєвому збільшенню ефективності засвоєння матеріалу студентами.
Великих результатів можна досягти, якщо застосовути
інформаційно-комп’ютерні технології у викладанні
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української мови у вищій школі. Саме тут це дозволяє
розкривати можливості студентів у створенні серйозних
дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т. д. А поєднуючи дані технолгоії з аудіозасобами, викладач має змогу реалізовувати принципи наочності, доступності та системності подання інформації.
Висновки. Отже, проблема застосування інформаційно-комп’ютерних технологій є досить актуальною
для сучасності. Наголошуючи на перевагах навчання
української мови як іноземної із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, варто зауважити, що
вони сприяють успішному розв’язанню таких завдань
освіти: підвищенню рівня загальнокультурного розвитку
студентів; удосконаленню навичок володіння комп’ютером; покращенню рівня володіння мовою; підтримуванню сприятливого психологічного клімату; зростанню
мотивації та інтересу до вивчення предмету; реалізації
індивідуалізації навчання; покращенню естетичного і
емоційного рівня заняття за допомогою музики, анімації;
підвищенню об’єму проробленої на занятті роботи; економному використанню матеріалів викладачем; підвищенню авторитету викладача.
Використання інформаційних технологій у процесі
вивчення української мови як іноземної має ряд переваг.
Вони не тільки мотивують та зацікавлюють студентів,
розширюють їхній кругозір та коло можливостей навчання, а й дозволяють забезпечити проведення аудиторних занять і самостійної роботи з розвитку навичок
усного мовлення; збільшення активного та пасивного
словникового запасу; контроль граматичного активного
та пасивного мінімуму; контроль знань тощо.
Особливість комп’ютера як засобу навчання тісно
поєднана з його комплексністю, універсальністю, інтерактивністю. Інтерактивне навчання на базі мультимедійних програм дає змогу повніше реалізувати цілу низку
методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних
принципів, робить процес навчання цікавішим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки
студентів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При
цьому дотримано принципу доступності і враховано
індивідуальний темп роботи кожного студента.
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ADVANTAGES AND PROSPECTS OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES
USAGE AND INTERNET CAPACITIES AT UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES
The article deals with features, practical significance, didactic opportunities, advantages and prospects of information and
computer technologies of teaching in Ukrainian as a foreign language in higher educational institutions. Research methods
are determined by its goals and objectives. The descriptive method, observations, classifications are used in the work. The
practical significance, didactic opportunities, advantages and prospects of information and computer technologies of
Ukrainian as a foreign language teaching in higher educational institutions from the point of view of personality-oriented
approach are analyzed for the first time. The content of information and computer learning technologies and their ways of
implementation through the use of various tools and methods in foreign language classes are outlined.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
У статті, опираючись на метод дослідження і узагальнення педагогічного досвіду, а також
теоретичного аналізу, вивчено сучасні педагогічні технології при навчанні мови – кейс стаді, метод
проектів, дискусія. Комплексний опис застосування цих методів крізь призму української мови як іноземної і
становить наукову новизну роботи. Використання проблемних технологій навчання забезпечує
індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу.
Ключові слова: українська мова як іноземна, проблемні методи, кейс-стаді, метод проектів, дискусія.
Постановка проблеми. Сьогодні навчання іноземних студентів у нашій країні – одна з ключових форм
розвитку культурного та наукового співробітництва, що
сприяє зміцненню авторитету України на світовій арені
та є джерелом додаткового фінансування освіти. Достатнє володіння спеціальною лексикою, навички фахового
дискурсу, професійний діалог та монологічна мова є
важливими умовами оволодіння будь-якою професією
[1, С.227]. Методика викладання української мови, яка
не так давно вивчається як іноземна, має свої особливості залежно від того, яку цільову аудиторію навчають їй.
В основі навчання іноземним мовам у негуманітарних закладах вищої освіти, як нам видається, повинен
бути саме принцип соціально і професійно орієнтованого навчання. Це означає, що освітній процес, по-перше,
повинен бути максимально наближений до реальних
життєвих ситуацій, в тому числі, й у сфері майбутньої
професійної діяльності студента, по-друге, надавати
можливість комунікувати іноземною мовою [5, С.43]. Як
наслідок популярності набувають навчальні методики,
що стимулюють інтелектуальний розвиток, активізують
потенційні можливості й пропонують ситуації, які провокують комунікацію іноземною мовою. Такими освітніми методиками можна вважати принципи проблемного
навчання.
Мета нашої розвідки – описати, як проблемні методи
навчання (кейс стаді, метод проектів, дискусія) можуть
бути реалізованими в процесі викладання української
мови як іноземної.
Виклад основного матеріалу. Проблемне навчання –
це сукупність навчальних методів, ціль яких – активізація пізнавального інтересу студентів і, як наслідок, активізація пізнавальної діяльності. В основі таких методів
лежить моделювання «проблемної ситуації» з метою
запуску активної самостійної діяльності з вирішення
проблемної ситуації під керівництвом викладача.
Сутність проблемних методів полягає в наступному:
в процесі розгляду проблемної ситуації виникає інтерес,
оскільки в суть такої ситуації вкладається значуща для
студентів проблема в сфері їх професійних або соціальних інтересів. Проблемні ситуації сприяють аналізу питання (виділяючи в ньому відомі і невідомі факти), змушують висувати припущення щодо вирішення проблеми
і перевіряти правильність цих припущень.
Виділяють наступні етапи проблемного навчання:

перший етап – це створення проблемної ситуації, яка
містить моменти з труднощами, що перешкоджають
швидкому вирішенню. Така ситуація повинна бути досить важкою, але посильною;
другий етап – це робота студента. Він аналізує наявні
знання із запропонованого питання, з’ясовує, що їх недостатньо для вирішення, і активно включається в пошук інформації, якої бракує;
третій етап спрямований на отримання різними шляхами необхідних для вирішення проблеми знань. Цей
етап завершується розумінням, як можна вирішити проблему;
четвертий етап – це безпосередньо вирішення проблеми;
п’ятий етап – перевірка отриманих результатів,
зіставлення з вихідною гіпотезою, систематизація та
узагальнення отриманих знань і вмінь.
У рамках дисципліни «Українська мова як іноземна»
популярними методами проблемного навчання, на наш
погляд, є метод проектів і метод кейсів («case study»).
Зупинимося більш детально на кожному із них.
Основну ідею методу проектів можна визначити, як
отримання знань шляхом вирішення проблемних ситуацій і залучення інформації із допоміжних наук.
А.С. Сергєєв позиціонує навчальний проект як сукупність п’яти «П»: проблема, планування, пошук інформації, продукт, презентація [6].
У сучасній системі освіти метод проектів активно
культивується, зокрема і при навчанні іноземної мови.
Розглянемо, як метод проектів сприяє реалізації ідеї
соціально і професійно орієнтованого навчання та практики усного мовлення під час навчання мови.
По-перше, існують різні за тематикою і формою організації проекти. Їх використання на заняттях з мови
дає можливість студентам залучати і використовувати
знання з різних областей наук, пов’язані з їх професійними або соціальними інтересами. Таким чином, відбувається збагачення бази знань за тематикою проекту, з
одного боку, і отримання додаткових знань, комунікативних навичок з іноземної мови – з іншого.
По-друге, кожен новий проект – це нові ситуації,
проблеми і завдання, з якими має справу студент.
Відповідно, кожен раз доводиться підлаштовуватися під
нові умови, нових партнерів, нові вимоги, проявляти
себе з нової сторони, шукати і розкривати в собі прихо-
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вані можливості і творчий потенціал [4]. При цьому
важливим залишається той факт, що в рамках дисципліни «Українська мова як іноземна» велика частина цієї
діяльності спочатку передбачає використання іноземної
мови. У результаті «проживання» такого досвіду студенти формують високий рівень адаптивності до ситуацій різного роду новизни, складності та проблематичності. Все це сприяє виробленню механізму швидкого
реагування і адекватної реакції на події, в тому числі, в
іншомовному просторі. По-третє, вся діяльність, пов’язана з виконанням проекту, – це постійна взаємодія з
іншими учасниками. Це «провокує» комунікацію, і
здебільшого вона відбувається на іноземній мові. Тим
самим, накопичується досвід спілкування в різних ситуаціях на іноземній мові. Очевидно, що важливою характеристикою, яка зумовлює успішне використання методу проектів при навчанні іноземної мови студентів
негуманітарного закладу вищої освіти, можна вважати
його універсальність, котра поєднуватиме в собі практичну і комунікативну складову.
Метод кейсів – це метод активного навчання, що базується на використанні конкретних ситуацій (з англ.
«сase» – випадок, ситуація). Дана техніка навчання використовує опис реальних економічних, соціальних і
бізнес-ситуацій (кейсів). Студентам пропонується вивчити проблемну ситуацію, розібратися в її суті, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Результатом такої роботи є презентація своїх досліджень
на занятті. Метод кейсів у процесі викладання української мови як іноземної полягає в діяльності студентів у
рамках штучно створених соціальних і професійних ситуацій, передбачає активну взаємодію на іноземній мові
з метою вирішення поставлених завдань. Однак, як нам
здається, метод кейсів, на відміну від методу проектів,
має більш професійну спрямованість. Його використання доцільне при навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням.
Комунікативний підхід в навчанні іноземної мови
допомагає активізувати мовленнєвий потенціал, а також
стимулює інтелектуальний і моральний розвиток особистості. Максимальний розвиток комунікативних здібностей – основна мета даного підходу. Для її досягнення
необхідно спрямовувати зусилля на розвиток усіх видів
мовленнєвої діяльності, а також на формування мовної,
мовленнєвої та соціокультурної компетенцій. При
цьому, звичайно ж, було б неправильно відмовитися від
старих методик: з них потрібно відібрати все найкраще
та ефективне, перевірене часом.
Навчити студентів спілкуватися, чітко і логічно висловлювати власні думки, переконувати, аргументовано
доводити свою точку зору і одночасно вислухати і зрозуміти аргументи співрозмовника – дуже важке завдання, ускладнене ще й тим, що спілкування – це не тільки
вербальний процес. Його ефективність, крім знання
мови, залежить від безлічі факторів, умов, ситуацій,
культури спілкування, правил мовного етикету, а також
знання невербальних форм спілкування.
Ми вважаємо, що процес навчання іноземної мови
можна зробити ефективним шляхом проблематизації
освітнього процесу. Йдеться також про використання
цілої низки проблемних за своїм характером методик:

дослідних, пошукових та дискусійних, які дозволяють
майбутнім фахівцям сформувати певні моделі наукового
дослідження, а також моделі прийняття стратегічних
рішень, що, безсумнівно, посприяє в майбутньому їх
професійному становленню та кар’єрному росту.
Проблемність у навчанні іноземної мови проявляється як при відборі інформації, так і в процесі контакту з носіями мови, при зіставленні культур рідної та
іноземної мов, що дозволяє формувати поряд з мовною
та мовленнєвою, соціокультурну компетенцію.
Зупинимося на методі дискусій. Даний прийом дозволяє формувати свідоме ставлення до розгляду висунутих проблем, активність в їх обговоренні, мовну культуру, спрямованість на виявлення причин виникаючих
проблем і установку на їх рішення в подальшому. Дискусійний метод допомагає студентам не тільки опановувати всі види мовленнєвої діяльності, але, за допомогою мовної ситуації на тлі проблеми в соціокультурній
сфері, виявити їхні причини і спробувати навіть вирішити.
Інтерес до самостійного розв’язання є стимулом, рушійною силою процесу пізнання. Таким чином, застосування методу дискусії дозволяє активізувати пізнавальну
діяльність учнів вищої школи, їх самостійність, формує
культуру творчого мислення, створює умови для використання особистого життєвого досвіду і отриманих
раніше знань для засвоєння нових. А оскільки дискусія
відбувається в процесі керованого групового спілкування, то в учасників виробляється вміння діяти в інтересах
групи, з’являється зацікавленість і повага до співрозмовника, що веде до формування колективу.
Можна стверджувати, що застосування дискусійного
методу дозволить сформувати мислячу особистість, яка
володіє не тільки іноземною мовою, а й знається на актуальних проблемах фаху, здатну орієнтуватися в швидко мінливих інформаційних потоках.
Висновки. Отже, використання методів проблемного
навчання під час викладання іноземної мови в умовах
негуманітарного закладу вищої освіти сприяє підвищенню ефективності іншомовної підготовки поряд з удосконаленням професійних навичок, створює передумови
внутрішньої мотивації, сприяє розвитку індивідуальних
здібностей і творчих навичок; дозволяє опановувати
способи пізнання; наділяє здатністю саморозвитку і самонавчання, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу.
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APPLICATION OF PROBLEMATIC METHODS IN THE TEACHING
PROCESS OF UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN
In this article, guided by research and synthesis pedagogical experience and by theoretical analysis, analysis modern
pedagogical technology in education Languages – keys-studies, project method, discussion. Complex description application
these methods through the prism of Ukrainian as a foreign language is a scientific novelty of work. The use of problematic
teaching provides individualization and differentiation of the learning process, implements the principles of visibility,
adaptability and ease of work, guarantees the objectivity of knowledge assessment.
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СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОМЗ
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У даній статті автор звертається до питання сучасного стану ііінклюзивної освіти, в першу чергу
пов’язаного із залученням дитини дошкільного віку з ОМЗ в соціум. Виявлено основні дефіцити в області
соціально-особистісного розвитку як дошкільнят з обмеженими можливостями здоров’я, так і їх
однолітків, що таких обмежень не мають. До зазначених дефіцитів відносяться: затримка в ідентифікація
однолітка як об’єкта взаємодії; недостатність комунікатівних навичок в процесі спілкування; слабка
чутливість до партнера; труднощі організації спільної поведінки; недостатність словесної регуляції
поведінки; уповільнення процесу децентрації тощо.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання, діти з затримками розвитку, комунікація, взаємодія.
Постановка проблеми: Проблема середовищних
впливів на розвиток людської особистості впродовж
досить тривалого часу є предметом пильної уваги представників різних напрямків гуманітарних вчень як в
Україні, так і за рубежем. Дискусії про характер цих
впливів досі не припиняються. Сенс наукових суперечок
полягає як визначенні самої структури поняття «особистість», так і в знаходженні єдиного термінологічного
розуміння. У структурі впливів на розвиток особистості
як найбільш значущі можемо виділити наступні: природний; культурний, коли мова йде про вплив антропогенного, створеного або перетвореного людиною середовища, і комунікативний [3]. Г. Крайг, аналізуючи
проблему впливу середовища на життя і діяльність людей, наголошував, що прямий або опосередкований
вплив надає саме сукупність природних і соціальних
факторів, що середовищні впливи можуть затримувати
або стимулювати зростання організму, породжувати
стійку тривогу або сприяти формуванню складних навичок. Вона підкреслює, що при несприятливих середовищних умовах обмежуються можливості індивіда в
протистоянні цих впливів, знижується здатність
своєчасного вироблення компенсаторних механізмів
соціальної адаптації. У той же час взаємини середовища
і розвитку особистості мають кільцеву залежність, тобто
в процесі адаптації до середовищних умов особистість
сама впливає на середовище – формується через ставлення до середовища [3].
DC Funder, розглядаючи перспективи досліджень
особистості, висловлює впевненість в тому, що теорія і
дослідження особистості повинні бути реорганізовані
відповідно до термінологічної тріади Особистості, Поведінки і Ситуації. Особистість, на його думку, можна
розглядати як латентну конструкцію, яка побічно виражає себе через поведінку [6].
Мета роботи полягає в ааналізі наукових досліджень,
в яких знаходимо численні відомості про міжособистісні
стосунки, соціальний статус дитини в групі однолітків,
соціально-психологічні феномени, які супроводжують
процес створення інтеграційних співтовариств і т. д.
А також переконання, що сьогодні в науковій думці оче-

видно, що характеристики дитячого розвитку, отримані
в останні десятиліття минулого століття, не відображають реального психологічного габітусу сучасної дитини.
Виклад основного матеріалу. В дитячій та
спеціальній психології підкреслюється, виходячи з
біосоціальної природи людини, важливість впливів
біологічного, культурного (соціального) характеру, а
також фактора активності дитини, що сприяє його розвитку. Ці плани нерозривно пов’язані, і вади в одному з
них порушують цілісність і гармонійність розвитку дитини. Це добре видно на прикладі різних варіантів розвитку при дизонтогенезі особистої етіології.
Л. Виготський пояснив дефект як певний «розкол»
ціліснісності розвитку внаслідок розбіжності його
біологічного і культурного планів. «Основною відмінною рисою психічного розвитку дитини з відхиленнями
є дивергенція, розбіжність, розбіжність обох планів розвитку, злиття яких характерно для розвитку нормальної
дитини. Вони не збігаються, розходяться, не утворюють
суцільного, єдиного процесу» [1, С.257]. І далі: «... дефект,
створюючи відхилення від стійкого біологічного типу
людини, викликаючи випадання окремих функцій, нестачу або пошкодження органів, більш-менш істотне
перебудування всього розвитку на нових підставах, за
новим типом, природно порушує тим самим нормальний
перебіг процесу вростання в культуру». Під вростанням
в культуру Л.С. Виготський розумів процес, який отримав назву «соціалізація» [1, С.259].
Особливо незахищеними від подібних середовищних
впливів виявилися діти в ранні періоди життя, зокрема в
дошкільному дитинстві, за влучним визначенням А. Леонтьєва: у віці «олюднення» дитини, коли відбувається
фактичне формування особистості людини. Саме в цей
період, який для його соціально-особистісного становлення є ключовим, інтенсивно відбувається соціальне
дорослішання маленької людини, коли малюк пізнає,
осягає смисли людських відносин, визначає своє місце в
найближчому соціумі.
З життя сучасного дошкільника фактично витіснені
дитячі спільні рольові ігри, в процесі яких створюються
оптимальні умови для соціального дорослішання дити-
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ни, для благополучного протікання процесу децентрації,
входження його в дитячий соціум, придбання необхідних соціальних компетенцій. «Є підстави вважати, –
писав Д. Ельконін, – що при виконанні ролі зразок поведінки, який міститься в ролі, стає одночасно еталоном, з
яким дитина сам порівнює свою поведінку, контролює
його. Дитина в грі виконує одночасно ніби дві функції: з
одного боку, вона виконує свою роль, а з іншого – контролює свою поведінку» [5, С.287]. Але ще більше значення рольової гри, що виражає безпосередню реалізацію соціальної ситуації розвитку дошкільника, Д. Ельконін бачив в орієнтації на норми відносин між людьми:
«Норми, що лежать в основі людських взаємин, стають
через гру джерелом розвитку самої дитини. В цьому
відношенні значення гри навряд чи може бути переоцінене. Гра є школою моралі, але не моралі в поданні, а
моралі в дії» [5, 288]. Цьому співзвучно зауваження
Л. Виготського про те, що в рольовій грі дитина вчиться
свого власного «Я», створюючи фіктивні точки ідентифікації – центри «Я».
Втрата питомої ваги гри в житті сучасного дошкільника привела до змістовного збіднення всього ходу розвитку особистісних новоутворень в цей період життя
дитини. Комунікатівний дефіцит, що виник на цьому
грунті призводить до небажаних наслідків у вигляді
домінування в спілкуванні власних інтересів і невміння
враховувати змістовну лінію поведінки співрозмовника
або ігрового партнера. В процесі спільних ігор у дітей
часто спостерігаються ігнорування, придушення програми і неувага до дій іншого, вирішення комунікатівнодіяльнісних проблем силовим способом, слабка здатність до взаємодії на паритетних засадах, підвищення
агресивності. Дуже часто виявляється неспроможність
знаходження у грі конструктивних виходів з конфліктів,
що знижує рівень їх емоціонального благополуччя і психологічної безпеки. При вступі до школи ці діти не мають достатнього досвіду взаємодії на комунікативному
грунті. Звідси і негативні поведінкові особливості і
відмінності-ні форми дезадаптації. Все це свідчить про
істотні ризики в оволодінні дітьми соціальної та комунікативної компетентності.
Що стосується дітей з обмеженими можливостями
здоров’я (ОМЗ), то ситуація ізольованості від однолітків
в ранньому і дошкільному віці для них досить типова.
Тому включення в світ ровесників, в дитячий соціум –
це їх крок в динамічному процесі соціалізації. Однак
цілком очевидно, що територіальне переміщення дитини
з ОМЗ в загальну групу нічого спільного зі справжньою
інклюзією не має. Інклюзія починається тільки на рівні
соціальних відносин між здоровими дітьми і їх однолітками з ОМЗ на позитивній емоційній основі. Проблема
соціально-особистісного розвитку і взаємодії дітей зниженою здатністю до адаптації, тобто з обмеженими
можливостями здоров’я, в інклюзивному середовищі
набуває особливого значення. Розвиток дітей даної категорії знаходиться в набагато більшій залежності від способів і якості структурування освітнього середовища,
ніж це має місце у їх однолітків, обмежень по здоров’ю
не мають. У зв’язку з цим освітнє середовище набуває
корекційно-розвивального характеру і будується з урахуванням виду, тяжкості, структури первинних пору-
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шень, а також вікових та індивідуальних особливостей
дитини з обмеженими можливостями здоров’я.
Все це змушує серйозно задуматися над проблемою
розвитку соціальних і комунікативних компетенцій у
дошкільнят в ті періоди дитинства, які є найбільш сенситивним до відносин в соціумі.
В дитячій психології є численні дослідження генези
взаємодії в дошкільному віці, спілкування як діяльності,
міжособистісних відносин в групі однолітків, причин
конфліктів в дитячому співтоваристві і т. д. Всі автори
прямо або побічно підкреслюють позитивний вплив
взаємодії з однолітками на соціально-особистісний розвиток дошкільника. Відомо, що вербальне спілкування
між дітьми народжується всередині предметно-практичної взаємодії.
Перші кроки в цьому напрямку – це визначення поняття «освітнє середовище», що включає наступні компоненти: предметно-розвивальне середовище, програмнометодичне забезпечення освітнього процесу, а також
засоби і способи взаємодії дорослого з дитиною в
освітньому процесі (в комунікативній вертикалі). З переходом в дошкільний вік змінюється вся система відносини дітей до навколишнього світу, перш за все до людей. Значущою подією є «відкриття» дитиною світу
однолітків, які у старшому дошкільному віці міцно займають домінуючу позицію в комунікативному дозріванні дошкільника. Виникають дитячі об’єднання на основі
загальних ділових, ігрових, пізнавальних та особистісних інтересів (комунікативна горизонталь). В результаті
ділової та ігрової взаємодії у дітей складаються міжособистісні відносини, від якості яких залежить і соціальний статус дитини в дитячому співтоваристві, і рівень
його емоційного комфорту. Спілкування з однолітками в
старшому дошкільному віці стає пізнавально-особистісним. Особистісним тому, що сам одноліток стає мотивом спілкування. В якості такого «мотиву» виступають і
дорослі, які задовольняють не стільки побутові потреби
дитини, скільки пізнавальні.
Таким чином, якщо для дітей раннього та молодшого
дошкільного віку більш доступними і комфортними є
комунікативно-вертикальні відносини, тобто спілкування з дорослим, то до п’яти років в комунікативному
просторі дошкільнят впевнено лідирує комунікативна
горизонталь, одноліток віддає перевагу об’єкту спілкування. А дорослий для старшого дошкільника є джерелом знання, співрозмовником, котрий здатний задовольнити його зростаючі пізнавальні потреби. Уже до кінця
раннього і протягом усього дошкільного віку до
соціальних фондів в особистісному дозріванні дитини
простежуються дві протилежні тенденції в розвитку
відносин з дорослим. Перша відображає прагнення до
спільності, співпраці з дорослим, друга – до самостійності, емансипації від впливу дорослого. Перша розвивається і реалізується по вертикалі в системі «дитина –
дорослий», а друга – переважно по горизонталі, в системі «дитина – дитина».
В. Рубцов в якості головних складових спільної
діяльності виділяє розподіл початкових дій і операцій;
обмін способами дії і взаєморозуміння. А до основних
засобів, які забезпечують спільну діяльність, він відносить комунікацію і рефлексію. Без комунікації немож-
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ливі розподіл, обмін і взаєморозуміння. У процесі комунікації відбувається планування адекватних умов протікання діяльності і вибір відповідних способів дій. Рефлексія сприяє встановленню відносин учасника до власної
дії і забезпечує перетворення відповідно до утриманні
третьої і форми спільної діяльності [4]. Для спільної
діяльності характерні зовнішні і приховані умови. До
зовнішніх відносять взаємозв’язок і взаємозалежність її
учасників. До внутрішніх – усвідомлення ними важливості мети, необхідності діяти в одному смисловому
полі, для чого необхідно погоджувати свої дії [2].
Інтерес дослідників в області онтолінгвістікі поширився на вивчення діалогічної взаємодії дітей в процесі
адаптації до соціального середовища. Дослідження по
онтогенезу мови базуються на положенні Л. Виготського
про взаємозалежність мовного розвитку дитини і його
предметно-практичної діяльності.
Відомо, що діалог – генетично рання і тому найдоступніша дітям форма комунікації. Для того щоб розробити рекомендації, що визначають зміст і методи психолого-педагогічної корекції недоліків соціальної взаємодії
у дітей в групах інтегрованого (інклюзивного) навчання,
було проведено спеціальне дослідження стану соціальної взаємодії в дитячих групах загальноосвітніх ЗДО, так
як саме в цьому середовищі знаходяться діти з обмеженими можливостями здоров’я. Треба було виявити,
наскільки розвиток для них є спільним зі здоровими
дітьми у процесі виховання і навчання.
При аналізі отриманих результатів було виявлено
великі розбіжності даних навіть всередині однієї категорії дітей, хоча у всіх випробовуваних спостерігалася
виражена зацікавленість завданням і готовність його
виконати. Однак у досить великої групи дітей труднощі
виникли вже на етапі обговорення майбутнього завдання
і узгодження дій, тобто коли виникла необхідність побудови стратегії спільної діяльності.
Дослідження показало, що до кінця дошкільного віку
в сучасній ситуації розвитку навіть діти з нормальним
інтелектом здатні взаємодіяти з однолітками з інтерактивного типу лише в 51% випадків. У 32% випробовуваних спостерігався коактівний тип взаємодії, у решти
17% можна говорити про поєднання комунікативного і
інтерактивного типів. Діти із затримкою психічного розвитку відрізнялися від дітей з нормальним розвитком
разюче. Так, інтерактивний тип взаємодії демонстрував
16%, комунікативний – 70%, а змішаний – 14%.
Для комунікативної взаємодії було характерно наступне: відсутність перерозподілу і обміну діями і операціями; прагнення індивідуального виконання; слабка,
епізодична увага до партнера; поділ простору; нерозуміння програми партнера і невміння пояснити власні
наміри, несформованість функцій діалогу, особливо регулюючої; наявність конфліктів через матеріали. При
комунікативному типі взаємодії у дітей нерідко спостерігалося бажання «піти» від спільності в сторону
індивідуального виконання. Наприклад, вони відразу
розділяли рискою аркуш паперу і малювали кожен на
своїй половині, а при виконанні конструктивних завдань
вступали в боротьбу за деталі. Боротьба, вірніше захоплення матеріалів, іноді носила досить гострий і навіть
агресивний характер. У даному випадку діяльність дітей

свідчила про те, що саме по собі доручення виконати
спільне завдання разом хоча і усвідомлювалася ними,
але нездатність попередньо спланувати навіть найближчі
тактичні кроки і відсутність способів об’єднання зусиль
для досягнення загального результату (сукупного продукту) приводили нерідко до недосягення мети. Слід
зазначити, що ступінь задоволеності результатом в таких
випадках був низьким і навіть негативним. Важкий
шлях, який вони виконали до досягнення мети, не
викликав у них радісного почуття за-вершення.
Найбільше почуття незадоволеності було виражено у
тих дітей, які були змушені діяти тільки за програмою
ведучого партнера.
При цьому фактично було відсутнє як предметнопрактична, так і діалогічна взаємодія партнерів один з
одним, не спостерігалося обміну репліками. Ініціативні
звернення залишалися без відповіді, при цьому не спостерігалося і очікування відповідної реакції партнера. Чи
не мали місця розподіл і обмін діями, а тим більше обговорення засобів досягнення спільного результату. Таким
чином, діти ще не були здатними усвідомити спільність
мети і діяли в різних смислових полях.
При інтерактивній взаємодії в поведінці випробовуваних спостерігалися істотні зміни, що виразилося в
наступному. З’явилося уважне спостереження за діями
іншого, дії з урахуванням позиції і пропозицій партнера,
чутливість до нього, корекція своїх дій як реакція на
зауваження і т. Д. Виникли кооперовані дії з партнером,
спроби «обміну» діями, практична діяльність в одному
смисловому полі. Виникло розуміння кожною дитиною
залежності своїх дій від дій іншого. Їх комунікативні
репліки були подекуди самостійними епізодами в процесі спільної діяльності. У цих епізодах діти обговорювали стан ситуації, використовували покрокове планування .
З’явився обмін репліками, при цьому спостерігалось
істотне переважання ініціативних реплік над відповідними і їх різноманітність (питання, перепитав з метою
уточнення пропозицій або вимог партнера, прохання і
вимоги, оціночні репліки, а також спонукання іншого
роду).
Недостатні чутливість і увага до партнера, його дій і
реплік мали місце у більшості дітей. Яскраво вираженими були не тільки труднощі узгодження програм партнерів, але слабкість самих програм, а також здатності
виразно пояснити партнеру власні наміри.
Що ж стосується дітей із затримкою психічного розвитку, то очевидно, що оволодіння інтерактивною
взаємодією для них в переважній більшості випадків
виявляється недоступним, і найтиповішим для них виявляється комунікативний тип поведінки в комунікативнодіяльнісних ситуаціях. Однак, незважаючи на низький
рівень досягнень в області взаємодії, неправомірно
стверджувати про відсутність у них здатності до позитивної динаміки в оволодінні способами соціальної
взаємодії. Це можливо за умови, якщо освітнє середовище буде структуроване з урахуванням специфіки їх
розвитку і включатиме співпрацю, прямо спрямовану на
розвиток у них комунікативних і комумунікатівно-мовленнєвих умінь, сприйняття однолітка як об’єкта взаємодії
та ін. І якщо навчання буде включати не тільки індивідуальне, але і спільне виконання.
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Так, майже у всіх дітей спостерігалася мотиваційна
готовність до виконання спільних завдань. Ніхто з них
не відмовився грати, будувати або малювати разом з
однолітком. Більшість з них знало спільність мети і
прагнуло досягти результату. Головне, що робило неможливим спільне досягнення мети, – нестача засобів і
способів кооперації і комунікації як основного інструментарію спільної діяльності. Що ж стосується поділу
простору аркуша паперу перед малюванням і небажання
«ділитися» деталями конструктора, то цей факт можна
пояснити незвичністю завдання. Адже на заняттях в дитячому садку, а тим більше на шкільних уроках, діти вчаться працювати тільки в умовах індивідуального виконання.
Висновок: Отже, в результаті експериментального
вивчення соціальної взаємодії сучасних дошкільнят виявлено, що:
 соціальна ситуація розвитку сучасних дітей дошкільного віку є деприваційною з точки зору своєчасного
оволодіння ними соціальними компетенціями в дошкільному віці;
 спостерігається істотне відставання сучасних дошкільників в соціально-особистісному розвитку, їх інфантилізація, що підвищує ризики виникнення дезадаптивних форм поведінки;
 виявлено загальні для сучасних дітей всіх категорій
соціально-особистісного становлення в дошкільному
віці. Це виражається в уповільненні процесу децентрації
в дошкільному віці, несформованості функцій діалогу
(комунікативної, програмуючої, контрольно-регулюючої) як компонента системи комунікативно-діяльнісних
відносин, в ослабленні чутливості до партнера-однолітка
і сприйняття його як об’єкту взаємодій;
Отримані в дослідженні дані свідчать про необхідність структурування освітнього процесу в групах
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інклюзивної освіти з урахуванням загальних особливостей розвитку сучасної дитини в ситуації, що змінюється, а також з урахуванням типів, важкості порушень у
дітей з ОМЗ і індивідуальних особливостей кожної
дитини з метою формування у них необхідних соціальних компетенцій.
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SOCIO-PERSONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH INCLUSIVE EDUCATION:
STATEMENT OF THE PROBLEM, ANALYSIS OF PERSPECTIVES
In this article, the author addresses the issue of the current state of inclusive education, primarily related to the
involvement of preschool children with OMZ in society. The main deficits in the field of social and personal development of
both preschool children with disabilities and their peers who do not have such disabilities have been identified. These deficits
include: delay in identifying a peer as an object of interaction; lack of communication skills in the communication process;
weak sensitivity to the partner; difficulties in organizing joint behavior; lack of verbal regulation of behavior; slowing down
the decentralization process, etc.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЖІНОЧИЙ ОРГАНІЗМ
У статті розглядається вплив фізичної культури
організму. Розкривається вплив фізичних навантажень
вплив спортивних занять на здоров’я і самопочуття.
заняттях спортом жінок і яку мету вони переслідують.
Ключові слова: фізична культура, спорт, організм,
вправи.
Постановка проблеми. Фізична культура займає
одне з головних місць в житті людини, яка піклується
про своє здоров’я. Вона допомагає людям всебічно розвивати себе і за допомогою вправ досягати основної
мети зміцнення здоров’я.
Зараз все більше жінок стали приділяти собі особливу увагу, стежити за своїм здоров’ям, зовнішністю, фігурою, іншими словами, вести здоровий спосіб життя.
Це дуже важливо і правильно, адже саме жінка має великий вплив на все, що відбувається навколо неї: її
сім’я, народження здорових дітей, а значить і здорового
людства в цілому. Вона та, хто прищеплює своїй родині
здорові звички: правильне і здорове харчування, заняття
спортом і ведення здорового способу життя [2].
На даний час в інноваційному цифровому світі стало
дуже важко отримувати ту необхідну норму фізичного
навантаження, яка активувала і задіяла б всі групи м’язів
людини. Основна частина нашого дня проходить стоячи,
а найчастіше сидячи, після чого більшість процесів організму загальмовується.
Звичайний життєвий ритм пригнічує, кожен день,
приходячи з роботи, дуже багато говорять про те, як
вони втомилися і що у них немає сил на щось ще. В результаті чого відбувається як моральне, так і фізичне
виснаження організму, який недотримує належної норми
фізичних навантажень і починає давати збій, що тягне за
собою певні наслідки, особливо в жіночому організмі.
Мета дослідження: розглянути вплив фізичної культури і спорту на здоров’я і функціонування жіночого
організму.
Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:
1. Вивчити вплив фізичних навантажень на працездатність організму жінки.
2. Визначити основний вплив спортивних занять на
здоров’я і самопочуття.
3. Скласти порівняльну статистику занять фізичною
культурою у жінок.
Методи дослідження:. здійснити аналіз науковометодичної літератури, соціологічне опитування жінок.
Результати дослідження та їх обговорення. Регулярні заняття спортом благотворно впливають не тільки на
фізичне, а й на ментальне здоров’я людини. Завдяки
постійним тренуванням зростає м’язова маса, укріпляється імунітет. Крім того, спорт допомагає впоратися зі
стресом і підтримувати тіло у фізичній формі. Але чи

і спорту на роботу і функціонування жіночого
на працездатність організму жінки та основний
В роботі досліджується питання про регулярні
здоров’я, жінки, здоровий спосіб життя, фізичні

означає це, що активне заняття спортом не має негативних наслідків?
Часто у дівчат, які займаються важкою атлетикою
або видами спорту, де вимагається сильне фізичне напруження і витривалість, виявляються проблеми з менструальним циклом. Важкі види спорту можуть негативно
позначитися на життєво-важливих процесах, що відбуваються в організмі жінки. Обережно потрібно виконувати вправи, які дають великий тиск на нижні ділянки
живота. Всі інші види спорту, навпаки, покращують стан
представниць слабкої статі, зокрема емоційний фон,
який сильно впливає на жіноче здоров’я [2].
Існують такі види спорту, які виступають в якості
профілактики жіночих захворювань, наприклад, йога,
пілатес, плавання і аеробіка перешкоджають застою
крові в венах малого таза, зменшують можливість загострення хронічних захворювань і підвищують тонус
м’язової тканини [1].
Розглянемо, як впливають заняття фізичною культурою на жіночий організм:
– збільшення м’язової маси дозволяє підтримувати
опорно-руховий апарат і збільшувати швидкість обміну
речовин;
– збільшення рівня метаболізму. Навіть залишаючись
в спокої, організм активно витрачає енергію;
– зміцнення опорно-рухового апарату. Поліпшення
обмінних процесів в кістково-м’язового апарату сприяє:
зміцненню кісток, поліпшенню кровопостачання, надходженню поживних речовин в суглоби і т.п.
– зміцнення серцево-судинної системи. Кардіо-тренування зміцнюють серцевий м’яз, підвищується ударний обсяг серця і витривалість організму.
– профілактика ожиріння. Займаючись спортом, відбувається підвищення основного обміну речовин, таким
чином, зайва жирова маса поступово замінюється
м’язової;
– поліпшення психоемоційного стану. Регулярні заняття спортом, позитивно впливають на нервову систему, знижуючи рівень стресу в організмі.
– підтримка жіночого здоров’я і репродуктивної системи. Фізичні вправи відновлюють баланс репродуктивних гормонів, збільшують приплив крові і усувають застійні процеси в статевих органах жінки.
Для вирішення поставлених завдань аналізу даних
було проведено опитування серед жінок у віці від 18 до
55 років. В опитуванні брало участь 57 чоловік, серед
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них виявилися, як і студентки, так і ті, хто працює. Анкетування передбачало наступні питання:
1. Чи займаєтеся ви фізичною культурою у вільний
від навчання / роботи час?
2. Скільки ви відводите днів в тиждень на фізичні
вправи?
3. Чи вважаєте ви, що фізична культура покращує
ваше здоров’я і самопочуття?
Результати опитування показали, що отримане відсоткове співвідношення, дозволяє припустити, що більшість з жінок так чи інакше займаються спортом або
фізичними вправами. Анкетування виявило, що здебільшого жінки відводять в середньому 1–2 дня для занять, але є й ті, хто займається 3–4 дня, і ті, хто зовсім не
займається. Також варто відзначити, що жінки вважають, що спорт благотворно позначається на їхньому
здоров’ї.
В результаті проведеного соціологічного опитування,
було виявлено, що більшість жінок займаються фізичними вправами. Загалом вони піклуються про себе, свою
фігуру і здоров’я.
Висновки. Таким чином, провівши дослідження і
анкетування про вплив фізичної культури на здоров’я
жіночого організму, зазначимо, що для підтримки організму і профілактики захворювань, необхідно включити
в свій спосіб життя фізичні вправи. Вони допоможуть
відновити, поліпшити і запустити життєво-важливі про-
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цеси в організмі кожної жінки. Здоров’я – це перша і
найважливіша потреба жінки, визначальна здатність її до
праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості [3].
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
В роботі дається обґрунтування загального та спеціального фізичного навантаження при вихованні
фізичних якостей у спортсменів в навчально-тренувальній та змагальній діяльності. Розкривається
планування фізичного навантаження при вихованні загальних і спеціальних фізичних якостей у спортсменів
на основі точкового фізичного навантаження, де підвищується результативність змагальної діяльності на
основі об’єктивного контролю і оцінки функціонального стану.
Ключові слова: загальна і спеціальна фізична підготовленість, спортсмен, навчально-тренувальна та
змагальна діяльність.
Постановка проблеми. Методична основа виконання фізичного навантаження передбачає виключення неточності. Спортсмени, виконуючи фізичне навантаження, повинні враховувати рівень загальної та спеціальної
фізичної підготовки, виконувати контроль функціонального стану, щоб не перебувати в стані стомлення, перевтоми, перенапруги в навчально-тренувальній і змагальній діяльності. У спортсменів контроль функціонального
стану в навчально-тренувальній і змагальній діяльності
здійснюється несистематично, а іноді і зовсім відсутній
під час виконання фізичного навантаження, що сприяє
стомленню і напрузі систем і функцій організму [1].
Мета дослідження: обґрунтування загального та
спеціального фізичного навантаження при вихованні
фізичних якостей у спортсменів в навчально – тренувальній та змагальній діяльності.
Завдання дослідження: розкрити застосування загального та спеціального фізичного навантаження при
вихованні фізичних якостей у спортсменів.
Результати дослідження та їх обговорення. Якщо
загальне і спеціальне фізичне навантаження мають обмеження в дозуванні в вихованні фізичних якостей то, з
одного боку, це є недоліком, так як в застосуванні воно
не виконує розвиваючі, відновлюючи і адаптаційні функції під час відсутності методів педагогічного контролю,
з іншого боку, застосування неоптимального фізичного
навантаження призводить до стомлення, перевтоми,
перенапруження спортсменів.
Застосування педагогічного контролю при виконанні
загального та спеціального фізичного навантаження дозволить поліпшити навчально-тренувальний і змагальний процес спортсменів. Планування фізичного наван таження при вихованні загальних і спеціальних фізичних
якостей відбувається на основі точкового фізичного навантаження, підвищується ефективність і результативність змагальної діяльності, об’єктивного контролю і
оцінки функціонального стану. Слід зазначити, що не
строго регламентована діяльність фізичного навантаження може мати застосування тільки в проведенні разових емоційно-розважальних фізкультурних ігор, естафет, фізкультурних свят, а для цілеспрямованої системної
роботи в підвищенні розвитку функціональних систем,
загальної і спеціальної фізичної підготовленості підхо-

дить сувора регламентація фізичного навантаження в
спортивній діяльності.
У цьому випадку тільки сувора регламентована діяльність загального та спеціального фізичного навантаження в навчально-тренувальній та змагальній діяльності сприяє виконанню розвиваючої і відновної функції,
якщо планується адаптаційна послідовність загального
та спеціального фізичного навантаження і визначається
функціональна оцінка процесу відновлення. У вихованні
загальних і спеціальних фізичних якостей у спортсменів
необхідно дотримуватися компоненти фізичного навантаження і виконувати їх в строгій адаптаційній
послідовності.
Уявімо строго регламентовані дії загального та спеціального фізичного навантаження при вихованні фізичних
якостей у відповідності з функціональними можливостями спортсменів в навчально-тренувальній та змагальній діяльності. У спортсменів в навчально-тренувальній
та змагальній діяльності часто при виконанні фізичного
навантаження інтервал відпочинку є необґрунтованим.
Після виконання фізичного навантаження іноді на відпочинок дається дві-три хвилини для групи в одній серії
при вихованні швидкісних, силових, координаційних
якостей. При цьому не враховується індивідуальний
процес відновлення спортсменів. Під час виконання загального і спеціального фізичного навантаження не визначається механізм енергозабезпечення, який може
бути різним у залежності від того, які загальні або спеціальні фізичні якості виховуються.
У вихованні загальних і спеціальних фізичних якостей розвиваючий ефект створюється не тільки фізичним
навантаженням, фізичними вправами, але і інтервалом
відпочинку. У спортсменів інтервал відпочинку припиняє розвивати тренувальний ефект в тому випадку, якщо
після виконання фізичного навантаження вони відновлюються протягом 30 секунд першої хвилини. Адаптаційне пристосування функціональної системи спортсменів
до виконуваного фізичного навантаження підтверджується результатом пульсу після сну протягом двох-трьох
днів на аналогічне фізичне навантаження. Якщо відновлення здійснюється за 30 секунд, тоді підвищують інтервал відпочинку – пульс від 100 до 105 уд. / хв. і від
105 уд. / хв. і далі згідно адаптаційного відновлення
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функціональної системи, і кордонів ординарного, жорсткого типів інтервалів відпочинку до 120, 130 уд. / хв.
Слід сказати, що загальне і спеціальне фізичне навантаження застосовується найбільш ефективно в вихованні фізичних якостей в тому випадку, якщо неоптимальний вплив попереджається на ранньому етапі виконання,
а навантаження виконується згідно строгої адаптації
функціональної системи. При цьому необхідно зазначити, що розвиваюче фізичне навантаження на спеціально-підготовчому і змагальному етапі у спортсменів
виконується при пульсі – від 165 до 205 уд. / хв., відновлюючи – від 100 до 145 уд / хв., підтримуюче фізичне
навантаження від 145 до 155 уд / хв. в навчально-тренувальній та змагальній діяльності.
Висновки. Відзначимо, що відновлення для кожного
спортсмена є індивідуальним. Індивідуальним є і час
відновлення від мінімальної до максимальної величини
пульсу і встановленого інтервалу відпочинку. Саме стандартний відбудовний інтервал часу дозволить ефективно дозувати виконання фізичного навантаження в
кожній серії і між повтореннями, попереджуючи неоптимальне повторення фізичної вправи. Чим коротше
стандартний відновлювальний інтервал часу (протягом
однієї хвилини), тим ефективніше здійснюється процес
відновлення. За стандартним відновлюю чим інтервалом
часу можна судити про загальну і спеціальну фізичну
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підготовленість спортсменів під час виконання фізичного навантаження при вихованні фізичних якостей.
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INCREASE IN THE GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL THE PREPAREDNESS OF ATHLETES
In work justification of the general and special physical activity at education of physical qualities at athletes in
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THE PECULIARITIES OF TRAINING FUTURE TEACHERS
OF PHYSICAL EDUCATION WITHIN THE CONDITIONS
OF MODERN PARADIGM OF HIGH EDUCATION
Modern innovative changes and entrance Ukraine to the educational European environment provided new
requirements to the training of future teachers of the Physical education within the institutions of high education.
Considering the our-days position, the training of future teachers of Physical culture at high school is oriented on
the satisfaction of the country’s demands in the qualified professionals who would be able: to be competitive within
the market of the educational services, to direct their efforts on the strengthening and saving of the pupils’ health
within institutions of the general secondary education.
Key words: training, future teachers of Physical culture, paradigm of high education, institutions of high
education.
Introduction. The national system of high education in
Ukraine states new requirements to the readiness of future
teachers of Physical culture for the pedagogical activity. The
high school deals with the burning problem of training
teachers of Physical culture, who would be able to be
competitive, responsible within the market of educational
services; who would be able to react mobile on the changes
within the physical-cultural-educational environment.
Reviews of recent publications. The theoretical and
methodical fundamentals of the professional training of
future teachers of Physical culture within institutions of high
education were thoroughly researched by: A.Yu. Azhippo,
P.B. Dzhurinsky, E.A. Zakharina, L.I. Ivanova, R.P. Karpyuk,
L.P. Suschenko, O.V. Tymoshenko and others.
Some aspects which characterize the peculiarities of the
training future teachers of Physical culture at high school,
were revealed within the scientific works, written by
L.P. Arefyeva, O.A. Atamas, O.O. Bezkopilny, D.V. Bermudez, O.M. Voitovskaya, L.V. Galchenko, V.D. Druchik,
M.V. Karchenkova, L.O. Konovalskaya, O.K. Kornosenko,
V.I. Naumchuk,
O.V. Omelchuk,
V.G. Omelyanenko,
N.M. Samsutina and others.
The aim of the article is: to characterize the
peculiarities of training of future teachers of Physical culture
within the conditions of modern paradigm of high education.
Material and methods: analysis, generalization, survey
and questionnaire of students of high education.
Recent findings. According to N.O. Belikova, the main
idea of the high education’s conception at modern stage of
development of professional high school is “the training of
qualified specialist with the appropriate level and profile;
specialist who would be competitive within the market of
labor; who would master his profession and who would orient
in the related fields of activity; who would be able to work
effectively according to his specialty at level of the world’s
level; who would be ready for the continuous professional
growth, for the social and professional mobility” [3, p.1].
The thought of O.Yu. Azhippo is interesting, cause the
author underlines that “the problem of improvement of the
process of mastering knowledge at high educational

institutions becomes especially burning, because the
individualization of the students’ education provides the
intensification of the cognitive activity which is based on the
modern methods and technologies of teaching (problematic,
computer-cycle, etc), which give the opportunity for students
not only to get necessary knowledge and skills in the
shortened terms, but also to combine successfully the
education at high educational institutions with another types
of activity” [2, p.511-512].
According to O.V. Timoshenko, the state’s desire to
integrate into the European educational environment
“demands the re-consideration of the content, functions and
tasks of the optimization of professional training of future
teachers of Physical culture at high educational institutions
on the basis of the program-goal management along with the
implementation of the module technology of education
which will give the opportunity to ground scientifically and
to replenish the didactic system of professional training of
teacher of Physical culture” [7, p.5].
According to L.P. Sushshenko, the prior direction of the
modern high physical-cultural education is the “transferring
of the accent form the narrow subject training to the
formation and development of the holistic personality;
transferring of the student from the object of the external
action (consumer of the knowledge) to the subject of own
professional incipience” [8, p.348].
І.V. Ivanyi states that “the personality, the level of
personality’s culture and education is the first point and final
result of the new paradigm of the society’s development” [5,
p.140]. Within such conditions the especial importance have
the theoretical-methodological, social-psychological and
organizational-pedagogical aspects of the problem of the
humanistic development of graduates of high educational
institutions, particularly, the specialists of physical education
and sport” [5, p.140].
D.V. Bermudes underlines the changes in training of the
modern teacher and states that “at the modern stage the main
goal of high pedagogical education is the highly-qualitative
training of the qualified specialist who would grow
continuously in the professional aspect,; who would be ready
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for the professional self-improvement [4, p.1]. D.V. Bermudes
underlines that there was upgraded the system of physical
education at institutions of general secondary education.
This “widens the reserves of the pupils’ harmonious
development, gives them the opportunity of choice of the
variable modules on different kinds of sport, physical
activity, choreography which should be mastered by the
modern teacher of Physical culture” [4, p.1].
Within the research which was made by L.I. Ivanova, it
was underlined that the training of future teachers of
Physical culture for the physical-culture-healing work must
provide the mastering such knowledge and skills: “to
implement forms, methods, ways of the educational work
which are not harmful for the pupils; to provide the
appropriate level of teaching subjects of the educational field
“Health and physical culture”; to give pupils the
fundamental knowledge about the health and ways of the
health’s saving and strengthening; to provide the formation
of pupils’ demand in healthy life-style and to provide the
applied skills and habits of the healthy life-style; to provide
the appropriate motivation to the realization of the physicalcultural-healing work with pupils of the general secondary
schools; skills of the teacher-organizer of the physicalcultural-healing work at school; skills of the organization
and conducting lessons within the physical-cultural-healing
collectives, skills of conducting lessons with special medical
groups” [6, p.11]. For our research this thesis is pertinent.
О.А. Atamas determines main tasks of the professional
training of future teachers of Physical culture within the
conditions of the modern paradigm of high physical-cultural
education:
– Training of highly-professional teachers of Physical
culture who would be ready to teach pupils of the general
secondary school not only contextually but also these
teachers have to be able to teach pupils proceduraltechnologically during the process of the personally-oriented
pedagogical process which creates conditions for the full
expression and development of the personal functions of
subjects of the educational activity (who would be able to
look for and to find the ways of own social incipience;
– Training of teachers of Physical culture who would be
able to study and to adjust to the continuously changed
conditions and content of the professional activity; who
would be interested in their own continuous education and
self-improvement;
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– Formation of such personal structures and abilities
within the personality of the future teacher of the Physical
culture, which would allow him to orient within the
professional environment and to construct the vector of his
own professional growth;
– Realization of the analysis of the content fundamentals
and organization of high physical-cultural education with the
goal of grounding of the new pedagogical technologies for
the training of the future teachers of Physical culture at high
school [1, p.12-13].
The formed readiness of the future teachers of the Physical
culture will help them to lead the interpersonal dialogues, to
maintain the subject-subject relationships with their pupils; to
provide physical-cultural-healing activity on the basis of the
understanding and perception. This must be the result of the
training of future teachers of Physical culture within the
conditions of modern paradigm of modern high education.
One of the main tasks of the training modern teacher of
Physical culture is the formation of readiness for the
pedagogical interaction within the physical0cultural-healing
activity.
We have conducted the questionnaire of 203 students;
among them there were 77 students of Berdiansk state
pedagogical university; 52 students of Lviv state university
of physical culture named after Ivan Boberskyi; 41 student
of Melitopol state pedagogical university named after
Bohdan Khmelnitskyi and 33 students of Cherkassy national
university named after Bohdan Khmennitskyi.
37,34% of respondents were able to implement the
theoretical knowledge in their practice during the process of
the physical-cultural-healing activity. 40,96% of respondents
were able to implement partly the theoretical knowledge in
their practice during the process of the physical-culturalhealing activity, 11,3% of respondents didn’t have the ability
to implement the theoretical knowledge and 10,4% of
respondents told that it was difficult for them to answer the
questions of the survey. The analysis of the received data
proved that only 37,34% of the future teachers of Physical
culture are ready (and they are able) to implement theoretical
knowledge in their practice during the process of the physicalcultural-healing activity. this proves that future specialists
don’t have the appropriate professional competence and need
more deep theoretical knowledge and innovative approaches
during the educational process. (рic.1).

Picture 1. The students’ answers about the ability to implement theoretical
knowledge in their practice during the process of the physical-cultural-healing activity (%).
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We were interested in the thought of the students of
Berdiansk state pedagogical university in the context of the
modern condition of the formation of readiness of future
teachers of physical culture for the pedagogical interaction
within the physical-cultural-healing activity. That’s why we
have made the survey of 77 students of Berdiansk state
pedagogical university. The conducted research allowed us
to determine that 54,55% of the students share the idea that

the pedagogical interaction of the teacher of Physical culture
and his or her pupils is the necessary condition of the
effectiveness of the pedagogical process at institutions of
general secondary education. 32,47% of students share this
idea only partially, 5,19% of respondents have chosen the
answer “no, I don’t share this idea”, and 7,79% of future
teachers of Physical culture have chosen the answer “it is
hard to answer” (pic.2).

54,55%

Yes, I share it
32,47%

I share it partially
No, I don’t share
It is hard to answer
0,00%

5,19%
7,79%
10,00%

20,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

Picture 2. Results of the survey of future students
of Physical culture about the pedagogical interaction (%)
Conclusions. The training of future teachers of Physical
culture at the institutions of high education is the integrated
system which creates the necessary condition for the
formation of the professional competence and development
of the personality of the future teacher of Physical culture on
the basis of: mastering professionally-oriented knowledge,
skills and personal features; gaining practical professional
experience. This provides the effectiveness of the physicalcultural-healing work. This provides the revealing and
determining of the pedagogical conditions for the formation
of readiness of future teachers of Physical culture for the
professional activity; for their professional socialization and
self-development; for the transfer from the knowledge
paradigm to the competence model of high physical-culturalhealing education.
Prospects for the further research is the development
of the model of formation of readiness of future teachers of
Physical culture for the pedagogical interaction within the
physical-cultural activity.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сучасні інноваційні зміни та вхід України до освітнього Європейського простору зумовили нові вимоги до
підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти. З позицій сьогодення підготовка
майбутніх учителів фізичної культури у вищій школі спрямована на задоволення потреб держави у кваліфікованих
кадрах, здатних бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг, спрямовувати свої зусилля на зміцнення та
збереження здоров’я учнів закладів загальної середньої освіти.
Ключові слова: підготовка, майбутні вчителі фізичної культури, парадигма вищої світи, заклади вищої освіти.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ-МІГРАНТАМИ
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У запропонованій статті розглянута проблема внутрішньо-переміщених сімей та адаптація дітеймігрантів до нових реалій життя. Проаналізовано принципи підготовки педагогів до процесу навчання та
виховання дітей-мігрантів. Доведено, що процес адаптації таких дітей є складним, довготривалим та
вимагає від педагогів якісної підготовки та нового бачення навчально-виховного процесу.
Ключові слова: внутрішньо-переміщені сім’ї, діти-мігранти, підготовка педагогів, полікультурний
простір.
Постановка проблеми. Складна соціально-політична та економічна ситуація, детермінована подіями на
сході України, а саме, проведенням Антитерористичної
операції, стала основним каталізатором збільшення внутрішньої міграції, що призвело до появи нової категорії
суб’єктів права – внутрішньо переміщених осіб, які,
водночас, потребують нагального правового та соціального захисту
Унаслідок вимушеної міграції загострюється низка
соціальних, педагогічних, психологічних проблем, відтак, провідне місце у сучасному українському освітньому просторі посідає проблема формування готовності
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до
педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб.
У контексті зазначеного, особливе методологічне
значення мають Конституція України (1996), документи
освітньої сфери – Закон України «Про освіту» (1991),
«Про дошкільну освіту» (2001), «Про вищу освіту»
(2014), постанови Кабінету Міністрів України «Про
державну національну програму «Освіта» («Україна XXI
століття»)» (1993), «Про затвердження Положення про
дошкільний навчальний заклад» (2003), Державний стандарт дошкільної освіти України «Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні» (2012). На важливість історико-педагогічних досліджень, зокрема, щодо підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти, вказує Національна доктрина розвитку освіти (2002), Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на період до
2021 року (2013).
Підготовка кадрів для дошкільних інституцій – одна
з головних складових формування та функціонування
системи освіти дошкільників. Її теоретичні і методичні
засади розкрито у працях Г. Бєлєнької, Н. Гавриш,
О. Кучерявого, Н. Лисенко, Г. Підкурганної та ін.
Науковий аналіз різних аспектів професійної підготовки майбутніх вихователів здійснено у низці дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук. Приміром, у наукових дослідженнях
Г. Борин,
Н. Голоти,
Н. Грами,
Н. Ковалевської,
О. Косарєвої – представлено особливості підготовки
майбутніх вихователів до роботи з сім’ями дітей;
О. Вашак, І. Трубник – підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників; Н. Грами –
формування у вихованців елементарних математичних

уявлень; А. Залізняк, Р. Кондратенко, Т. Позднєвої –
напрями професійної підготовки до морального виховання дітей; М. Батьо – підготовка до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку;
О. Швець – особливості підготовки майбутніх вихователів до використання поетичних творів у художньо-мовленнєвій діяльності дітей та ін.
Мета. В освітніх установах значно збільшилась кількість дітей мігрантів. У цих умовах перед педагогічним
співтовариством виникає потреба проаналізувати наступну проблему: чи готовий вихователь, вчитель до вирішення педагогічних завдань в роботі з дітьми
мігрантами?
Виклад основного матеріалу. В зв’язку з цим виникає потреба в організації підготовки фахівців, спрямованих на роботу з мігрантами і їх сім’ями. На наш погляд,
ефективними інструментами грамотної державної політики і практики роботи з мігрантами виступає реалізація
норм міжнародного, державного і регіонального прав,
наявність кваліфікованих фахівців і підготовленість самих мігрантів до виконання професійних і життєвих (в
тому числі і батьківських) функцій на новому місці
проживання.
Потрапивши в інше середовище, мігрант постає перед необхідністю визначення нової життєвої стратегії і
адаптації як професійної, так і соціальної, що, в свою
чергу, стосуються членів його сім’ї, в тому числі і дітей.
Знання і передбачення особливостей поведінки мігранта
має велике значення в попередженні міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, приклади яких ми бачимо і в
країнах Європи, і у нас. Серед мігрантів, як правило, є
сім’ї повні і неповні, благополучні і неблагополучні,
забезпечені і незабезпечені. У цих сім’ях в більшості
випадків є діти, причому вони стають мимовільними
мігрантами, оскільки рішення про зміну місця проживання зазвичай приймається без їх участі.
Найбільш гостро проблема дітей мігрантів проявляється у містах-мегаполісах, де вона зачіпає долі сотень
тисяч дітей. Негативні наслідки, невирішеність педагогічних проблем дітей-мігрантів цілком очевидні і в майбутньому є причинами міжетнічних, міжконфесійних та
соціальних конфліктів в суспільстві. Як стверджує
І. Сьомкіна: «Особливо стресовою і травматичною ситуацією ці події стали для дітей, які змушені були змінити
місце проживання і отримали статус «діти-переселенці»,
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тому що діти взагалі є більш вразливими та чутливими
до впливу несприятливих чинників навколишнього середовища, аніж дорослі. Діти-переселенці змушені зустрічатися із травматичними і стресовими чинниками
значно частіше. Ці чинники впливають на дитину в період її розвитку, тим самим порушуючи нормальні процеси формування і становлення особистості. Пережитий
травматичний досвід впливає на когнітивні процеси,
особливості поведінки, міжособистісні відносини, самооцінку і, в цілому, на світогляд» [4, с.102].
Заклади дошкільної освіти та загальноосвітні школи
повинні усвідомлювати масштаби явища міграції та специфічні особливості поведінки мігрантів у полікультурному середовищі. Школа в першу чергу покликана стати
місцем широкої культурної дискусії, допомогти дітям
навчитися розуміти, осмислювати і усвідомлювати різноманітність сучасної багатокультурної дійсності, особистісні та культурні відмінності, навчити їх вирішувати
проблеми і конфлікти міжкультурної взаємодії шляхом
діалогу і співпраці.
Для цього слід забезпечити необхідний рівень професійної компетентності педагогів, здатних враховувати
особливості роботи з дітьми мігрантами, забезпечувати
їм підтримку і захист. Однак вирішення проблеми підготовки фахівців для роботи з дітьми-мігрантами пов’язане з подоланням ряду суперечностей: по-перше, протиріччя між явищем масової міграції і неготовністю системи освіти забезпечити їх якісне навчання та виховання
на базі принципів полікультурності, в зв’язку з відсутністю відповідає викликам часу системної державної політики, що включає відповідне фінансування, розробку
правової бази та методико-технологічного забезпечення
роботи з дітьми-мігрантами та їхніми родинами; подруге, протиріччя між гострою необхідністю спеціальної
підготовки педагогів, соціальних педагогів, соціальних
працівників і управлінців для роботи з сім’ями мігрантів
і їх дітьми і відсутністю відповідних положень та рекомендацій в стандартах педагогічної освіти; по-третє,
діти-мігранти – це соціально-педагогічна реальність, яка
поки що не знайшла належної уваги зі сторони системи
освіти, соціальних інститутів, недостатньо відображається в засобах масової інформації, в свідомості і діяльності педагогічної та батьківської громадськості. У світовій практиці накопичено солідний досвід соціальнопедагогічно супроводу і підтримки дітей-мігрантів в
полікультурному середовищі (Англія, Німеччина, Ізраїль
та ін.), У своїх працях польський соціолог, доктор гуманітарних наук, професор Ягелонського університету,
який отримав світове визнання завдяки досліджень теорії соціальної довіри П. Штомпка, наголошує, що ситуація вимушеної міграції є травматичною подією для переселенців [5, с.15].
Методологією адаптації прогресивного вітчизняного
та зарубіжного досвіду є системно-культурологічний
підхід, що дозволяє визначити послідовність «кроків»
підготовки фахівців для роботи з дітьми-мігрантами:
виділити ціннісні основи полікультурної освіти в сучасному світі; обґрунтувати вибір країн, досвід яких адаптується до умов розвитку педагогічної освіти в частині
підготовки педагогів для роботи з дітьми-мігрантами;
узагальнити основні напрямки побудови педагогічної
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освіти з урахуванням міграційних процесів і визначити,
що з цього може бути адаптоване до наших реалій; побудувати узагальнену модель змін педагогічної освіти в
умовах розвитку міграційних процесів.
Причини, що викликають труднощі в соціальнопедагогічній роботі з дітьми-мігрантами:
– відсутність у педагогів навичок особистісно-орієнтованої взаємодії з дітьми мігрантів;
– невміння професійно грамотно вибудовувати відносини з вихованцями на основі принципів діалогу,
толерантності, полікультурності;
– неготовність педагогів вступати в спілкування з
дітьми різних етносів, національностей та культур з позиції рівності культур в будь-якій (навчальній, позакласній, ігровій) спільній діяльності; відсутність доступних
практико-орієнтованих соціокультурних і полікультурних технологій;
– недостатня підготовленість у встановленні взаємодій-наслідком між соціумом, освітньою установою, батьками, органами влади та інститутами громадянського
суспільства у вирішенні питань, що стосуються дітей
мігрантів.
Удосконалення процесу підготовки педагогів для
роботи з дітьми мігрантів дозволяє розглядати цю підготовку як систему, процес і результат цілеспрямованої
освітньої діяльності, заснованої на принципах полікультурності, модульно-компетентнісного і особистісно-орієнтованого підходів. Результати досліджень Є. Бондаревської доводять, що розв’язання завдань навчання і
виховання дітей-мігрантів забезпечується шляхом особистісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу [1, с.19], оскільки його спрямовують не
лише на формування знань, умінь та навичок, а й допомагають у вирішенні життєвих проблем вихованців.
Система професійної підготовки педагога для роботи
з дітьми мігрантів включає наступні компоненти:
– оволодіння професійною культурою, в тому числі
формування етнокультурної компетентності педагога;
– підготовка педагога-дослідника; формування особистості педагога;
– забезпечення
широкого
загальногуманітарної
освіти; забезпечення високого рівня практичного володіння професіональною майстерністю;
– інтеграція курсів педагогіки, психології та методики; можливість індивідуальної самореалізації;
– диференційована оцінка професійних умінь, пропрофесійного майстерності.
У зв’язку з цим в концепції організації підготовки
педагогів як мета навчання виступає сукупність професійних компетенцій, як засіб її досягнення – модульна
побудова змісту і структури професійної освіти.
Для побудови системи підготовки педагога для роботи з дітьми мігрантів потрібно рішення наступних
завдань:
– обґрунтування науково-теоретичних і методологічних основ підготовки фахівців для роботи з дітьми-мігрантами в контексті принципів полікультурності та діалогу культур;
– розробка програмно-методичного та технологічного забезпечення підготовки педагогів для роботи з
дітьми-мігрантами на основі культуровідповідного, дія-
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льнісного, модульно-компетентнісного, і особистісно
орієнтованого підходів.
Процес підготовки педагогів для роботи з дітьми мігрантів передбачає створення блоків, модулів, інтегрованих курсів і програм полікультурного освіти, спрямованих на формування у них цілісної, об’єктивної картини
світу, способів активної міжкультурної взаємодії.
Тематика освітніх модулів може бути визначена наступним чином:
– підтримка і захист дітей-мігрантів в світовій і вітчизняній педагогіці;
– етнопедагогічні і етнопсихологічні особливості
роботи з дітьми-мігрантами; білінгвізм: лінгвістичний
статус і характеристики; полікультурне виховання;
– основні напрямки навчання української мови дітеймігрантів; педагогіка роботи з дітьми-мігрантами в полікультурному освітньому просторі та інші.
В ході підготовки педагогів для роботи з дітьми мігрантами велика увага приділяється навчальній практиці,
в процесі проходження якої передбачено такі види робіт:
– аналіз програм, навчальних планів і навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу;
– складання планів психолого-педагогічної та методичної роботи педагога з дітьми мігрантів;
– виконання розділів, планів психолого-педагогічної
та методичної роботи педагога з дітьми-мігрантами;
– розробка і використання елементів навчальнометодичного комплексу в професійній діяльності;
– аналіз предметно-розвиваючого полікультурного
простору;
– застосування сучасних методів, методичних прийомів, засобів, технологій навчання і виховання дітеймігрантів в професійній діяльності.
У роботі з учнем з травмою війни вчитель має дотримуватися принципів кризового втручання, надання
психологічної допомоги в кризі, для яких характерно:
«невідкладність інтервенції; самовизначення (власний
вибір дитини свого шляху); дія (учитель стимулює учня
до дії); обмеження цілей (для успіху поставлені цілі повинні бути більш дрібними); фокусування на основній
проблемі (криза досить об’ємна, необхідно визначитися
зі структурою роботи); підтримка з боку інших (психолог, соціальний педагог, колеги вчителі); образ кризової
ситуації (вербалізація образу ситуації, що сталася; впевненість в собі)» [3, с.95].
Кваліфікаційні вимоги до педагогів, які будуть працювати з дітьми мігрантів, повинні враховувати особливості сфери їх майбутньої діяльності – власне виховну,
роботу з соціальним оточенням, управлінську діяльність
і професійну самоосвіту. У кожній сфері діяльності розвиваються і проявляються професійно-значущі вміння в
комунікативній, соціальній та інформаційній сферах, що
передбачають розвиток у педагогів відповідних
компетенцій.
Комунікативні компетенції:
– співчувати, розуміти дитину-мігранта;
– будувати конструктивну взаємодію з дітьми іншої
національності;
– розуміти особливі труднощі дитини в спілкуванні з
іншими дітьми; враховувати особливості змішаних
шлюбів;

– вибудовувати толерантні відносини з батьками
інших національностей;
– конструктивно взаємодіяти з іншими закладами, в
яких навчаються діти-мігранти, запозичувати позитивний досвід;
– встановлювати контакти і співпрацювати з національними діаспорами, етнокультурними громадами;
– критично аналізувати результати своєї роботи з
дітьми-мігрантами та їхніми батьками.
Соціальні компетенції:
– допомагати батькам, іншим педагогам розуміти
дитину-мігранта;
– надавати підтримку дитині-мігранта у встановленні контактів з іншими дітьми в освітній установі і
соціальному оточенні;
– пропагувати і демонструвати толерантну поведінку в освітньому закладі та поза ним;
– допомагати освоювати культуру, культурні цінності, традиції регіону проживання;
– сприяти проведенню культурних акцій, етнонаціональних свят з опорою на особливості простору регіону;
– сприяти дружній взаємодії дитини-мігранта з іншими дітьми в освітній установі;
– дотримуватися етичних норм міжкультурних
взаємин.
Інформаційні компетенції:
– використовувати в освітньому процесі інформацію
про особливості різних національних культур;
– інтегрувати інформацію про регіони, звідки приїхали
діти-мігранти, в зміст предметів, що викладаються;
– створювати інформаційно-комунікативне середовище для розширення контактів дітей-мігрантів з однолітками і соціальним оточенням;
– сприяти поширенню достовірної інформації про
історію, культуру, звичаї, традиції регіонів, звідки приїхали діти-мігранти;
– використовувати різні способи інформування та
технології організації полікультурних свят і культурних
акцій;
– представляти і захищати інтереси вихованців, учнів різних національностей при проектуванні освітніх
програм;
– використовувати різні джерела інформації для
розширення знань і досвіду з питань, що стосуються
роботи з дітьми-мігрантами.
Висновки. Розвиток полікультурного освітнього простору, сучасна соціокультурна ситуація визначають
необхідність істотного перегляду традиційних освітніх
парадигм, які вже сьогодні виявилися неспроможними в
сенсі забезпечення розвитку сучасного полікультурного
суспільства, в котрому посилилися міграційні потоки і
загострилися проблеми мігрантів.
Таким чином, підготовку педагога до діяльності в
багатокультурному освітньому просторі, необхідно починати з реорганізації педагогічної освіти, оновлення її
концептуальних засад на культурологічних засадах,
впровадження в процес підготовки педагога інтегрованих курсів і міждисциплінарних програм в контексті
педагогіки роботи з дітьми мігрантами. Сучасний педагог, який працює в полікультурному освітньому просторі, є сполучною ланкою між вихованими закладами,
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соціальними інститутами і факторами, які так чи інакше
сприяють вирішенню проблем міграції та інтеграції сімей мігрантів і їхніх дітей в середовище інших регіонів.
У зв’язку з цим вдосконалення підготовки педагогів для
роботи з дітьми-мігрантами відповідає викликам часу і
задачам формування цілісного освітнього простору
України.
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
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components of this concept. Levels of scientific knowledge, levels of the cognitive activity are given. The extended
concept of activation of cognitive activity is presented. The conditions of activation of students’ cognitive activity are
shown.
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The statement of a problem. Modern development of
society requires further improvement of the system of
training and advanced studies of teachers. Education is
designed to contribute to the nation’s intellectual potential
and to the comprehensive development of every member of
society as an active citizen. In today’s mixed-learning
environment, special attention is being paid to stimulating the
cognitive activities of students and their independent work.
The purpose of the article is to analyze the concept of
activating the cognitive activities of students.
The statement of the main material. From a
philosophical standpoint, the development of mankind has
taken place in accordance with three laws: the existence, the
cycles of development and improvement.
The first law covers the instinct of self-preservation and
requires the satisfaction of biological needs such as
breathing, food, housing, tools etc. In the multidimensional
world of the universe, man first comprehends the world of
nature, the world of people, the world of things and ideas [1,
p.118]. Understandably, that people need new information
and orientation in the world around them. The second law is
manifested in the need for progressive stage development
and requires the formation of a new level of activity, knowledge
and the development of consciousness. According to the
third law, a person aspires in his ontogeny to improve both
the material and biological nature and the spiritual.
As we can see, all these laws include the process of a
person’s comprehension of the world around him, of his role
and his place in it, of himself as an individual. At the same
time, the human being is both the subject and the object of
the cognitive activity.
All cognitive traits extend to the learning process.
Educational cognition is an activity that aims to assimilate
existing scientific knowledge. However, the student
personally discovers all this knowledge, since the
educational process in higher education is designed in such a
way that the student can not simply analyse and generalize
reality, to predict the further development of his or her life,
but also to construct the prospect of this development.
In the opinion of M.I. Dyachenko and L.A. Kandybovich,
the activities of all participants in the educational process

should be approached from the theory of activities and
should take into account the subject, objective, motives,
means, methods, results, the structure and internal
mechanism of activities and to be in common unity with the
individual [2, p.11].
V.A. Kazakov [3], in an attempt to adapt the structure of
the activity into the educational process, represents its
components such as purpose, motive, means, result, subject,
process, object, conditions and product, thus combining the
organizational and socialpsychological structure of activities
in organizational and psychological. But the links in this
structure have not been considered.
V.A. Semchenko, after analyzing a number of theoretical
models of activity, concluded that the structural elements of
activity, in particular pedagogical activity, could be:
objectives, motives, objects, subjects, samples, conditions,
means, results and correction [4, p.294-295]. As a result of
their integration, a more or less systematic process of action
is emerging.
Notice that all components of the activity structure are
interconnected. Thus, the result of an activity, its product,
depends entirely on each activity element. The choice of
means of action is also influenced by the current experience
of the subject.
The structure of activities should also include «feedback»
as a separate element. By means of «feedback», the question
of assessing the state of outputs can be resolved; if
necessary, revert to the previous activity element; make
adjustments; organize the activity more clearly and swift.
The acquisition of scientific (theoretical and empirical)
knowledge becomes a specific content of educational
activities, and the direct purpose and product of these
activities is training. Educational activities are characterized
by their focus, organization and systematic nature. The
learning process itself is a two-way process, so that the
teacher and the student can both act as subjects and objects,
and each can influence each other equally.
An analysis of training activities should focus on the
studies of M.I. Dyachenko, L.A. Kandybovich [2]. The
process of student activity is presented by researchers as a
coherent system of organically linked actions that begin with
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setting a goal on the basis of needs and motives, formulating
a plan, setting out and creating models of action. Since the
conditions for carrying out the actions can be both
favourable and unfavourable, the strong leadership of the
teacher is of particular importance for the success of the
activities. If the teaching activity of the teacher is
considered, he plans, draft the learning result, that is, the
actions (skills) and operations (abilities) that the student
must learn. The structure of the teacher’s output should
include: the subject matter of the student’s actions; the
organizational and methodological conditions of the
educational activity; the number of subjects of the students’
actions; the parameters of the quality of the assignment of
actions, that is reflected in the ability to meet the relevant
challenges. The subject matter of the student’s actions is
mainly the development of skills to accomplish the tasks
peculiar to this type of professional training of a specialist,
which in fact forms the content of the cognitive activity.
Well-organized conditions of activity of the student
contribute to the increase of his activity and purposeful
transformation of the subject into a product of his activity,
creation of positive emotional mood in the learning. The
quality of a specialist’s training is determined by his or her
ability to perform training tasks (according to a set list),
which characterize the skills of the specialist. If the student
has fulfilled the set tasks, the quality of the training is
excellent, in the subsequent evaluation goes in proportion.
However, the quality of the preparation of the future
specialist also depends on his preparation for acquiring new
knowledge, aspiration to cognitive activity.
It should be noted that the concept of «cognitive activity»
is a bit broader than the concept of «educational activity»,
because its content level goes beyond the scope of curricula
and programmes, and this cognitive activity is carried out
not only for the purpose of learning, but also to discover
something new.
As V.M. Volodko pointed out, cognitive activity arises
and takes place when students have «gnostic motives,
intellectual activity, stability of attention, permanent
perception, which goes into observation and observability. It
is colored with feelings and willful efforts, subordinated to
the goal of learning» [5, p.5].
Thus, cognitive activity is a set of active search-andresearch activities of the subject aimed at obtaining new
information, the selectivity and effective assimilation of
which is determined by the relation «motives-purpose».
The approach to level consideration of cognitive
activities is widespread in pedagogy and psychology.
More complete is the classification of S.I. Arkhangelsky,
which highlights the characteristic feature of the level of
scientific cognition of «improvement of the intellectual
activity of students on the basis of acquired knowledge and
their rational application» [6, p.131]. It considers the
following levels of scientific cognition in the cognitive
activities of students:
pre-level – the use of vague notions, unconscious notions;
the first level – manipulation of representations, feature
studying;
the second level – the operation of concepts, logical links
of concepts.
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These are the so-called levels of orientation. The
following are the levels of generalized cognition, scientific
foresight.
the third level – generalization of features of
representations and concepts, invariant and isomorphic
transformations;
the fourth level – manipulation of abstract concepts and
abstract scientific symbols;
supra-level – creative intuitive, comprehensive coverage
of the subject of research, creation of new forms of
understanding of information.
Teachers are no doubt aware in their work that not every
student is at the highest level of scientific cognition and
therefore they seek to present the subject studied at a level
accessible to all the students. But at the same time, when
organizing educational activities, it is not always taken into
account that the level of cognition of students should be
raised to the level of higher, creative.
Of course, without the activity of the student himself,
without his desire to constantly enrich and update his
knowledge, the teacher will not be able to carry out this task.
In psychological-pedagogical studies there is no uniform
approach to the definition of «activity». If you consider the
interpretation of S.U. Goncharenko concept of «personality
activity» in «Ukrainian pedagogical dictionary», it is this
«the human capacity for conscious work and social activity,
the degree of purposeful and planned transformation of its
environment and itself on the basis of its acquisition of
wealth of material and spiritual culture» [7, p.21]. It is a
concept in the «Pedagogical Encyclopedia» G.S. Kostyuk
defines as the «ability to change the surrounding activity
according to personal needs, views, goals. As a trait of a
person it is performed in energetic, proactive activity in
work, in study, in public life, in various kinds of creativity,
in sports, games etc.» [8, p.67]. As we can see, activity is
defined through endeavours, and activity is referred to as
personal trait.
V.O. Sukhomlinsky also used the definition of «intense
activity» in his writings, as he believed that activeness
characterized the essence of the activity, as human
activeness can be demonstrated particularly in the activity.
However, the scientist considers the qualitative characteristic
of activity in connection with the person, his attitude to
activity, that is, the activeness as a trait of the person.
Interesting conclusions made by V.I. Lozova that the
definition of activeness as a qualitative characteristic of
activity is correct, but that does not exhaust the essence of
the concept applied in pedagogical science... Thus, the
concept of “activeness” in the pedagogical sense can be
interpreted as a trait of a person which manifests itself in a
state of readiness, in the pursuit of independent activity, as
well as in the performance of activities, choosing the best
way to achieve the objective [9, p.12].
In the opinion of I.A. Zyazyun, activeness is the
manifestation of a student’s attitude to educational and
cognitive activities, which is characterized by the desire to
achieve a goal within a given time [10, p.49]. In this case,
conscious, purposeful activeness, as a driving force for
learning, affects its productivity and is not only a condition,
but also a means to rich the purposes of learning.
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There are four levels of cognitive activeness. The first
level is reproductive or reproducing activeness. Students are
ready to learn and understand what they are learning. The
second level is application activeness, characterized by
students’ readiness for election and reproduction activities.
The third level is interpretive activeness. It is marked by the
willingness of students to consciously interpret, explain,
disclose, etc. The student becomes anxious to understand the
origin of the phenomenon, to explain the nature of its
occurrence, to be able to apply the knowledge in the new
situation. The fourth level is productive or creative
activeness. Students are willing to creatively create new
ones. A characteristic feature of this level is the interest of
the student in the theoretical understanding of phenomena
and processes,that are studied, to independently search for
solutions of tasks encountered in the process of cognitive
activity. It should be mentioned that each of the following
levels of cognitive activeness includes all the characteristics
of the previous one and has its own characteristics that
distinguish it from the previous one.
The process of intensifying cognitive activity should
itself take place systematically, covering all possible
directions. This means that there is a need for certain
organizational and methodological bases, according to which
the teacher will direct his activity and cognitive activities of
students. What matters is what the teacher intends to do in
order to enhance the cognitive activities of students. The
most complete activation process takes place when the
teacher: 1) emphasizes the desire of the student to learn,
which will give rise to his further cognitive activity and
eventually lead the student to stability in cognitive activity;
2) equips students with new knowledge related to
professional activity, skills and abilities for their creative
application (which in turn will lead students to mastery skills
in future pedagogical activities); 3) provides new
knowledge, mastering new skills and abilities, promotes the
emergence of innovations in the personal sphere of the
student’s development, brings him to the creative level of
thinking and practical tasks (the student enters the
professional activity into pedagogical creativity).
Conclusions. An analysis of the above provides a refined
definition of the activation of the cognitive activity of
students: on the one hand, it is the qualitative level of
activity of a student who has a certain system of attributes
(self-detention of manifestations of activeness); on the other
hand, it is the purposeful management of the learning
process of students by creating optimal psychological and
pedagogical conditions, and the purpose of the training is
subordinated to the objective of the training, which is aimed
at shaping the internal motives and goals of the cognitive
activity; effective application of new knowledge and
learning to apply it. There is a direct correlation between
these projections: the result of externally deterministic
activation is the transition of student activeness into a
personality.
Consequently, in order to achieve such results, it is
necessary to
establish appropriate psychological,
pedagogical, organizational and methodological foundations.
That is, to link both psychological and pedagogical factors,
to take into account possible factors influencing the process

of activation of cognitive activity of students. In practice,
these conditions have been shown to be: ensuring the threefold purpose of cognitive activity; pedagogically correct use
of the principles of intensification of cognitive activity;
variety of methods, techniques and means of cognitive
activity, their orientation towards the development of stable,
active cognitive activities; the creation of an emotional
background and a friendly atmosphere, and the taking into
account of the individual characteristics of students in the
organization of their cognitive activities; introduction of
various forms of control over the cognitive activities of
students; comprehensive use of technical means of teaching
and others.
The prospects for further research in this area are the
development of a system to enhance the cognitive activities
of students in the modern mixed learning environment.
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У статті розглядається проблема пізнавальної діяльності студентів, надається теоретичний аналіз усіх
складових цього поняття. Подаються рівні наукового пізнання, рівні самої пізнавальної діяльності. Представлене
розширене поняття активізація пізнавальної діяльності. Показані умови активізації пізнавальної діяльності
студентів.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ SIOP ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ІНШОМОВНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Стаття присвячена дослідженню проблеми використання моделі SIOP під час навчання іноземної
мови як важливий складник іншомовної комунікації майбутніх фахівців. Розглянуто спектр напрямків
формування полікультурної комунікативної компетентності в умовах вивчення іноземних мов за
професійною спрямованістю. На основі огляду виявлено, що формування комунікативних навичок на
сучасному етапі передбачає розвиток комунікативної компетенції студентів. Окреслено контекст
міжкультурної комунікації, як галузі наукових досліджень, що має виражений міждисциплінарний
характер і постає складовим компонентом у професійній підготовці майбутніх фахівців засобами
іноземної мови.
Ключові слова: модель SIOP, професійна мобільність, полікультурна компетентність, міжкультурна
комунікація, комунікативна компетентність, професійна компетенція, професійна мотивація, іноземна
мова.
Постановка проблеми. Вдосконалення нових
технологій на новому етапі розвитку полікультурного
суспільства вимагають наявності професійно мобільних
фахівців, орієнтованих в суміжних галузях професійної
діяльності, що може бути реалізовано за рахунок розвиваючого ресурсу полікультурної освіти головним інструментом якого є іноземна мова, оскільки вивчення
іноземних мов ‒ це процес становлення активного міжультурного комуніканта і спосіб розвитку професійного
мислення майбутнього фахівця.
Імплементація та розробка технологій моделі SIOP
сприятиме формуванню та розвитку у студентів немовних спеціальностей навичок професійного спілкування,
вміння будувати комунікацію при груповому вирішенні
проблеми, здатність проектувати нові форми дії, а також
здатність використовувати іноземну мову для отримання
нових знань у професійній сфері та вирішення професійних завдань.
Аналіз останніх досліджень. Проблемою розвитку
комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземної мови займалися такі дослідники, як: Л. Биркун,
О. Вишневський, І. Зимня, Ю. Китайгородська, Г. Пасов
та інші.
Серед зарубіжних вчених, які займаються проблемами теоретичних і практичних підходів до комунікативної компетентності, слід відмітити А. Хардинга, П. Хартмана та ін. Проблеми теоретичних і практичних підходів до комунікативної компетентності розглядаються в
наукових працях С. Термінасової, П. Паригіна, Н. Бєляєва, А. Леонтьєва, В. Гак та ін.
Проблеми компетентності та професіоналізму і досягнення професійного рівня розглянуті в дослідженнях
вчених
А. Деркача,
А. Бодалева,
А.К. Маркової,
Н.В. Кузьміної та ін. Проблему професійної мотивації
досліджено у працях Н. Нестерової, П. Шавир, В. Якуніна.
Метою даної статі є вивчення проблеми використання моделі SIOP під час навчання іноземної мови як

важливий складник іншомовної комунікації майбутніх
фахівців.
Виклад основного матеріалу. Очевидним позитивним результатом процесу глобалізації стала можливість
спілкування з представниками різних культур. Інтеграція українського суспільства до міжнародного соціально-економічного, інформаційного, культурного простору зумовлює потребу в ефективній дидактичній
технології, що забезпечувала б неперервну взаємодію
співучасників навчання.
Термін «полікультурна освіта» прийнято використати разом з такими, як «крос-культурна», «міжкультурна» і «мультикультурна» освіта. Проте кожен з цих термінів несе власне смислове навантаження. Так, поняття
«крос-культурна освіта» більшою мірою характеризує
ситуацію здобуття освіти у рамках іншої культури при
приїзді в іншу країну. Знання основ полікультурної
освіти допомагає студентам адаптуватися до складових
довкілля, пов’язаних з культурою і впливати на їх формування. Культурний інтелект дозволяє майбутнім фахівцям ефективно працювати і досягати результатів у різних культурних середовищах.
Процес вивчення дисципліни з іноземної мови направлені на формування елементів загальнокультурних і
професійних компетенцій. Саме сукупність даних компетенцій в майбутньому визначатиме рівень професійної
підготовки майбутніх фахівців, ступень їх готовності до
професійної самовизначеності та професійної діяльності.
Розвиток академічної професійної грамотності студентів засобами іноземної мови на основі імплементації
моделі професійного розвитку викладача (SIOP) дасть
змогу ефективно підготувати студентів до професійної
діяльності в сучасному світі.
Модель професійного розвитку викладачем іноземних мов, або протокол ефективності роботи викладача
(SIOP) спрямована на застосування методів викладання
іноземних мов, які роблять зміст предмету зрозумілим
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для тих, хто вивчає англійську мову. Компоненти та
функції SIOP демонструють ряд аспектів, які роблять
діяльність викладача ефективною. Модель SIOP об’єднує особливості ефективного навчання в одне ціле, інтегрує іноземну мову з навчанням професійної діяльності.
А в контексті сучасної української освіти це особливо
актуально при переході до системи підготовки фахівців.
Модель SIOP складається з восьми основних компонентів:
– елементи в рамках підготовки занять (процес планування заняття (зміст і мовні цілі, додаткові матеріали),
створення значущих видів діяльності;
– створення передумов (встановлення зв’язку зі студентами, спираючись на їх досвід попереднього навчання, а також розвитку їх академічного словника;
– зрозуміла подача інформації (викладачі повинні
коригувати свою промову, моделювати академічні завдання і використовувати мультимодальні методи для
поліпшення розуміння);
– компонент «Стратегії» (використання скаффолдінгу і розвиток навичок мислення більш високого рівня;
– взаємодія (спонукає викладачів заохочувати студентів до вдосконалення власного мовлення та розподілу
студентів відповідно до мовного розвитку;
– практика і застосування (імплементація по практиці
і розширенню змістовного навчання);
– проведення заняття з використанням навчальних
матеріалів дозволяє презентувати викладачам заняття,
які відповідають запланованим цілям та сприяють залученню студентів;
– компонент огляду та оцінки дозволяє викладачам
переглянути ключові мовні та змістові поняття, оцінити
навчання студентів та надати конкретні академічні відгуки щодо результатів [5 c.16].
Розвинена професійна мотивація є найважливішим
фактором формування мотивації навчальної діяльності
майбутніх спеціалістів різних галузей. Доцільно розглядати питання формування мотиваційної основи розвитку
компетентності в області вивчення іноземних мов з точки зору ролі професійної мотивації у формуванні мотивації навчання, оскільки іншомовна компетентність трактується в контексті професіоналізму фахівця.
Головним у вивченні іноземних мов у ВНЗ стає формування та розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування, що передбачає досягнення рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення
спілкування в певних комунікативних сферах. На думку
М.М. Вятютнєва, комунікативна компетентність визначається як вибір та реалізація програм мовленнєвої поведінки в залежності від здатності людини орієнтуватися
в ситуаціях спілкування та вміння класифікувати ситуації
залежно від теми, задач і комунікативних настанов [2, 38].
Міжкультурна комунікація ‒ це спілкування людей,
що представляють різні культури. За словами Є.М. Верещагіна і В.Г. Костомарова, поняття «міжкультурна
комунікація» ‒ адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [1].
Вивчення іноземних мов та їх використання як засобу міжнародного спілкування сьогодні неможливо без
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глибокого і різнобічного знання культури носіїв цих
мов, їхнього менталітету, національного характеру, звичаїв, традицій тощо. Тільки поєднання цих двох видів
знання ‒ мови і культури ‒ забезпечує ефективне та плідне спілкування [4].
Вивчення іноземної мови сьогодні ‒ не лише процес
становлення активного міжкультурного комуніканта, а й
спосіб розвитку професійного мислення майбутнього
фахівця, поле становлення його практичних умінь.
Метою викладання іноземної мови для майбутніх
фахівців має бути актуалізація навичок і вмінь що дозволяють майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати професійну діяльність у своїй сфері. Вузівський
фахівець – це широко освічена людина, що має фундаментальну підготовку. Відповідно, іноземна мова фахівця такого роду ‒ знаряддя виробництва і частина культури. Дуже важливо на заняттях з іноземної мови
створювати обстановку реального спілкування, активно
використовувати іноземні мови в природних ситуаціях.
Це можуть бути наукові дискусії іноземною мовою з
залученням іноземних фахівців, реферування та обговорення іноземної наукової літератури, читання окремих
курсів іноземною мовою, участь студентів у міжнародних
конференціях, що як раз і полягає в спілкуванні, контакті, здатності зрозуміти і передати інформацію [3, 27].
Таким чином, необхідно визначити наступні аспекти,
що сприяють процесу розвитку міжкультурної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземної мови і позитивно впливають на становлення їхньої готовності до майбутньої професійної
діяльності: створення освітнього середовища; стимулювання потреби у саморозвитку та самовдосконалення;
інформаційно-комунікаційні технології. В освітньому
процесі доцільно враховувати наступні рекомендації при
викладанні іноземної мови для майбутніх фахівців:
1) обґрунтовувати професійну значущість іншомовної
компетентності; 2) створювати сприятливу атмосферу на
заняттях, що забезпечуватиме успішність іншомовної
комунікативної діяльності студентів; 3) організовувати
навчально-практичну і практичну діяльність студентів
шляхом участі в наукових конференціях, семінарах, тренінгах, в процесі яких студенти могли б продемонструвати свої знання та вміння в області іншомовної
комунікації.
Добре володіння іноземною мовою дозволяють майбутньому фахівцю ефективно здійснювати професійну
діяльність у своїй сфері: працювати з зарубіжною літературою, виступати з доповіддю або повідомленням,
брати участь в дискусії іноземною мовою, виконувати
усний або письмовий переклад літератури за професійним спрямуванням. Це значно підвищить рівень мовної
підготовки майбутнього фахівця.
Робота студентів в рамках окресленої дисципліни дозволяє їм краще сприймати інформацію із зарубіжних
джерел, і звісно сприяє професійному зростанню, вдосконаленню знань.
Отже, використання вищезазначених компонентів
щодо методики викладання іноземної мови сприятиме
підвищенню рівня володіння майбутніми фахівцями
іноземної мови.
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Висновки і перспективи досліджень. Вивчення іноземних мов має великий потенціал для розвитку особистості. Полікультурна компетентність дозволяє молодим
фахівцям інтегруватись в іншу культуру, зберігаючи
взаємозв’язок з рідною мовою і культурою, що базуються на синтезованих знаннях, виходити за межі власної культури та перетворюватись на міжкультурну особистість, не втративши культурної ідентичності. Добре
володіння іноземною мовою дозволяє майбутнім фахівцям ефективно здійснювати професійну діяльність у
своїй сфері, що значно підвищить їх рівень мовної підготовки. Компоненти та функції SIOP демонструють ряд
аспектів, які роблять діяльність викладача ефективною.
Модель SIOP об’єднує особливості ефективного навчання в одне ціле, інтегрує іноземну мову з навчанням
професійної діяльності. А в контексті сучасної української освіти це особливо актуально при переході до системи підготовки фахівців.
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APPLICATION OF THE SIOP MODEL WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGE AS AN IMPORTANT
COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION FOR FUTURE SPECIALISTS
The article is devoted to the problem of the SIOP model application as a component of multicultural competence of future
specialists in the process of learning a foreign language. It is revealed that the formation of communicative skills at the
present stage implies students’ communicative competence development. Foreign language training of future specialists in
different fields is to be considered one of the ways of preparing for intercultural communication. The study of foreign
languages, in the context of the intercultural paradigm, has a great personal development potential. It is revealed that in the
process of professional mobility formation is very important to highlight personal characteristics that ensure human mobility,
activity and creativity. It is determined that the process of foreign languages learning is aimed at forming elements of general
cultural and professional competences.
Key words: SIOP model, professional mobility, multicultural competence, communication, intercultural competence,
communicative competence, professional competence, professional motivation, foreign language learning.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті проводиться аналіз можливих шляхів застосування дистанційної системи навчання дисциплін
з фізичної культури і спорту в університетському освітньому процесі. Багато вузів частково перейшли на
дистанційні системи навчання, причому перевели на ці системи не профільні дисципліни, що є закономірним
і цілком логічним. Розглянемо основні положення, форми і елементи дистанційної системи навчання. Зараз
дослідниками, педагогами активно розробляються програми, стратегії, методичні рекомендації щодо
часткового або повного переходу на дистанційне навчання в період пандемійних обмежень.
Ключові слова: дистанційний курс, чат-заняття, онлайн семінар, дистанційне навчання, фізична
культура.
Постановка наукової проблеми та її значення.
Складне сьогодення, продиктоване пандемією, вимагає
практично від усіх сфер діяльності, в тому числі і вищої
школи, терміново переформатуватись на роботу в нових
умовах. Нова, дистанційна система навчання швидко
приживається, і, як правило, в ході такого масштабного
реформування відбуваються системні і приватні помилки, чи інноваційні прориви. Все це відбувається через
низку причин: через комп’ютерну малограмотність основної маси населення, через матеріальні нестатки, в
тому числі проведення Інтернету в усі населені пункти,
через низький рівень менеджменту в цій галузі тощо.
Система вищої освіти не є винятком і, відповідно до нинішніх подій у світі, все активніше включає в освітній
процес дистанційні системи навчання, а в організаційний процес електронні системи обліку, звітності, планування, оцінювання.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Проблеми організаційно-педагогічних особливостей запровадження дистанційного навчання та місце фізичної
культури в цьому процесі висвітлено у працях «Інформаційні технології і засоби навчання» [6], «Науковометодичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту» [7].
Мета статті – вивчити специфіку та основні проблеми застосування та впровадження у навчально-виховний процес дистанційного навчання фізичну культуру і
спорт.
Виклад основного матеріалу. Зараз дослідниками,
педагогами активно розробляються програми, стратегії,
методичні рекомендації щодо часткового або повного
переходу на дистанційне навчання в період пандемійних
обмежень. Щоб зрозуміти, як система дистанційного
навчання повинна працювати і ефективно виконувати

свої функції, необхідне розуміння основних способів
передачі знань, форм проведення занять і контролю за
освоєнням навчального матеріалу, не забуваючи при
цьому про необхідність формування, закріплених за дисциплінами компетенцій, особливо, якщо ці дисципліни
практичного спрямування.
Багато вузів частково перейшли на дистанційні системи навчання, причому перевели на ці системи не профільні дисципліни, що є закономірним і цілком логічним. Розглянемо основні положення, форми і елементи
дистанційної системи навчання.
Віртуальне навчання є різновидом освітнього процесу, в якому знання та навички передаються шляхом
залучення інтернет-технологій. Навчальні матеріали
подаються в електронному вигляді і викладаються на
веб-сайті, вони можуть включати в себе тексти лекцій з
предмету, практичні завдання, інтерактивні тести, підсумкові завдання, глосарії, відео тощо. Студент може
зайти на форум своєї навчальної групи, вступати у взаємодію з мережевими викладачами, отримувати консультації з предметів. Мережеві викладачі можуть також
здійснювати повний контроль за активністю учнів і спілкуватися з ними по електронній пошті, в форумі або за
допомогою інших технічних засобів зв’язку [2].
Відтак, важливо виділити, що за допомогою дистанційних технологій можливі наступні форми передачі
знань: дистанційний курс – особлива форма подання
змісту навчального курсу, заснована на використання
сучасних інформаційних технологій, що є основним
елементом навчання; чат-заняття – навчальні заняття,
здійснювані з використанням чат-технологій. Ця форма
заняття проводяться синхронно в режимі реального часу,
тобто всі учасники освітнього процесу мають одночасний доступ до чату, за допомогою чат-кабінетів органі-
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зується взаємодія педагогів та студентів; веб-заняття –
дистанційні заняття, що проходять в різних формах:
конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи,
практичні заняття та інші форми навчальних занять, що
проводяться за допомогою електронних та інших засобів
телекомунікацій веб-технологій; телеконференції – проводяться на основі розсилки запрошень за допомогою
смс повідомлень або по електронній пошті. Для навчальних телеконференцій характерно досягнення освітніх
завдань за допомогою онлайн спілкування освітнього і
дискусійного характеру. Даний вид дистанційного навчання дуже популярний в Європі для отримання додаткового (другого) освіти, підвищення кваліфікації або
перекваліфікації; онлайн семінар (вебінар) – різновид
веб-конференції меншого масштабу, заснований на проведенні онлайн-зустрічей або презентацій в режимі реального часу через Skype чи Zoom, коли кожен з учасників знаходиться у свого комп’ютера, а зв’язок між ними
підтримується через завантажене електронний додаток [4].
Розглянемо, як працює система дистанційного навчання щодо реалізації дисциплін з фізичної культури і
спорту, які в усі етапи реформування освіти були винятками із загальних правил, як і інша дисципліна, спрямована на збереження здоров’я, «Безпека життєдіяльності».
Об’єднує ці дисципліни практична спрямованість всіх
занять на формування гармонійно розвиненої особистості з достатнім рівнем здоров’я і розвитку психофізичних якостей для успішної професійної і соціальної діяльності. У сучасному освітньому процесі існують дві
дисципліни з фізичної культури і спорту. Одна з яких
«Фізична культура» відноситься до дисциплін базового
блоку (Б.1) і спрямована на оволодіння теорією фізичної
культури і методикою занять фізичними вправами або
спортом. Інша дисципліна має в своїй основі виключно
практичну спрямованість для розвитку індивідуальнопривабливих фізичних якостей і навичок [3]. Вона відноситься до базового блоку, але до дисциплін за вибором (Б.1.ДВ. В) та її назва залежить від обраної вузом
системи реалізації і форм занять. Якщо вуз реалізує дисципліну певними видами спорту, то цей вид спорту зна ходить своє відображення і в назві дисципліни (волейбол ,
корфбол, плавання, теніс, футбол, баскетбол, крикет і т.д.).
Дисципліна «Фізична культура» є обов’язковою для
всіх форм, напрямків та рівнів вищої освіти [5]. Саме цю
дисципліну багато освітні організації намагаються перевести на систему дистанційного навчання. Така система
органічно вписується для стаціонарно-дистанційної і
заочної форм навчання, з використанням як синхронного, так і асинхронного способу передачі знань, включаючи і комбінований варіант частково дистанційного навчання, коли тільки частина навчальної програми може
реалізуватися безпосередньо шляхом контактної роботою викладача і студента.
У робочі програми багатьох вузів включені три розділи: практичний, теоретичний, контрольний, які рівномірно розподілені на 1 і 2 семестри навчання. Перший
розділ реалізується аудиторно, другий – дистанційно,
третій – частково дистанційно.
Деякі навчальні заклади реалізують теоретичний розділ виключно в першому семестрі, тут в цей період не
передбачається проведення практичних занять на спор-

тивних базах, у спортзалах, майданчиках чи стадіонах.
Підсумковий контроль з теоретичного розділу проходиться шляхом виконанням тестів з вивченого матеріаламу. При проведенні проміжної атестації у вигляді
заліку, бали за теоретичний розділ (поточний і підсумковий контроль) враховуються в бальному рейтингу при
виставленні заліку, поряд з балами, набраними студентами за виконання тестів із загальнофізичної та спеціальної підготовки, а також відвідуваності навчальних
занять. Зовні схема такої реалізації дисципліни «Фізична
культура» виглядає ніби нормально. Однак, навіть не
вдаючись у змістовну частину лекцій, практичних занять
і тестів до розділів, можна виявити ряд негативних моментів і проблем.
Одна із проблем полягає в повній відсутності контактної роботи викладача зі студентом в процесі вивчення
теоретичного розділу, тому що дистанційна система
мала раніше тільки асинхронний характер. Наприклад,
опишемо умовну робочу ситуацію: навчальний теоретичний матеріал був розміщений на сайті у вигляді записаних заздалегідь відео лекцій, конспектів до них і контрольних питань. Рішення про поповнення відсутнього
обсягу контактної роботи було реалізовано включенням
практичних занять. І тут же з’явилася нова проблема –
включення практичних занять з різних видів спорту, що
практикуються у вузі, в програму навчання по 7 темах:
атлетична гімнастика, баскетбол, волейбол, легка атлетика, плавання, фітнес-аеробіка, футбол. Для всіх них
розроблені нормативи (тести) контролю загальної та
спеціальної фізичної підготовленості. У результаті цього
студент протягом семестру повинен скласти три тести,
відвідати від двох до чотирьох занять з кожної теми
практичного розділу і здати від 4 до 10 нормативів. У
підсумку виходить, що в перебігу одного до двох занять
викладач повинен сформувати навички, розвинути певні
фізичні якості і в кожному виді спорту прийняти контрольні нормативи (в результаті 45 нормативів у семестр).
Наступна проблема полягає необхідності навчання
професорсько-педагогічного складу для роботи в дистанційному середовищі, підвищення кваліфікації, що не завжди легко, особливо зі старшим викладацьким поколінням.
Для вирішення зазначених вище проблем в очній формі навчання з дисципліни «Фізична культура» необхідний строгий контроль за запропонованими до вивчення
матеріалами і формами занять. Необхідне розуміння, що
дисципліна «Фізична культура» базової частини освітніх
програм несе в собі теоретичну і методичну складові [4].
Реалізація дистанційного навчання повинна проходити
переважно в синхронних формах для очної форми навчання. При частковому або повному переході дисципліни на дистанційну систему в очній формі навчання
необхідно проводити проміжну атестацію тільки в формі
реального заліку. На нашу думку, частковий переклад
має найбільш ймовірне продовження якісного освітнього
процесу і має кращі перспективи.
Дистанційне навчання – це об’єктивно існуюча реальність сучасної інноваційної системи освіти, яка повинна зайняти гідне і обґрунтоване місце у вищій освіті,
особливо в заочній і очно-заочній формах.
Викладач може стати організатором закритої навчальної групи, в якій пропонувати студентам завдання з
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рухової активності. Таким чином викладач отримуватиме інформацію про виконані фізичні навантаження
студентів з різних електронних попередньо встановлених програмам чи мобільних додатків. Поряд з цим можна проводити моніторинг фізичної активності загалом.
Для контролю та дозування ходьби і бігу можна використовувати мобільні додатки «My Аsics», «Rontastik»,
«Nike +», «Sports Tracker», «Run Keeper», «Adidas»,
«Sportaktiv». Контроль загальнофізичної підготовки та
обсягу силового тренування допоможуть здійснити мобільні додатки «Push ups», «My fitness», «Sworkit», «Gym
training», «Webmart soft», «Nike Training Club», «Insane
Edition», «Sportsmen pro»). Більшість мобільних додатків
заздалегідь встановлені на самому мобільному пристрої
або доступні для завантаження з онлайн магазинів [1].
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Стратегічне завдання всієї країни, полягає в залучення
до систематичних занять спортом і фізичними вправами
широких мас населення, залучення їх до здорового способу життя. Для цього необхідно використовувати всі
наявні форми навчання і виховання. Особливо важливо,
щоб на етапах становлення особистості, а саме в студентські роки, така робота проводилася максимально активно.
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ПСИХОЛОГІЧНО-КОМУНІКАТИВНІ МОВНІ
БАР’ЄРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Перешкодами, які знижують ефективність вивчення іноземної мови, є психологічні бар’єри – психічні
стани, які гальмують розумові процеси, що не дозволяють навіть здібним студентам в повній мірі
розкрити свій творчий хист. Стаття присвячена розгляду видів психологічних бар’єрів при вивченні
іноземної мови. Також запропоновані стратегії подолання даних бар’єрів при вивченні іноземних мов у
вищих навчальних закладах, які можуть бути корисні студентам. Бар’єри є причиною зниження
ефективності й успішної діяльності, виникнення напруги, невпевненості та негативних переживань щодо
будь-якої ситуації або проблеми. У зв’язку з цим студенти не можуть адекватно реагувати на різні
ситуації і стикаються з труднощами в різних сферах навчання.
Ключові слова: психологічні бар’єри, іноземна мова, стратегії подолання, види психологічних бар’єрів.
Постановка наукової проблеми та її значення.
Актуальність проблеми визначається тим, що глобалізація стає важливою частиною нашого суспільства, значної популярності набуває вивчення іноземних мов. В
процесі освоєння іноземної мови студенти вузів стикаються з низкою труднощів і помилок. Такими виступають психологічні бар’єри, які є важливим негативним
чинником в процесі вивчення мови.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. У сучасній психологічній та педагогічній науках існує безліч
досліджень, які орієнтовані на виявлення індивідуальних
психологічних станів студентів (Б. Ананьєв, Р. Сухобська, Р. Вершловський, А. Брушлинський), які говорять
можливість успішної академічної діяльності людини
(К. Абульханова, Л. Анцифєрова, Л. Виготський, А. Бодалєв, А. Маслоу, С. Роджерс, Дж. Франкл); особливості
аспекту навчального процесу засвоєння іноземної мови
[3]. Окремий інтерес для вчених і практиків становляють
мовні бар’єри (Т. Вербицька, В. Зимова, О. Леонтович та
інші), які стають вагомою перешкодою на шляху до результативного формування комунікативних навичок під
час вивчення іноземних мов. Проблема психологічних
бар’єрів при вивченні іноземної мови цікавила багатьох
психологів і педагогів, що говорить про її значущості та
актуальності. Досліджено психологічні бар’єри, що виникають в різноманітних сферах професійної діяльності,
в роботах Е.П. Єрмолаєва, Б.Д. Паригін; А.А. Гончарової
і А.К. Маркової були запропоновані класифікації психологічних бар’єрів.
Мета статті – зробити аналіз проблеми комунікативно-мовних бар’єрів, що виникають у процесі вивчення
іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Психологічні бар’єри
відчуваються студентами як складності в спілкуванні,
тривожність, нерішучість, страх припуститися помилки
або дати невірну відповідь, а також як занижена самоо-

цінка і навіть агресія. Ці бар’єри є причиною зниження
ефективності й успішності діяльності, виникнення напруги, невпевненості та негативних переживань щодо
будь-якої ситуації або проблеми. У зв’язку з цим студенти не можуть адекватно реагувати на різні ситуації і
стикаються з труднощами в різних сферах навчання.
У вітчизняній психології поняття «психологічний
бар’єр» розглядається або як характеристика якостей
особистості, або як аналіз виду пізнавальної і творчої
діяльності [1]. Окрему увагу приділялося і вивчення видів психологічних бар’єрів: смислові, емоційні бар’єри в
спілкуванні, психологічні бар’єри в навчальній діяльності.
Бар’єр поділяються на мовні та мовленнєві й мають
такий набір складнощів: нерозуміння сенсу повідомлення або його компонентів, недостатні знання, невірна
методика викладання і відповідно викривлена картина
засвоєння мовного матеріалу.
Бар’єр поділяються на міжособистісний (негативні
відносини між учасниками комунікації, що перешкоджають досягненню взаєморозуміння) індивідуальний
(перешкоди, пов’язані з особистісними труднощами (сором’язливість, нерішучість, невпевненість, особливості
темпераменту і характеру та ін.)
Загалом, поняття «бар’єр» означає будь-яку перешкоду або проблему (в т.ч. і в процесі комунікації) і широко використовується в багатьох галузях наукового
знання. Психологічне трактування поняття «бар’єр» акцентує увагу на небажаному характер цього явища, в
зв’язку з чим його необхідно зняти, подолати, нівелювати [6].
Термін «мовний бар’єр» при вивченні іноземної мови
визначається саме в психологічному контексті, як «індивідуальна, суб’єктивна неможливість використовувати ті
знання, які вже є, в процесі говоріння... коли людині з
якихось причин складно висловити те, що вона хоче,
іноземною мові при наявності відповідних знань» [5].
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Можна підсумувати, що психологічний бар’єр, який виникає при вивченні іноземної мови, – це досить часте
явище, яке характеризується особистісними труднощами, що виникають в конкретних навчальних ситуаціях, позначається на діяльності людини, що полягає в
неможливості оцінювати що відбувається, шукати шляхи вирішення проблеми, а також нездатність контролювати свої емоції.
Перша психологічна складова феномена «комунікативно-мовний бар’єр», що виявляється в зовнішньому
поведінці комуніканта – неможливість або ускладнена
можливість «зрозуміти і спонтанно відреагувати на мову
співрозмовника, навіть володіючи необхідним арсеналом мовних засобів» у вивченні іноземної мови і намаганні нею говорити [2].
Друга складова – висока емоційна напруженість, яка і
є причиною мовних труднощів. Вона проявляється у
виборі слів і стилі побудови фраз, а саме – «в граматичній неоформлюваності висловлювань... мова стає шаблонною, словниковий запас одноманітним, порушується
логічний зв’язок, послідовність між окремими висловлюваннями» тошо [3].
Третя складова – відчуття страху помилково висловити думку іноземною мовою. Предметом страху виступає неможливість досягнення мети комунікації і вирішення поставлених завдань, а також ймовірне зниження
свого статусу, самооцінки в результаті допущених помилок [4].
Студенти, які навчаються на немовних факультетах
вузів, досить часто стикаються з безліччю труднощів в
оволодінні іноземною мовою з огляду на її специфічні
особливості як предмета. На відміну від інших навчальних предметів, володіти якими можна, вивчивши їх
окремі області, іноземна мова, за умови її успішного
засвоєння, вимагає знання всіх його аспектів (граматика,
лексика, навички читання, говоріння) [5]. Вивчення іноземної мови вимагає витрат енергії і сил, а найголовніше – щоденної систематизованої роботи. Така особливість
мови викликає у студентів почуття незадоволеності,
страху і невпевненості в своїх силах.
Студенти можуть знати граматичні структури, мати
хороший словниковий запас, але через відсутність мовної практики вони не вміють набуті теоретичні знання
використовувати в своєму мовленні. Повинна бути автоматизація як мовних навичок, так і мовленнєвих умінь
для того, щоб студент міг застосовувати в житті все те,
що засвоїв на заняттях іноземної мови. Торкнувшись
питання практики спілкування потрібно вказати на те,
що весь процес навчання на курсах іноземної мови повинен бути побудований так, щоб створювалися ситуації, максимально наближені до реальності. Необхідно,
щоб всі мовні навички, мовні зразки і вміння тренувалися, практикувалися в умовах, максимально наближених до життєвих ситуацій, діалогічного мовлення тощо.
Студенти повинні розуміти, що кожне конкретне слово,
кожна конкретна ситуація потрібні йому для вирішення
тієї чи іншої комунікативної задачі як на заняттях, так і в
реалі.
Тренування мови в ситуаціях, наближених до реальності, дозволяє студентам максимально швидко перене-
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сти все те, що було пройдено на заняттях з іноземної
мови, в практичне середовище.
Питання вибору тих чи інших методів навчання, врахування індивідуальних і особистісних характеристик
студентів мають важливе значення в успішному оволодінні іноземною мовою, і цьому питанню багато дослідників приділяють значну увагу.
Можна виділити такі чинники, які впливають на успішність засвоєння іноземної мови: мотивація (студенти
з високим рівнем мотивації частіше домагаються хороших результатів, ніж студенти з низькою мотивацією);
впевненість в собі (успіх у вивченні мови безпосередньо
залежить від того, як людина оцінює себе і свої сили;
низький рівень тривожності забезпечує більш високий
результат в освоєнні іноземної мови).
У класичного мовного бар’єру є лінгвістичний аспект
і психологічний аспект. Лінгвістичний аспект полягає, в
першу чергу, в неможливості застосувати теорію на
практиці. Величезний запас слів, відмінне знання граматики і вміння виконувати найскладніші мовні завдання
часто виявляються зовсім марні, якщо людина не може
перебудуватися і використовувати свій мовний багаж в
реальному живому спілкуванні.
Психологічний аспект не менш важливий. По суті,
мова йде про страхи і комплекси, які проявляються в
екстремальній ситуації спілкування чужою мовою. Найчастіше люди бояться бути незрозумілими або, навпаки,
не зрозуміти співрозмовника. Незалежно від того, яка
причина зіткнення з мовним бар’єром, його завжди можна перестрибнути і почати повноцінно спілкуватися
іноземною мовою. Саме викладач своєю активною позицією, постійним залученням студентів до комунікації
чужою мовою, має допомогти студентам, які зіштовхнулись із такого роду бар’єром, подолати його та вийти на
шлях повноцінного вивчення іноземної мови.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що перешкодами, які знижують ефективність вивчення іноземної мови, є психологічні бар’єри – психічні стани, які
гальмують розумові процеси, які не дозволяють навіть
здібним студентам в повній мірі розкрити свій творчий
хист. Студенти схильні до високої тривожності, страху,
боязні невдачі, низької самооцінки, невпевненості і надмірної самокритики, які не дозволяють їм самостійно
приймати рішення, внаслідок чого вони болісно реагують на різного роду ситуації. Крім того, варто відзначити, що психологічні бар’єри можна і потрібно долати.
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PSYCHOLOGICAL-COMMUNICATIVE LANGUAGE BARRIERS
IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Obstacles that reduce the effectiveness of learning a foreign language are psychological barriers – mental states that
inhibit mental processes that do not allow even able students to fully reveal their creative flair. The article is devoted to the
types of psychological barriers in learning a foreign language. Strategies for overcoming these barriers to learning foreign
languages in higher education institutions that may be useful to students are also proposed. Barriers are the cause of reduced
efficiency and success, stress, uncertainty and negative feelings about any situation or problem. Due to this, students cannot
adequately respond to different situations and face difficulties in different areas of study.
Key words: psychological barriers, foreign language, overcoming strategies, types of psychological barriers.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
У статті розкрито суть комунікативної компетенції, оволодіння якою готує особистість до
мовленнєвої практики в умовах природного спілкування та дозволяє їй бути активним учасником різних
мовленнєвих ситуацій. Подано й проаналізовано методи та прийоми, що сприяють формуванню
комунікативної компетенції на заняттях української мови як іноземної й можуть бути використані при
викладанні дисципліни. Акцентовано увагу на ефективні підходи до організації викладання української
мови як іноземної, що сприятимуть результативнішому освоєнню мови, подоланню психологічних
перепон, швидшій адаптації в новому соціокультурному середовищі. Доведено, що під час вивчення
української мови необхідно зробити акцент на розвиток комунікативної компетенції, що дозволить
вмотивовано використовувати мовні засоби для досягнення тих результатів, які необхідні майбутнім
іноземним фахівцям-медикам для їхньої професійної діяльності.
Ключові слова: українська мова як іноземна, комунікативна компетенція, методи та прийоми
навчання, розвиток комунікативних здібностей, мовленнєвий й соціокультурний розвиток, мовленнєвий
підхід, комунікативні потреби.

Постановка проблеми. Інтенсивне інтегрування
України у світову спільноту активує українську вищу
школу до рівня міжнародного ринку освітніх послуг, що
сприяє зростанню числа студентів-іноземців, які вивчають українську мову як іноземну.
Вивчення мови іноземними студентами є підґрунтям
їхньої професійної підготовки за обраною спеціальністю, а мова – засобом отримання освіти. Мета мовної
підготовки полягає у забезпеченні комунікативних потреб іноземних громадян у різних сферах спілкування:
науковій, суспільно-політичній, соціально-культурній,
побутовій, а також для виховання здатної до міжкультурного діалогу гармонійної особистості.
Незважаючи на те, що сучасна наука вже має певний
досвід у розв’язанні питань щодо особливості формування комунікативної компетенції на заняттях української мови як іноземної, й надалі залишається актуальною
проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального
інтересу студентів до вивчення мови, закріплення їхньої
позитивної мотивації до навчання. Успішне формування
комунікативних вмінь та навичок під час вивчення
української мови студентами-іноземцями наразі залишається актуальною й потребує нових методів вивчення,
що обумовлюється постійним зростанням вимог до рівня
підготовки майбутніх фахівців-медиків. Саме комунікативна компетенція формується на основі комплексного
підходу до вивчення мовного, мовленнєвого й соціокультурного розвитку студентів відповідно до їхніх індивідуальних чи професійних потреб та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою.
Значні досягнення у вирішенні проблеми формування комунікативної компетенції мають Л. Мацько,
В. Паламар, М. Пентилюк, Л. Скуратівський, Г. Шелехова та ін. Опубліковано значну кількість праць з аналізу вивчення української мови як іноземної такими

науковцями, як Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова,
А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, Г. Тохтар, Б. Сокіл
та інші. Термін комунікативної компетенції вивчали
М. Авдєєва, Р. Арефьєв, О. Бобієнко, В. Буряк, І. Виноградова, Н. Власенко, О. Кучеренко, З. Коннова.
Методика викладання не лише української, але й
будь-якої іншої іноземної мови ставить перед собою
низку завдань: навчання мовних елементів, структури
мови та її конструкцій, розвиток мовленнєвих та комунікативних навичок, навчання спілкуванню засобами іноземної мови в різних сферах діяльності, формування
мовної особистості. «Вивчення іноземної мови у ВНЗ
саме по собі не може бути самоціллю. Воно повинно
озброїти майбутнього фахівця широкими можливостями
отримання з джерел такої інформації, яку можна було б
використати в інтересах його професії» [3, 6]. Завдання
викладачів української мови як іноземної вищих навчальних закладів – створити такі умови вивчення української мови, щоб студенти могли активно послуговуватись нею в усіх сферах громадського життя, оскільки
іноземні студенти використовують мову і як інструмент
набуття професійних знань, і як засіб повсякденного
спілкування.
Мета статті. Метою даної статті є визначення основних методів та прийомів, що сприяють формуванню
комунікативної компетенції майбутніх фахівців-медиків
під час вивчення української мови. На основі мети дослідження поставлено завдання розкрити суть мовленнєвої компетенції та шляхи її формування.
Виклад основного матеріалу. Мова є основним
комунікаційним засобом людини, а мовленнєва компетенція – одним з факторів формування професійного
іміджу особистості. Вона полягає у використанні обмеженої кількості одиниць мови, закономірностей їх функціонування та вмінні оперувати ними для побудови різ-
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номанітних висловлювань. Саме у сфері мовленнєвих
реалізацій простежується своєрідність національної мови.
Оволодіння мовленнєвою компетенцією готує особистість до мовленнєвої практики в умовах природного спілкування та дозволяє їй бути активним учасником різних мовленнєвих ситуацій.
Більшість дослідників, зокрема Н. Гальськова,
Ф. Литвинко, В. Коваль, О. Пальчикова, І. Шмигирилова
та ін., схиляються до думки, що поняття «компетенція»
використовується в методиці викладання мови «при визначенні загальних і часткових цілей і змісту навчання»
[7, 168]. У сучасній методичній науці під компетенцією
розуміють «сукупність знань, умінь і навичок з мови»,
«комплекс знань, навичок, умінь, набутий під час занять» [7, 168]. Лінгвіст Н. Гальськова у роботі «Теорія
навчання іноземним мовам. Лінгводидактика й методика» (2006 р.) подає поняття комунікативної компетенції як «здатність людини розуміти й формувати висловлювання іншою мовою в різноманітних детермінованих
ситуаціях з урахуванням лінгводидактичних та соціальних правил, яких дотримуються носії мови» [1, 19]. Дослідниця виділяє лінгвістичний, прагматичний та соціолінгвістичний компонент, які узагальнено входять до
сфери комунікативної компетенції. Відтак комунікативна компетенція «передбачає оволодіння всіма видами
мовленнєвої діяльності та основами культури усного та
писемного мовлення, базовими вміннями і навичками
використання мови в життєво важливих для даного віку
сферах і ситуаціях спілкування» [7, 169].
Б. Сокіл вказує, що методика викладання іноземних
мов у своєму арсеналі має значну кількість методів з
різними ступенями поширення та різною теоретичною
базою. З-поміж найпоширеніших він називає такі методи
навчання: граматико-перекладний, усвідомлено-зіставний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний, усвідомленопрактичний та комунікативний [5, 14-15]. Саме комунікативний метод, який належить до інтенсивних, є найпопулярнішим та найрозповсюдженішим на сьогодні.
Вважаємо, що для досягнення основної мети навчання іноземної мови – оволодіння мовою – варто обирати
такі прийоми, які б активізували розумову, мовленнєву
діяльність, стимулювали іноземців до комунікації. Науковці вказують, що основою іншомовної комунікативної
компетенції є комунікативні уміння, розвиток яких неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації
усного або писемного висловлювання. Проте знання
лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує
розвитку комунікативних умінь, адже потрібні навички
оперування цим матеріалом, а також вміння використовувати його у певних сферах спілкування.
Неможливим також є розвиток комунікативної компетентності без відповідних соціокультурних і соціолінгвістичних знань, навичок і вмінь, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві [4, 24]. Досвід спілкування між людьми набувається не тільки у процесі
безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в
тому числі з літератури, театру, кіно, з яких людина
отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх
вирішень.

Оволодіння мовою – тривалий, трудомісткий, а головне, індивідуальний процес. У програму вивчення української мови як іноземної входить поглиблене вивчення
фонетики, граматики та лексичного складу мови, проте
теоретичне вивчення поступається своїм місцем виробленню практичних навичок. Іноземним студентам, майбутнім медикам, мова потрібна не як сукупність правил,
а як система світобачення, засіб культурного співжиття в
суспільстві та як інструмент набуття професійних знань.
Доцільно методику викладання української мови як іноземної спрямовувати на розвиток активної творчої особистості фахівця, який вільно володіє іншомовним мовленням. Вивчення граматичних правил, заучування слів
є лише засобом для оволодіння усним мовленням, оскільки воно – кращий спосіб засвоєння й закріплення
будь-якого матеріалу [2, 3]. Саме тому пріоритетним
напрямом подання навчального матеріалу вважаємо лексичний, а вже потім – граматичний та фонетичний. Основою такого заняття є усне мовлення.
Мовленнєвий підхід, що є домінантним у викладанні
української як іноземної, сприяє оволодінню студентами-медиками такими засобами й прийомами діяльності, як: умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію; вести діалог (діалог – домовленість, діалог –
обмін враженнями й думками, діалог – обговорення);
брати участь у дискусіях; умінням переконувати і відстоювати свою точку зору.
Дискусія – це один з основних діалогічних пошукових прийомів інноваційного навчання. Він є найскладнішим для оволодіння студентами, оскільки створює
ситуацію, коли співрозмовники прагнуть виробити якесь
рішення, дійти певних висновків, переконати один одного в чомусь [6, 351]. Технологія проведення дискусії
передбачає такі етапи: чітке визначення мети, прогнозування позицій і реакцій опонентів, планування викладачем своєї поведінки, вибір запитань, слухання та розуміння інших позицій, узагальнення, позитивний висновок.
Дискусія передбачає постановку відкритих запитань, що
починаються зі слів «чому», «що», «як», на які не можна
відповідати «так» чи «ні». Потрібно заохочувати учасників дискусії до обміну думками між собою, а не дискутувати за схемою: «ведучий – учасник». Завдяки ведучого – порушити проблему, а потім стежити за ходом її
розв’язання. Протягом дискусії варто періодично резюмувати її проміжні результати. У кінці слід зробити узагальнення, єдині висновки, а також відзначити всі інші
ідеї, які мають сенс.
У методиці викладання іноземної мови активним видом мовленнєвої діяльності вважаємо аудіювання, тому
вводимо в процес навчання різноманітні аудіоматеріали,
що репрезентують певну комунікативну ситуацію. В
умовах модернізації навчального процесу у вищій школі
й з метою підвищення ефективності навчання навичкам
аудіювання використовуємо когнітивні технології. Вони
сприяють високій активності розумово-мовленнєвої діяльності студентів-іноземців, а саме: формуванню таких
пізнавальних умінь, як виокремлення головного, знаходження в тексті конкретної інформації, уміння відокремлювати оцінювальну інформацію від фактичної, усвідомлювати структуру вислову, що сприймається на слух,
робити висновки тощо. Процес формування умінь ауді-
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ювання передбачає такі три програми:
 Аудіювання під час вивчення нового матеріалу,
коли особливо інтенсивно формуються звукові образи
нових мовних елементів. У цій програмі значна увага
приділяється не тільки розумінню почутого, а й усвідомленому сприйманню фонетико-акустичних особливостей цих мовних одиниць.
 Аудіювання як елемент діалогічного мовлення. Ця
програма є супровідною у формуванні вмінь говоріння і
фактично зумовлена необхідністю: без аудіювання не
буває спілкування.
 Аудіювання як спеціальний різновид іншомовних
вправ, тобто як спеціальна програма. Йдеться про слухання мовлення викладача або диктора, яке включає як
діалоги різних осіб, так і монологічні єдності (розповіді,
читання оповідань тощо).
Для розвитку комунікативних здібностей студентів
застосовуємо рольову гру як активний методом навчання. Вона пов’язана з інтересами студентів, є засобом
емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності; виступає активним способом навчання практичного
володіння іноземною мовою; допомагає подолати мовні
бар’єри студентів, значно підвищує обсяг їхньої мовленнєвої практики. Особливо метод рольової гри допомагає
під час вивчення нових лексичних тем. У рольових іграх
обов’язково формуються соціально-рольові відносини
учасників. Наведемо приклади ситуативно-рольових
ігор, які використовуємо у навчанні: «Знайомство», «Телефонна розмова», «У читальному залі», «У гуртожитку», «Кав’ярня», «У аптеці», «На прийомі у лікаря» та
інші.
Сформувати комунікативні уміння, знання та навички для забезпечення адекватного процесу отримання та
надання інформації у професійному та побутовому спілкуванні сприяє метод занурення у мовно-культурне середовище. Саме розкриттю потенціалу студентів допомагає створення необхідних комунікативних ситуацій, у
яких студенти можуть не лише продемонструвати власні
знання, але й за необхідності ліквідувати прогалини в
освоєнні певного мовленнєвого матеріалу.
Висновки. Узагальнюючи, можна сказати, що впровадження ефективних методів та прийомів сприяє формуванню комунікативної компетенції майбутніх фахів ців-медиків, ефективності засвоєння студентами матеріалу,
збагаченню змісту освітнього процесу, підвищенню
мотивації до вивчення української мови іноземними
студентами, створенню умови для більш тісної співпраці
між викладачами та студентами.
На сучасному етапі триває активний пошук шляхів
удосконалення та модернізації процесу викладання
української мови як іноземної у вищій школі, продовжують з’являтися нові методичні підходи до її вивчення.
Це вказує на значну перспективу подальшого наукового
дослідження в цій сфері, що сприятиме покращенню
результатів, які можна отримати у процесі навчання
української мови як іноземної.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
FORMATION AT UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES AS A FOREIGN TONGUE
The article deals with the communicative competence essence, the mastery of which prepares a person for speech practice
in natural communication and allows him/her to be an active participant in various speech situations. The methods and
techniques that contribute to the communicative competence formation at Ukrainian classes as a foreign language and can be
used in teaching the discipline are presented and analyzed. Effective approaches to the organization of teaching the Ukrainian
language as a foreign one are emphasized, which will promote more effective language acquisition, overcoming psychological
barriers, faster adaptation in the new socio-cultural environment. It is proved that during the study of the Ukrainian language
it is necessary to emphasize the communicative competence development, which will allow the motivated use of language tools
to achieve the results needed by future foreign medical personnel for their professional activities.
Key words: Ukrainian language as a foreign one, communicative competence, teaching methods and techniques,
communicative abilities development, speech and socio-cultural development, speech approach, communication.
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ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖОРДЖА БАЙРОНА НА ПРИМЕРЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ «SUN OF THE SLEEPLESS»
В данной статье осуществляется сравнительный анализ оригинального стихотворного текста и
различных его переводов на основе стихотворения Джорджа Байрона «Солнце бессонных» («Sun of the
sleepless») из знаменитого цикла «Еврейские мелодии» («Hebrew Melodies»).
Ключевые слова: эквивалентный перевод, лексические трасформации.
Постановка проблемы. Под влиянием творчества
английского поэта Дж. Байрона (1788–1824) в европейской литературе начала XIX века возникло романтическое течение под названием байронизм. Для байронистов свойственны были настроения «мировой скорби»,
культ сверхчеловека, знаменитые поэты вдохновлялись
его произведениями.
Избранные стихотворения из цикла Д.Г. Байрона
«Еврейские мелодии» представленные в переводах русских поэтов, начиная с Н. Гнедича (1822), И. Козлова
(1823, 1826, 1836), С. Баккаровича (1824), Н. Маркевича
(1825), Д. Глебова (1825), А. Ротчева (1826), Д. Ознобишина (1827), И. Бороздны (1827), А. Кирова (1828),
И. Редкина (1828), А. Полежаева (1829), П. Ободовского
(1830), В. Гаркуши (1830), И. Гогниева (1835), М. Лермонтова (1839), П. Волкова (1839), Н. Огарева (1841),
В. Зотова (1842), И. Полугарского (1843), И. Крешева
(1843), Д. Коптева (1844), А. Фета (1844), С. Дурова
(1845), Н. Берга (1847; 1864), А. Григорьева (1847; 1860),
Н. Жандр (1847;1863), А. Брама (1850), П. Жадовского
(1852), К. Случевского (1857), П. Козлова (1859, весь
цикл), Д. Михайловского (1859; 1864), Н. Гербеля (1859;
1864), С. Славутинского (1859), Д. Мина (1859), А. Толтого (1859), П. Синцова (1859), В. Костомарова (1862),
Д. Минаева (1863;1865), А. Плещеева (1871), К. Иванова
(1874), И. Бунина (1886), В. Набокова (1918) и др. отвечали настроениям поклонников творчества Дж. Байрона,
которых заинтриговала библейская образность и философия лирического цикла.
Цель статьи: на основе сравнительного анализа шести переводов, выполненных в разные историко-литературные периоды, исследуется характер отступления от
системы образно-языковых средств подлинника.
Текст оригинала стихотворения Джорджа Гордона
Байрона «Sun of the sleepless» [1, с.258].
«Sun of the sleepless»
Sun of the sleepless! melancholy star!
Whose tearful beam glows tremulously far,
That show’st the darkness thou canst not dispel,
How like art thou to joy remember’d well!
So gleams the past, the light of other days,
Which shines, but warms not with its powerless rays;
A night-beam Sorrow watcheth to behold,
Distinct but distant – clear – but, oh how cold!
(1815)

Изложение основного материала. Тема стихотворения Джорджа Гордона Байрона «Sun of the sleepless» –
печаль воспоминаний о минувшей радости. Любовная
лирика Джорджа Байрона подчеркивает трагизм утрат
человека, обреченного на душевное одиночество.
Слова, олицетворяющие характер ночного неба, такие как: sun, star, beam, glows, darkness, gleams, light,
shine, rays, night-beam, clear, powerless rays, заполняют
короткий поэтический текст. По оценке литературоведов, в стихотворении Дж. Байрона «Sun of the sleepless»
«изящная сдержанность соединилась с драматизмом
переживаний» [2, с.110].
В исходном тексте Дж. Байрон использует параллельную мужскую рифму. Схема рифмы: AABB CCDD.
Ближайший метр: пятистопный ямб.
Стихотворение Дж. Байрона «Sun of the sleepless» состоит из восьми строк, в котором выделяются две части.
Между двумя частями устанавливаются отношения эквивалентности, выраженное словами how и so. Первая
часть по смыслу сопоставляется с остальным текстом на
основании сравнения чувств поэта со светом ночного
неба, не дающего тепла и равнодушного к переживаниям прошлого.
Дж. Байрон для стилистической окраски текста использовал устаревшие грамматические формы (архаические
поэтизмы), например, форма второго лица единственного числа местоимения thou с которым согласуются в
тексте глаголы: show’st, canst, art (архаическая форма
2 лица глагола to be).
Н.Ф. Пелевина указывает также на архаичность употребление апострофа, заменяющего гласную в глагольных окончаниях и суффиксах, например: show’st,
remember’d, а также использование автором формы
третьего лица единственного числа глагола watcheth
(вместо watches), которое не подсказано требованиями
размера или рифмы [3, с.36].
Существительное Sorrow, как символ вечного страдания человека, был опущен при переводе у всех поэтов
XIX–XX веков.
Дж. Байрон в тексте использовал отрицательную
формы глагола warms not без соответствующей формы
вспомогательного глагола do. Следует отметить, что в
стихотворении, тема которого – воспоминание о прошлом, все глаголы стоят в настоящем времени. Существительное past показывает действия в настоящем с
помощью глаголов: gleams, shines, warms not. Инверсия
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в четвертой строке like art thou придает стилистическую
окраску. Строка: Distinct, but distant -clear -but, oh how
cold! с элементами параллелизма усиливает контекстовое противопоставление значений слов distinct – distant,
clear – cold, которые совпадают по звуковому составу.
Для определения степени точности поэтических переводов и соответствия лексико-семантических свойств
стихотворения, выполним построчный анализ перевода,
который передает смысловое наполнение стихотворения [4, с.25].
Солнце бессонных! Меланхоличная звезда!
Чей слезливый луч сияет боязливо вдали
Указываешь тьму, которую ты не можешь рассеять,
Как ты похожа на достопамятную радость!
Так поблескивает прошлое, свет былых дней
Который светит, но не греет своими бессильными лучами
Ночной луч смотрит, чтобы созерцать Печаль.
Отчетливый, но далекий, ясный, но, какой холодный !
Ознакомимся с вариантами перевода стихотворения
Джорджа Гордона Байрона «Sun of the sleepless», выполненными известными поэтами и писателями в разные
литературно-исторические эпохи, переводы которых,
как и текст оригинала стихотворения, состояли из
восьми строк.
Следует отметить, что тексты многочисленных переводов стихотворения «Sun of the sleepless», начиная с
XIX века подвергались критическим оценкам литературных критиков и в отдельности, и в сопоставлении
друг с другом.
Варианты переводов стихотворения Джорджа Гордона Байрона «Sun of the sleepless» представляем в хронологической последовательности.
1. Перевод И.И. Козлова (1779–1840); [5, с.213].
Бессонного солнце, в тумане луна!
Горишь ты далѐко, грустна и бледна.
При тусклом мерцанье мрак ночи страшней,
Как в памяти радость утраченных дней.
Минувшее блещет меж горестных туч,
Но сердце не греет томительный луч,
И радость былая, как ночью луна,
Видна, но далѐко, ярка, но хладна.
(1825 г.)
2. Перевод А.А. Фета (1820–1892); [6, с.670].
О, солнце глаз бессонных! Звѐздный луч,
Как слѐзно ты дрожишь меж дальних туч!
Сопутник мглы, блестящий страж ночной,
Как по былом тоска сходна с тобой!
Так светит нам блаженство давних лет;
Горит, а всѐ не греет этот свет;
Подруга дум воздушного видна,
Но далеко – ясна, но холодна.
(1844 г.)
3. Перевод А.К. Толстого (1817–1975); [7, с.569].
Неспящих солнце! Грустная звезда!
Как слезно луч мерцает твой всегда!
Как темнота при нѐм ещѐ темней!
Как он похож на радость прежних дней!

Так светит прошлое нам в жизненной ночи,
Но уж не греют нас бессильные лучи;
Звезда минувшего так в горе мне видна;
Видна, но далека – светла, но холодна.
(1856 г.)
4. Перевод П.А. Козлова (1841–1891); [8, с.35].
Звезда печальная, звезда лишенных сна,
Твой бледный свет уныл, ты трепета полна;
Разссеять мрак ночной твой свет не в состояньи.
О днях былых с тобой сходны воспоминанья.
Так светятся в душе мечты минувших дней,
Но счастия увы! дарить не могут ей;
Не могут возвратить утраченные силы
И как твой свет они и хладны и унылы.
(1859 г.)
5. Перевод В.В. Набокова (1899–1977); [9, с.96].
Печальная звезда, бессонных солнце!
Ты указываешь мрак, но этой темноты
Твой луч трепещущий, далекий, – не рассеет.
С тобою я сравню воспоминаний свет,
Мерцанье прошлого – иных, счастливых лет –
Дрожащее во мгле; ведь, как и ты, не греет
Примеченный тоской бессильный огонек,Лучист, но холоден, отчетлив, но далек...
(1918 г.)
6. Перевод С.Я. Маршака (1887–1864); [10, с.77].
Бессонных солнце, скорбная звезда,
Твой влажный луч доходит к нам сюда.
При нем темнее кажется нам ночь,
Ты – память счастья, что умчалось прочь.
Еще дрожит былого смутный свет,
Еще мерцает, но тепла в нем нет.
Полночный луч, ты в небе одинок,
Чист, но безжизнен, ясен, но далек!
(1953 г.)
7. Собственный вариант, 2021 г.
Солнце бессонных! Унылая звезда!
С далекой слезою твой отблеск всегда!
Ты силой не можешь тьму разогнать,
И вестью из прошлого радостью стать!
Мерцаньем наполненный блеск былых дней,
Который сверкает в бессилье лучей.
Полночной печалью свет созерцает,
Далекий, но четкий, студит, но сияет!
(2020 г.)
Поэтический перевод – «передача с одного языка на
другой язык, из одной культуры в другую поэтического
произведения, воспринимаемого как поэтическое произведение» [11, с.162].
Поэтические тексты отличаются от прозаических
значительной степенью семантико-стилистической и
образной концентрации, и более высокой значимостью
каждого отдельного слова и образа [12, с.138].
Известный переводчик А.М. Финкель (1899–1968) в
1966 г. в статье «Ночная песня странника» Гете в русских переводах» подчеркивал, что точность поэтического

Scientific Journal Virtus, June # 55, 2021

95

перевода определяется соответствием лексического состава перевода лексическому составу оригинала [13, с.110].
Достижение переводческой эквивалентности требует
от переводчика умения произвести качественно разнообразные межъязыковые преобразования (переводческие
трансформации), с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода [14, с.188].
Лексические трансформации – это отклонение при
переводе от словарных соответствий, которое заключается в замене отдельных лексических единиц исходного
языка на лексические единицы переводного языка, не
являющиеся их эквивалентами [15].
По мнению Бархударова Л.С. все виды преобразований, осуществляемых в процессе поэтического перевода,
можно свести к четырем элементарным типам: перестановки; замены; добавления; опущения [14, с.190].
Переводчик-байронист Г. Шенгели (1894–1956) подчеркивал, что в английской поэзии «всякая игра слов
переводима или допускает равноценный субститут» [16,
с.138].
Следует отметить, что при переводе, проходя в своем
развитии этапы коннотативного преобразования, смысл
поэтического текста получает качественные изменения,
которые необходимо исследовать для достижения адекватности и эквивалентности между первичным и вторичным текстом.
Если преобразованы при переводе синтаксис, струкАвторы
переводов
Козлов И.И.
Козлов П.А.
Фет А.А.
Толстой А.К.
Набоков В.В.
Маршак С.Я.
Собственный

Всего частей речи,
в оригинале – 41
34
41
35
35
37
36
35

тура образа, ритм, лексика, такое вмешательство переводчика превращает его работу в самостоятельное писание стихов, – к искусству поэтического перевода она
никакого отношения не имеет, отмечал Е. Эткинд. Все
составляющие поэзии должны быть взаимосвязаны [17,
с.21; 92].
Пределом переводческой эквивалентности является
максимально возможная степень сохранения содержания
оригинала при переводе, хотя абсолютная тождественность перевода оригиналу недостижима, подчеркивал
В.Н. Комиссаров [18, с.50].
Использование тех или иных выразительных средств
составляют индивидуальный авторский стиль, который
отличает одного поэта от другого [12, с.139].
Руководствуясь предложенным А.М. Финкелем анализом оценки переводов, оценим семь вариантов поэтического перевода стихотворения Джорджа Гордона Байрона «Sun of the sleepless», исследуя точность перевода
по количеству совпадающих с оригиналом слов (частей
речи) и синонимов. Следовательно, оценка перевода
стихотворения может быть измерена, приобретая объективный, лингвистический характер. Оценивать переводы
без синхронизации с оригиналом являлось, по мнению
А.М. Финкеля неправомерным анализом [13, с.109, 111].
Также в отдельной графе подсчитаем, сколько слов
перевода внесены переводчиком от себя (замены, добавления). Результаты анализа оценки переводов сведены в
таблицу 1.
Таблица 1
Из них со словами подлинника
Замены, добавления,
Совпадают
Синонимичны
опущения
11
5
18
10
11
20
12
4
19
15
5
15
17
4
16
14
3
19
20
11
4

В соответствии с таблицей 1 можем сделать вывод,
что лексические соответствия поэтического перевода
являются одними из главных критериев качественного
эквивалентного перевода. Хотя качество поэтического
перевода одними только лексическими показателями не
определяется, однако они все же являются ведущими
критериями.
Следует отметить, что поэтическая индивидуальность поэтов при переводе стихотворения Дж.Г. Байрона
«Sun of the sleepless»« нашла свое отражение в их субъективно-лирической манере.
Сопоставительный анализ количества слов, совпадающих или синонимичных оригиналу, согласно таблице 1,
позволит зафиксировать закономерное существование
межъязыковой синонимии, в основе которой лежит вариативность лексико-семантических средств, которая
позволяет обнаружить изменения формы и содержания,
происходящие при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода.
Можно также сделать вывод о том, что достижение
максимальной эквивалентности при переводе этого про-

изведения представляет собой сверхсложную задачу с
учетом отсутствия абсолютно идентичных звуков в фонологической системе русского и английского языков.
Вышеприведенный простой анализ поэтического
перевода по лексическим соответствиям с оригиналом
текста поможет студентам исследовать другие переводы
знаменитых поэтов, выявить ряд переводческих трансформаций, которые приводят к изменению смысловых
связей оригинала, и, как следствие, многие элементы
оригинала не находят отражения в поэтическом переводе.
Выводы. Таким образом, анализ семи переводов
стихотворения Дж.Г. Байрона «Sun of the sleepless»«,
позволил выявить все основные трудности, возникающие при переводе поэтических текстов и сравнить различные переводческие решения с использованием лексических трасформаций.
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ФОРМАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЧАСТИНИ ЗМІСТУ АПЕЛЯЦІЇ
В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛІНИ КОСТЕНКО
У статті розглянуто формально зумовлені стилістичні характеристики вираження предметної частини
змісту апеляції в поетичних творах Ліни Костенко; описано стилістичні функції звертань у сучасній
українській мові.
Ключові слова: сфера апеляції, звертання, стилістична характеристика номінацій адресата мовлення,
емоційне й експресивне забарвлення звертань.
Постановка проблеми. Серед усіх комунікаційних
елементів мови чи не найбільшу увагу привертає звертання, яке, за словами Н. Баландіної, «посідає одне з
провідних місць у комунікативній співпраці адресанта та
адресата, створюючи ефект його присутності» [1, с.31].
Описували й науково пояснювали сферу апеляції
(користуємось терміном М.С. Скаба. – М.К.), конструкції та складники української мови з давніх-давен. Так,
про згадувані елементи мови пишуть у граматиках, починаючи з найдавніших часів, зокрема, О. Потебня висловлює цікаві думки з цього приводу в праці «Из записок по русской грамматике». Цікавими є і монографія
Є. Тимченка «Вокатив і інструменталь в українській
мові», стаття В. Сімовича «Наша товариська мова», роботи І. Огієнка, І. Кучеренка, Л. Кадомцевої, П. Дудика,
К. Шульжука, В. Чепеля, І. Яценка, А. Мановицької. Не
можна не згадати про праці, які порушують проблеми
сфери апеляції української мови, М. Плющ, Н. Озерної,
К. Городенської. Комплексно описав український вокатив І. Вихованець. Тут необхідно згадати про значний
внесок у дослідження сфери української апеляції чернівецького дослідника М. Скаба. Відносно сучасними є
праці відповідної тематики В. Задорожного, В. Юносової.
В Україні з’явились не лише праці, які аналізують
номінації адресата мовлення української мови, але й
такі, що присвячені аналізу названих елементів в інших
мовах. Не можемо не назвати монографії М. Олікової,
В. Пономаренка, В. Михайленка, Н. Баландіної. Напевно, треба згадати і статтю О. Албут «Кличний відмінок
у сучасних слов’янських літературних мовах» та статтю
В. Пономаренка «Еволюція системи іменних засобів
звертання в сучасних слов’янських та інших індоєвропейських мовах».
Окремим аспектом дослідження так званого звертання є з’ясування його формально зумовлених стилістичних особливостей.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що формально зумовлені стилістичні особливості номінацій
адресата мовлення тривалий час становлять інтерес для
багатьох українських мовознавців.
Мета роботи – установити основні формально зумовлені стилістичні характеристики вираження номінацій
адресата мовлення в сучасній українській літературній мові.
Наукова новизна статті полягає в запровадженні до

наукового обігу нового фактичного матеріалу, уточненні
засобів вираження предметної частини змісту апеляції.
Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані для опису
тотожних або схожих явищ в інших (передусім слов’янських) мовах, а також при викладанні курсів лексикології, морфології та синтаксису української мови.
Виклад основного матеріалу. Позиція звертань, їхнє
розташування в реченні та тексті зумовлюють певні стилістичні особливості предметної частини змісту апеляції
в сучасній українській літературній мові. А тому вважаєм за доцільне дослідити стилістичні характеристики
звертань за матеріалами творів Ліни Костенко (історичні
романи у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко», інша
поезія).
Як зауважує К. Шульжук, важливою стилістичною
ознакою звертань є можливість їх повторювання, що
сприяє посиленню емоційно-позитивного чи емоційнонегативного звучання номінацій адресата мовлення [6,
с.23]. У поетичних творах Ліни Костенко такий повтор
наявний і використовується з певною стилістичною метою.
За семантико-граматичними ознаками повтори можна поділити на дві групи: абсолютний (повтор звертань
однакової морфологічної структури та лексичного значення), наприклад: Ой сонце, сонце, промінь твій
останній! Оце і є вся правдонька для нас [3, с.75]; Ой
кумо, кумо, це запитяна хвороба [3, с.10]; відносний
(може мати різну морфологічну структуру повторюваних звертань, різне лексичне значення, різні синтаксичні
зв’язки в середині кожної повторюваної групи звертань):
Оце і все, що є тепер у мене, моя матую, нене моя,
нене! [3, с.137]; Коханий мій, вимоленець мій у Бога!
Чого ж ти так стогнеш уві сні? [2, с.145].
Залежно від позиції повторюваних звертань розрізняємо два види абсолютного повтору: суміжний (одночасний), коли повторювані звертання розташовані поруч:
Ой доню, доню, в їх до смутку грошей [3, с.44]; Гей,
діду, діду, од берега близько? [3, с.126]; Гей, діду, діду, як
ви там, живі? [3, с.126]; інтервальний (однотипні звертання повторюються через певний інтервал; повторення
розірване в часі, коли особа, до якої звертаються, не зреагувала відразу через суб’єктивні причини (зумисно, не
розчула першого звернення) або через об’єктивні й незалежні від неї обставини): Це вперше, Грицю, це уперше,

98

Scientific Journal Virtus, June # 55, 2021

Грицю, виходить полк без пісні у похід. Це вперше,
Грицю, це уперше, Грицю, що я тебе в похід не проведу
[3, с.34]; Не ридай мене, мати, зрящи во гробі! Не ридай
мене, мати, зрящи во гробі [3, с.83]; Нічим не журися,
Грицю. Усе, як я, промине. Але ні навмисно, Грицю, ні
просто так, випадково, ні словом лихим, ні добрим ніколи не згадуй мене [3, с.48].
Початкове звертання-речення при відносному повторі має найбільше емоційне наповнення, і це знаходить подекуди опору ще й в морфологічній формі,
ускладненій афіксом: Дівчаточка, дівчатонька, дівчата! Цю ж не співайте, я ж іще жива [3, с.146]; Стара
моя Полтавонько, Олтаво, щоразу по загляді молода [3, с.123].
Звертання, у тому числі й повторювані, можуть супроводжувати вигуки, вигукові сполуки слів, що вживаються для посилення експресії висловлюваного, підкреслення схвильованості того, хто говорить, вираження
особливого ставлення до адресата чи бажання скоріше
залучити його увагу до повідомлюваного: О Січ, козацька мати! [2, с.83]; Ой кумо, кумо, це запитяна хвороба [2, с.10]; О Божа мати, змилуйся над нами! Дай
розум в серце й правду на вуста [2, с.123]; Ой доню,
доню, в їх до смутку грошей [3, с.44]; О Господи, спаси
нас од лукавого! [3, с.84].
Своєрідним експресивним засобом виступає при звертанні прикладка, яка є не лише іншою назвою предмета, а й уміщує в собі емоційно-оцінну його характеристику, а також поширені прикладки при звертанні –
перифрази, які повно характеризують об’єкт звертання:
Брате мій, наречений Іваном, не люби нікого, це біда [3,
с.114]; Пане Пушкарю, полковнику полтавський, а добродію наш! [3, с.17]; Ви канцілюги, у чорнилі пальці,
бумажне кодло, воло набивне, хватальники, в походах
небувальці, кого взялись подужати…мене?! [3, с.25].
До речі, перше звертання може бути загальною назвою особи за її стосунками до інших осіб у мікроколективі, назвою професії чи роду заняття.
Прикладка в творах Ліни Костенко часто трапляється
і варта уваги як мовознавців, так і літературознавців.
Свідченням цього є бодай такі рядки, які створюються з
риторичною метою, а з погляду літературознавців являються творінням вищого рангу:
З’явись мені, будь ласка!
Жмуток пітьми у закапелках дня,
Маленький Хо, моя дитяча казка,
Звірятко, може, може, чортеня [3, с.55].
Спостерігаємо своєрідне нанизування звертань-характеристик одного адресата (Хо).
«Одним із різновидів відносного повтору є кореневий
відносний повтор», – стверджує К. Шульжук [6, с.24].
Причому друге звертання утворене від першого за допомогою суфіксів суб’єктивної оцінки – оньк-, -еньк, –
очк-, ечк, -ик- тощо, що стоїть переважно у постпозиції
до звичайного. Такі звертання за будовою є непоширеними й виступають своєрідним засобом висловлення:
Люди! Хто привів сюди дитину?!
Ну, от скажіте, людоньки, навіщо
Такій убивці та така краса? [3, с.86].
Досить поширеними є здвоєні звертання. У другому
з них функція кваліфікації, емоційної оцінки переважає

над власне звертальною функцією, яка, до речі, для першого звертання є основною. Це типові народні формули
звертань батьків до дітей, коханого до коханої, товариша
до товариша. У поетичних творах Ліни Костенко теж
наявне використання таких звертань: Іване! Брате! Як
ти встиг? [3, с.87]; Прощай, Іване, найвірніший друже,
шляхетна іскро вічного вогню! [3, с.145]; Де ж ти,
жоно, чистий олтар? [2, с.37]; Де ж ти, дівонько,
красна чічко? [2, с.57].
Отже, як бачимо, наступне звертання ніби інтимізує
обстановку, робить адресата ближчим адресантові. Перше звертання виділяє особу з кола співрозмовників, а
друге змушує цю особу відгукнутися.
Інтимізуючі займенники мій, моя, наш найчастіше
вживаються при апелятивах, що означають назви людей
за родинними стосунками: уживання інтимних займенників у складі звертань надає ліричної теплоти всій звертальній групі: Спочивай, моя мамо, там легше тобі [3,
с.91]; Коханий мій, вимоленець мій у Бога. Чого ж ти
так стогнеш уві сні? [3, с.145]; Сину мій Тимоше, ти
добив мене ж! [2, с.61].
У М. Скаба натрапляємо на таке: «У синтаксичних
конструкціях української мови, що виражають апеляцію,
часто трапляються займенники другої особи ти, ви.
Вони можуть виступати як самостійні назви адресата
мовлення, так і можуть використовуватись разом з іменником у формі вокатива» [4, с.194]: Ти пам’ять свою
кохаєш [3, с.136]; Чого ж ти так стогнеш уві сні? [2,
с.145];Чого ви, мамо, є в нас, слава Богу, хліб і до хліба,
поле і воли [3, с.59]; Ти любиш не цю, Іване [3, с.136];
Чого ви, мамо, не злюбили Гриця, яка вас думка все не
полиша? [3, с.43].
Коли ж поряд із займенником виступають й інші
емоційні засоби (суфікси із суб’єктивною оцінкою, епітети), то стилістична функція займенників послаблюється: Моя ти голубичко! Страданіє, як кажуть, возвиша [3, с.97]; Де ж ти, дівонько, красна чічко? [2, с.57].
Не оминав стилістичної ролі апелятивів і відомий
український мовознавець І. Слинько. Він, зокрема, відзначав, що «крім свого прямого призначення – називати
особу (предмет), до якої звернена мова, і залучати її
увагу до висловленої думки, звертання може характеризувати цю особу, виражати об’єктивне ставлення до неї
того, хто говорить» [5, с.168]. На думку мовознавця,
емоційне забарвлення, що його в таких випадках має
звертання, може розкриватись:
а) у лексичному, зокрема переносному значенні
слова, яким виражено звертання. Наш фактичний матеріал дає змогу навести приклади можливих випадків
емоційного забарвлення звертання за І. Слиньком: Ви
канцілюги, у чорнилі пальці, бумажне кодло, воло набивне, хватальники, в походах небувальці, кого взялись
подужати… мене?! [3, с.81].
б) у звертаннях-перифразах і в пояснюючих словах,
що стоять при звертанні (в узгоджених і неузгоджених
означеннях – епітетах): Маріє, Діво Пресвятая, це ти
так плакала вночі? [3, с.81]; Лавро моя! Мій колючий
Тернопіль! [2, с.116];
в) за допомогою суфіксів суб’єктивної оцінки: Порятуй від болю, смертонько ласкава! [3, с.70]; Рости,
рости, дівчинонько, на другу весну [3, с.146].
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Висновки. Отже, номінації адресата мовлення можуть виконувати стилістичні функції, під якими розуміємо зображувальну роль, яку вони виконують у тому чи
іншому контексті. Йдеться про такі звертання, що мають
емоційне й експресивне забарвлення. І саме такі номінації адресата мовлення щедро використовує у своїй творчості Ліна Костенко.
Серед стилістичних властивостей звертань – можливість їх повторювання, уживання при них часток і вигуків, прикладок, епітетів, інтимізуючих займенників тощо.
Повтори за семантико-граматичними ознаками можуть бути: абсолютні (повтор звертань однакової морфологічної структури та лексичного значення), відносні
(можуть мати різну морфологічну структуру, різні лексичні значення та синтаксичні зв’язки). Залежно від позиції повторюваних звертань розрізняють два види абсо лютного повтору: суміжний, коли повторювані звертання
розташовані поруч, та інтервальний (звертання повторюються через певний інтервал).
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ПРЕДМЕТА
«УКРАЇНСЬКА МОВА» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Метою статті є дослідження особливостей укладання тестових завдань з предмета «Українська
мова» для іноземних студентів, що сприяє розвитку нових науково-педагогічних підходів щодо викладання
суспільних дисциплін у відповідності з вимогами часу. Методи дослідження – спостереження, індукції,
дедукції, описовий. Актуальністю досліджуваної проблематики є пошук нових моделей науковопедагогічного забезпечення викладання суспільних дисциплін у медичних закладах. Однією із особливостей є
укладання тестових завдань із урахуванням специфіки засвоєння та сприйняття інформації іноземними
студентами для досягнення максимального результату.
Ключові слова: особливості укладання тестів, тестові завдання, відкриті тестові завдання, закриті
тестові завдання, українська мова, альтернативні тестові завдання.
XXI століття – це перш за все ера нових технологій, інформатизації, глобалізації, віртуалізації та мультикультуралізації. Сучасне молоде покоління, яке виростає
в цьому середовищі, повинно відчувати себе в ньому
впевнено та комфортно. Головною метою вивчення суспільних курсів в навчальних закладах як для іноземних
студентів, так і для українських, є вироблення нових
нетрадиційних підходів мислення в різних сферах діяльності. Відійти від традиційних парадигм мислення та
міркувати по-новому є викликом сьогодення.
Актуальністю досліджуваної проблематики є пошук
нових моделей науково-педагогічного забезпечення викладання суспільних дисциплін у медичних закладах.
Однією із особливостей є укладання тестових завдань із
урахуванням специфіки засвоєння та сприйняття інформації іноземними студентами для досягнення максимального результату.
Даною проблематикою займаються як українські, так
і зарубіжні вчені – В. Бачинін, Г. Васянович, В. Кремень,
В. Лутай та багато інших. Однак вимоги часу призводять
до все нових та нових викликів та перспектив. Тому попередні дослідження та пропозиції науковців є лише
основою для майбутніх практичних напрацювань.
Метою статті є дослідження особливостей укладання
тестових завдань з предмета «Українська мова» для іноземних студентів, що сприяє розвитку нових науковопедагогічних підходів щодо викладання суспільних дисциплін у відповідності з вимогами часу.
Виклад основного матеріалу. У науково-педагогічній літературі наводяться певні вимоги щодо написання
тестових завдань. По-перше, тести повинні відповідати
певній предметній сфері, яка включає впорядкованість,
системність знань та необхідний обсяг інформації; подруге, стислість тестового завдання є необхідною умовою для якісного сприйняття та написання студентами
правильних відповідей; по-третє, ясність та чіткість постановки тестових завдань, а тому важливим у цьому
процесі є будувати тестові завдання у вигляді стверджень, а не питань. Завдання повинні бути укладені таким чином, щоб завдяки їм можна було перевірити насамперед глибину засвоєного студентом матеріалу, а не
його уміння відтворити текст з підручника чи лекції.

Правильним також вважається складання тестів з однією повною відповіддю, оскільки 2 чи більше правильні відповіді в одному тестовому завданні не сприяють
актуалізації знань студентів та їхній вичерпній відповіді.
Відзначимо, що проблемні завдання не використовуються в тестах, оскільки тести передбачають чіткість,
лаконічність, послідовність, вичерпність, а не двозначність чи висловлення власних думок. А тому не слід
плутати особливості укладання тестових завдань із питаннями для перевірки чи самоперевірки студентів. Крім
того, при побудові тестових завдань слід уникати зайвої
інформації, яка може дезорієнтувати студентів та заплутати у написанні правильних відповідей.
Кожне завдання не повинно суперечити одне одному,
а тому важливим є дотримання єдиної стратегії у складання різної кількості варіантів щодо висвітлення тієї чи
іншої теми. До прикладу, якщо ми розглядаємо особливості відмінювання іменників у певному відмінку, то там
не повинно міститися питань щодо відмінювання прикметників.
Важливим завданням для викладача при укладанні
тестових завдань є врахування складності подання тієї
чи іншої теми та результат очікування відповідних результатів. Мається на увазі, що викладач може орієнтуватися на апріорну, тобто визначену експертами форму
укладання тестів, або ж використовувати емпіричну форму, виходячи з власного досвіду співпраці зі студентами.
Поділяємо думку, що емпірична форма укладання
тестових завдань для іноземних студентів є більш дієвою, оскільки викладач, проаналізувавши знання та
уміння студентів певної групи, може скласти певний
алгоритм співпраці з цією групою для досягнення максимального результату. Апріорна форма є більш загальною та схематичною формою, орієнтованою на загальний процес викладання певного предмета, однак без
індивідуального підходу до студентів певної групи.
Цілком дієвим в індивідуальному підході до студентів при укладанні тестових завдань є створення тестів
індивідуально для кожної групи з урахуванням специфіки сприйняття та засвоєння того чи іншого матеріалу.
Одні групи можуть засвоювати навчальний матеріал на
достатньо високому рівні, а тому потрібно створювати
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тестові завдання з певним рівнем складності, які б дозволили студентам дати більш складні відповіді на запитання. Це актуалізовуватиме їхнє сприйняття та уяву.
Однак є групи із достатньо повільним сприйняттям та
засвоєнням того чи іншого матеріалу, а тому викладач у
своїй роботі повинен орієнтуватися на укладання досить
простих тестових завдань, які не потребують додаткових
знань та зорієнтовані виключно на навички із заданої теми.
Навчальна дисципліна «Українська мова» включає в
себе фонетику, морфологію, граматику і синтаксис. Тому
тестові завдання з вищезазначеного навчального курсу
мають широкий вибірковий спектр в укладанні тестових
завдань. Викладач, орієнтуючись на сприйняття та засвоєння навчальної дисципліни студентами, може подавати більш складні теми чи використати трохи легші
завдання. Безперечно, завдання потрібно складати так,
щоб сприяти актуалізації додаткових знань та умінь студентів та поглиблювати їхню зацікавленість у вивченні
навчального курсу.
Усі тестові завдання поділяються на закриті та відкриті. Закриті завдання являють собою уже готові відповіді, як правило з буквами або цифрами, які потрібно
вибрати.
Відкриті завдання передбачають вільне складання відповідей. Прикладом може бути продовження речення,
однак, як правило, у стверджувальній формі. Також у
реченні може бути 1, 2 чи більше пропусків, які потрібно
заповнити словами, цифрами або формулами. Такі завдання потребують більше зусиль та ретельної підготовки до предмета, якщо це залікове чи модульне заняття,
або ж теми – при підготовці до практичного заняття.
Виходячи із досвіду викладання навчальної дисципліни, закриті завдання є більш ефективними у вивченні
студентами української мови.
Звісно, що запам’ятовування закінчень відмінків в
українській мові та часи українського дієслова для іноземних студентів створює певні труднощі та важкість у
їх співставленні, аналізі та виробленні певної стратегії
щодо засвоєння тієї чи іншої теми, адже у мові-посереднику (англійській) немає такої кількості граматичних
форм для іменних частин мови. Саме тому завданням
викладача вищезазначеного навчального курсу є максимально доступно подавати матеріал студентам, викликаючи у них цікавість щодо сприйняття тих чи інших
мовних форм.
Окрім того, важливим у складанні тестів є час їх відтвореннями студентами. Як правило, тестові завдання
даються в кінці практичного заняття для оцінювання
кожного студента та перевірки знань. А тому студенти
не можуть виконувати завдання більше 10–20 хвилин.
Саме в цьому полягає необхідність лаконічності, простоти, коректності, чіткості, відсутності зайвих фактів
при укладанні тестів.
Ефективним для оцінювання студентів з предмета
«Українська мова» є зосередження уваги на ключових
правилах, принципах, які є обов’язковими для вивчення
студентами, а також орієнтуватися на програму навчального курсу. Тестові завдання не будуть ефективними,
якщо вони орієнтовані на пригадування поодиноких
фактів, які не є основними при вивченні та засвоєнні
курсу. Як правило, малодоступні та нецікаві теми не
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належать до обов’язкових, а тому викладач повинен вибрати для себе єдину стратегію відтворення тих чи інших
тем, які б давали цілісне уявлення студентів про вживання тих чи інших граматичних форм української мови.
Цілком актуальним для студентів-медиків при вивченні курсу «Українська мова» є обрання навчального
матеріалу, актуального для професійної діяльності. Так,
важливим є додавання тем щодо медичної тематики –
діяльність лікарів різної спеціалізації, спілкування на
тему різних станів людини чи хвороб тощо. Найважливіші факти з навчального матеріалу на медичну тематику потрібно включати при укладанні тестових завдань.
Відповіді повинні бути сформульовані таким чином,
щоб студент міг відчути правильність вибраної відповіді. Як правило, питання і відповіді повинні бути короткими, однак якщо питання ще може бути довгим, складаючись з певних пояснень, то відповіді передбачають
лише строгість та чіткість. Проте різниці між правильними та неправильними відповідями не повинно бути, а
тому слід ретельно переглянути кожне тестове завдання
та усунути недоліки, якщо такі мають місце.
Неправильні відповіді теж мають свою специфіку.
Вони не повинні кардинально відрізнятися від правильної відповіді, однак все ж містять недостатньо інформації, щоб обрати їх як правильні. Так, нелогічним буде
при розгляді теми фонетики української мови подавати
факти, до прикладу, із синтаксису.
Логічним при побудові тестових завдань є укладання
їх від простих до складних відповідей. Перші 2–3 питання є простими, всі інші поступово ускладнюються.
Це дозволяє перевірити рівень підготовки студентів, а в
майбутньому, за потреби, повернутися до обговорення
попередньої теми та засвоєння ключових понять. Крім
того, при розподілі завдань за рівнем складності слід
враховувати наступну статистику засвоєння навчального
матеріалу: 20% інформації складається з базових знань,
які можуть бути зовсім простими; 65% належить до категорії середньої складності; 15% відтворюють складні
завдання. Для об’єктивності оцінювання тестові завдання не повинні містити готових відповідей або ж слів,
завдяки яким можна здогадатися про правильну відповідь. Слід також уникати визначення місця розташування вірної відповіді «навмання». А тому укладання
тестових завдань потребує часу та певних зусиль для
достовірного опрацювання теми, визначення ключових
моментів, заданої актуальності для студентів. Між правильною та неправильними відповідями повинен прослідковуватись певний зв’язок та логічна послідовність.
Тестові завдання не повинні містити терміни «завжди»,
«ніколи», «звичайно», «рідко», а також «інші», «тощо»,
«друге», оскільки вони позбавляють конкретизації питання та вичерпують всі можливі варіанти відповідей.
Необхідною умовою складання тестових завдань є
оформлення певних шаблонів. Текст питань та відповідей відрізняється шрифтами – курсивом, жирним шрифтом тощо. Як правило, текст змістовної частини умови
завдань записується великими літерами або виділяється
жирним шрифтом.
Варіанти відповідей на тест мають окрему цифрову
або літерну індексацію, друкуються малими літерами та
розташовуються у стовпчик симетрично змістовної час-
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тини тестового завдання. Кожне завдання та інструкцію
щодо його виконання розподіляють по окремих шаблонах так, щоб дані матеріали легко сприймались експертами, які будуть редагувати та апробувати тести.
Не достатньо розповсюдженими, однак ефективними
є використання альтернативних тестових завдань для
іноземних студентів. Альтернативні тестові завдання
вимагають простих відповідей «так» або «ні» та не потребують подальшого обговорення. Акцент робиться на
питанні, яке повинно бути простим та максимально зрозумілим для студента. Важливою особливістю укладання тестових завдань для студентів є творчий підхід
викладача. Тести повинні містити також й інформацію,
яка зацікавить студентів та стане їм корисною у повсякденному житті.
Практичні заняття із вищезазначеного навчального
курсу мають за мету навчити студентів-іноземців української мови, вільно володіти нею на побутовому та професійному рівні. Це, безперечно, вимагає значних зусиль
зі сторони викладача, однак така праця є необхідною та
виправданою для професійної підготовки майбутніх
медиків.
Висновки. Отже, тестові завдання покликані за короткий період часу максимально ефективно перевірити
рівень знань студентів та оцінити їхні результати. Для
вивчення курсу «Українська мова» використання різного
виду тестових завдань сприяє актуалізації знань студентів-іноземців, засвоєнню навчального матеріалу та успішному підсумковому тестуванню, а також дозволяє їм
працювати у новому письмовому форматі. Однак, тестові завдання повинні бути правильно укладені із врахуванням специфіки аудиторії, умінь, знань та навичок
певної групи (курсу) задля досягнення максимального
результату. Тестові завдання, які містять недоліки, не
даватимуть бажаного результату як щодо теоретичного
засвоєння матеріалу, так і в практичній зацікавленості
даним навчальним курсом.
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PECULIARITIES OF CONCLUDING TEST TASKS ON THE SUBJECT
«UKRAINIAN LANGUAGE» FOR FOREIGN STUDENTS
The aim of the article is to study the peculiarities of concluding test tasks on the subject «Ukrainian language» for foreign
students, which contributes to the development of new scientific and pedagogical approaches to teaching social sciences in
accordance with the requirements of the time. Research methods – observation, induction, deduction, descriptive. The urgency
of the researched problems is the search for new models of scientific and pedagogical support for teaching social sciences in
medical institutions. One of the features is the conclusion of test tasks taking into account the specifics of assimilation and
perception of information by foreign students to achieve maximum results.
Key words: features of taking tests, test tasks, open test tasks, closed test tasks, Ukrainian language, alternative test tasks.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА
ЯК ІНОЗЕМНА» З ТЕМИ «МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК
ІМЕННИКІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»
Актуальність теми зумовлена потребою вивчення відмінкової парадигми, зокрема
функціонування іменників у місцевому відмінку, що є основою для засвоєння курсу української мови
як іноземної та формування комунікативних навичок студентів. Метою статті є теоретично
обґрунтувати методику проведення практичного заняття з навчальної дисципліни «Українська
мова як іноземна» з теми «Місцевий відмінок іменників» для студентів першого курсу
спеціальності «Медицина». Методологічною основою при проведенні даного дослідження
послужили методи порівняння, аналізу та синтезу, узагальнення теоретичних відомостей на
основі практичного спостереження. Апробація здобутих теоретичних знань у практичній роботі
зі студентами. Висновки. Якість, успішність, ефективність проведення практичного заняття з
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» з теми «Місцевий відмінок іменників»
залежить від багатьох чинників, а саме: дотримання структури заняття, підбір вправ, правильне
застосування методів і засобів навчання, підготовка презентації, розподіл часу, методичного
забезпечення тощо. Але не забуваймо, що перш за все учасниками навчального заняття є викладач і
студенти, які і є основними дійовими особами сценарію заняття і успішної постановки навчальної
драми. Дружня, доброзичлива атмосфера, взаєморозуміння і рівень зацікавленості, бажання
допомагати одне одному сприятимуть успішному проведенню заняття на високому навчальнометодичному рівні. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі стануть теоретичні
узагальнення на основі практичних спостережень у опануванні студентами інших тем, пов’язаних
з відмінковою парадигмою української мови.
Ключові слова: методика, навчально-методичне забезпечення, місцевий відмінок, морфологічна
парадигма, інокомунікант.

Постановка проблеми. До навчальної програми з дисципліни «Українська мова як іноземна» введено важливу тему з морфології «Місцевий відмінок іменників». Для студентів – іноземних громадян
необхідність у вивченні цієї теми є переконливою. Актуальність теми зумовлена потребою вивчення відмінкової
парадигми, зокрема функціонування іменників у місцевому відмінку, що є основою для засвоєння курсу української мови як іноземної та формування комунікативних
навичок студентів.
Метою статті є теоретично обґрунтувати методику
проведення практичного заняття з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» з теми «Місцевий
відмінок іменників» для студентів першого курсу спеціальності «Медицина».
Методологічною основою при проведенні даного
дослідження послужили методи порівняння аналізу та
синтезу, узагальнення теоретичних відомостей на основі
практичного спостереження. Апробація здобутих теоретичних знань у практичній роботі зі студентами.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, навчальною метою заняття є те, що студенти повинні знати правила української морфології, сім відмінків української
мови, функціонування іменників у місцевому відмінку,

вміти визначати форми іменників у місцевому відмінку
у реченні, ставити іменники у місцевий відмінок та питання до них, опанувати граматичні форми іменників
місцевого відмінка. Студенти мають аналізувати та
порівнювати англійські та українські граматичні явища.
Виховною метою заняття є ознайомлення студентів із
загальними відомостями про країну, мову якої вони вивчають, та де проживатимуть впродовж наступних кількох років, з традиціями цієї країни. Вивчення морфології
сприятиме збагаченню словникового запасу студентів,
що полегшить спілкування іноземців у мовному середовищі України.
Традиційно структура заняття логічно містить такі
блоки, як актуалізація опорних знань, пояснення нового
матеріалу, закріплення матеріалу, підсумки.
Підготовчий етап заняття проводиться відповідно до
його структури: привітання, з’ясування дати, місяця,
пори року, погоди…. Перевірку домашнього завдання
можна здійснювати шляхом усного опитування студентів. Упродовж заняття студенти мають здатність продемонструвати рівень володіння українською мовою.
Заняття містить теоретичний і практичний блоки.
Основний етап розпочинається з оголошення теми, мети
і завдань заняття. Для студентів першого курсу логічно
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теоретичні відомості відтворювати двома мовами – англійською та українською, що полегшує сприйняття нового матеріалу студентами-іноземцями. Під час пояснення нового матеріалу викладач може вдаватися до
порівнювання граматичних явищ української та англійської мов.
Для проведення заняття викладачу варто застосовувати традиційні методи і засоби (бесіда, наочність, робота
на дошці, робота з картками) у поєднанні з нетрадиційними (презентація, інтерактивна дошка), що сприятиме
ефективному засвоєнню здобутих знань студентами і
різноманітності процесу проведення навчального
заняття.
Протягом наступного етапу заняття – закріплення
знань – студенти виконують усні та письмові завдання,
вправи на дошці. З метою формування креативного мислення та мовлення іноземних студентів під час заняття
інокомунікантам варто запропонувати вправи з опису
картинок, які мають бути складниками підготовленої
мультимедійної презентації, використовуючи іменники в
місцевому відмінку. Що значно активізує уяву студентів
і роботу на занятті. Різноманітні види вправ дають змогу
утримувати увагу студентів у межах запропонованої
теми. Необхідною умовою правильного проведення
практичного заняття є дотримання єдиної соціокультурної змістової лінії. Відповідно до граматичної теми
«Місцевий відмінок іменника» викладач може підібрати
лексичний матеріал «Людина», «Кімната», «Україна»,
«Аудиторія», «Магазин», «Аптека», «Лікарня», «Поліклініка», «Навчання», «Життя і побут», «Подорож» тощо.
Важливо під час заняття виконувати вправи, які сприятимуть розвитку комунікативних навичок студентів,
більше письмових завдань відводити на самостійне
опрацювання студента. Для якісної підготовки практичного заняття та його проведення викладач має скласти
методичну розробку для себе та методичні вказівки для
студентів, словник до теми. Словник до теми є суттєвим
доповненням до навчально-методичного забезпечення
студента навчальними матеріалами, бо дасть можливість
актуалізувати у пам’яті уже вивчені слова та суттєво
доповнити словниковий запас для подальшого вдосконалення знань з української мови. Студенти мають бути
забезпечені підручниками та робочими зошитами. На
занятті необхідно реалізувати міжпредметні зв’язки.
Закріплення нового матеріалу (виконання практичних вправ, відповіді на поставлені запитання, показують
реалізацію різних видів мовленнєвої діяльності, а саме:
говоріння, читання, письмо, аудіювання, діалогічне мовлення) та підсумковий етап заняття (оголошення домашнього завдання та теми наступного заняття, оцінювання) засвідчують якість засвоєння студентами теми. Крім
того, якісному закріпленню нового матеріалу, успішному виконанню домашнього завдання та підготовці до
самостійної роботи сприятимуть навчально-методичні
матеріали розміщені на сервері дистанційного навчання
MOODLE. MOODLE – сервер дистанційного навчання,
який наповнюється необхідними матеріалами (програма,
навчально-методичні розробки, вказівки, презентації,
контрольно-тестові завдання, графіки відпрацювань
практичних та семінарських занять), що значно полегшує співпрацю викладача і студента особливо в умовах

карантинного онлайн навчання. А викладачем, звісна
річ, досягнення поставленої мети заняття. Варто відзначити, що необхідною умовою успішного проведення
практичного заняття є раціонально розподілений час.
Переконливим засвоєнням теоретичної частини теми
є відповіді студентів на контрольні питання, наприклад:
1. Скільки відмінків є в українській мові? Які вони?
2. На які питання відповідає місцевий відмінок? 3. Які
закінчення ми використовуємо для утворення місцевого
відмінка? 4. Які прийменники ми використовуємо у місцевому відмінку? 5. Зміни голосних і приголосних при
утворенні місцевого відмінка? та ін.
Подальше вивчення і удосконалення знань місцевого
відмінка супроводжується темами: «Місцевий відмінок
прикметника», «Місцевий відмінок особових, присвійних та вказівних займенників», «Назви місяців та років у
місцевому відмінку» та ін.
Важливо дати зрозуміти студенту, що вміння правильно застосовувати знання про місцевий відмінок дасть
можливість орієнтуватися у часопросторових поняттях
українською мовою.
Під час проведення практичного заняття треба враховувати психологічний аспект. Дружня, доброзичлива,
невимушена атмосфера впливає на якість проведення
заняття, що дозволяє викладачу почуватися вільно, а
студентам відкрити всі свої креативні можливості.
Висновки. Якість, успішність, ефективність проведення практичного заняття з навчальної дисципліни
«Українська мова як іноземна» з теми «Місцевий відмінок іменників» залежить від багатьох чинників, а саме:
дотримання структури заняття, підбір вправ, правильне
застосування методів і засобів навчання, підготовка презентації, розподіл часу, методичного забезпечення тощо.
Але не забуваймо, що перш за все учасниками навчального заняття є викладач і студенти, які і є основними
дійовими особами сценарію заняття і успішної постановки навчальної драми. Дружня, доброзичлива атмосфера, взаєморозуміння і рівень зацікавленості, бажання
допомагати одне одному сприятимуть успішному проведенню заняття на високому навчально-методичному
рівні. Перспективою подальших досліджень у цьому
напрямі стануть теоретичні узагальнення на онові практичних спостережень у засвоєнні студентами інших тем,
пов’язаних з відмінковою парадигмою української мови.
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METHODS OF GIVING PRACTICAL CLASSES IN THE DISCIPLINE
«UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE» ON THE TOPIC «LOCAL CASE OF NOUNS»
FOR FIRST-YEAR STUDENTS MAJORING IN «MEDICINE»
Relevance of the research topic is due to the need to study the case paradigm, in particular the functioning of nouns in the
local case, which is the basis for mastering the course of Ukrainian as a foreign language and the formation of communication
skills of students. Article is aimed theoretically substantiate the method of giving a practical lesson on the subject «Ukrainian
as a foreign language» on the topic «Local case of nouns» for first-year students majoring in «Medicine». Methods of
comparison, analysis and synthesis, generalization of theoretical information on the basis of practical observation are the
methodological basis for this study. Approbation of the acquired theoretical knowledge in practical work with students.
Conclusions. The quality, success, effectiveness of a practical lesson on the subject «Ukrainian as a foreign language» on
the topic «Local case of nouns» depends on many factors, namely: compliance with the structure of the lesson, selection of
exercises, proper use of teaching methods and tools, presentation preparation, distribution time, methodological support, etc.
But let’s not forget that first of all the teacher and students are the participants of the lesson, they also are the main actors of
the lesson scenario and successful statement of educational drama. Friendly atmosphere, mutual understanding and level of
interest, desire to help each other will contribute to the successful conduct of classes at a high educational and methodological
level. Theoretical generalizations based on practical observations in students’ mastery of other topics related to the case
paradigm of the Ukrainian language might be the prospect of further research in this direction.
Key words: methodology, educational and methodological support, local case, morphological paradigm,
inocommunicator.
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КЛАСТЕР «МОВЛЕННЯ» У ХУДОЖНЬОМУ
ДИСКУРСІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ
У статті проаналізовано кластер художнього дискурсу – тематичну групу слів на позначення мовлення.
Кластер «мовлення» забезпечує спілкування, комунікативні акти автора і персонажів художнього дискурсу.
У досліджуваному кластері виокремлюємо 2 групи дієслів: дієслова мовлення у комунікативному акті і
дієслова мовлення у комунікативній ситуації. Дієслова мовлення у комунікативному акті представлено двома
групами дієслів: дієсловами мовлення, що актуалізують першу репліку діалогу та дієсловами мовлення, що
актуалізують репліку-відповідь. У словах автора переважають дієслова мовлення нейтральної конотації,
проте наявні і конотативно забарвлені мовні одиниці.
Ключові слова: кластер, мовлення, художній дискурс, металогія, комунікативний акт, комунікативна
ситуація.
Постановка проблеми. Терміни текст і дискурс
є взаємообумовленими, проте лінгвісти все частіше використовують другий, адже дискурс є універсальним,
ширшим поняттям, яке охоплює різні аспекти дослідження – онтологічний, соціокультурний, психологічний,
стилістичний, прагматичний. Дискурс (від фр. мовлення,
з лат. – блукати, розгалуження, розростання, коловорот) – замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія),
складниками якої є комуніканти й текст як знаковий
посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередкують спілкування й розуміння [5, с.119].
Стосовно мовотворчості письменника у науковій літературі побутує поняття художній дискурс. З цього приводу Н.С. Голікова зазначає: «Художній дискурс, на
відміну від інших дискурсів, передбачає опосередковане
спілкування автора (адресанта) з численними читачами
(адресатами)… Попри відсутність безпосереднього контакту, комунікативний вплив письменника на читачів є
вочевидь результативним: якщо митець глибоко знає
мову, індивідуалізує та увиразнює лінгвальні засоби, то
й викликає певне ставлення до своїх художніх текстів і
їхню оцінку читачами» [1, с.39].
Ольга Кобилянська – відома буковинська письменниця кінця ХІХ – початку ХХ ст., яка творила у стилі
модернізму, а тому художній дискурс авторки відзначається оригінальністю, багатством виражальних засобів,
використанням неординарних мовних конструкцій та
метафор, добором специфічних лексем на позначення
різних понять.
Мета статті – проаналізувати лексеми на позначення
мовлення в художньому дискурсі Ольги Кобилянської,
з’ясувати специфіку використання дієслів мовлення у комунікативному акті і дієслів мовлення у комунікативній
ситуації як ознаку мовостилю буковинської письменниці.
Різні аспекти мовотворчості Ольги Кобилянської досліджувало чимало мовознавців, передовсім буковинських: Н. Гуйванюк, Н. Бабич, Л. Ткач, О. Кульбабська,
М. Скаб, Н. Руснак, С. Шабат-Савка, О. Кардащук,
Т. Гуцуляк, В. Чолкан, О. Максимʼюк, О. Даскалюк та ін.
Виклад основного матеріалу. Наразі пріоритетним
аспектом мовознавства є когнітивний, який передбачає
виокремлення певних тематичних блоків – кластерів.

Термін кластер став загальнонауковим, його використовують у різних сферах життєдіяльності. На позначення
складника когнітивного простору художнього дискурсу
уводимо поняття кластер (англ. cluster – накопичення,
рій) – об’єднання однорідних елементів, яке може розглядатися як самодостатня, самостійна одиниця, що має
певні властивості. Кластер «мовлення» обслуговує спілкування, комунікативні акти автора і персонажів художнього дискурсу.
У художньому дискурсі центральним поняттям є людина, навколо якого розташовуються когнітивні складники – кластери – «мовлення», «рух», «стан», «інтелектуальна діяльність», «психологічна діяльність», «конкретна
фізична дія». Кожен когнітивний складник – кластер –
формується мовними одиницями із відповідною інтегральною семою.
У кластері «мовлення» виокремлюємо 2 групи дієслів: дієслова мовлення у комунікативному акті і дієслова мовлення у комунікативній ситуації.
І. Перша група дієслів функціонує у персонажному
мовленні, при прямій мові у словах автора. У художньому дискурсі О. Кобилянської слова автора зазвичай
перебувають у постпозиції щодо прямої мови. Дієслово
мовлення у словах автора здебільшого означене прислівником на -о, який може бути в препозиції, постпозиції,
розташовуватися контактно і дистантно щодо нього,
формуючи словосполучення на основі прилягання.
Прислівники на -о при дієсловах мовлення наділені
семантичним навантаженням, визначаючи характер мовлення. Так, авторка залучає широке коло прислівників
на -о різної семантики, з-поміж них оказіоналізми, пор.:
Ще й смієшся? – питала вона гірко-згірдливо [3, с.32].
Ця група дієслів представлена двома підгрупами:
1. Дієслова мовлення, що актуалізують першу репліку діалогу: кликнула… втішно; звернувся відтак хутко; говорила не раз роздразнено; говорила заєдно; закинув, як перше, сухо; обізвався… протяжно; клептав
йому знов голову; кликнуло… живо; спитала нетерпеливо; обізвався брутально, напр.:
Який ти мудрий для себе! – обізвалася Лена люто [4,
с.79].
Чому ж ти за нього не пішла? – звернувся відтак
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хутко до мене, а на Юрія кривить лицем [3, с.231].
Ага…ага! – обізвався панотець протяжно [3, с.352].
А другий обізвався брутально: «У нього нерви, як
посторонки» [3, с.394].
О! погано на світі самому жити, – додав щиро і
поважно заразом [3, с.418].
2. Дієслова мовлення, що актуалізують репліку-відповідь: відповіла байдужно; відповіла роздразнено; відшемрувала болісно; додав щиро і поважно заразом;
відозвався, напр.: Говорити не велике діло! – відповіла
байдужно, відтак набила свою коротку люльку, пакала
довший час мовчки, заким тютюн не запалився, і стала
оповідати [3, с.223].
Тут і видно, – відозвався він, – хто верх веде дома!
Бабське панування! Має вона хотіти? Чи вона, молода,
є в силі сама рішати про своє щастя, свою будучину? [3,
с.24].
Дієслово мовлення може перебувати в корелятивному
зв’язку з комунікативним типом та експресивним виявом конструкцій прямої мови, напр., спитати (при питальній конструкції), кликнути (при окличному реченні),
пор.: Чого хочеш від мене? – спитала нетерпеливо. –
Чого, властиво, чого? [3, с.377].
Мамцю, і я піду з вами надвір! – кликнуло дівчатко
живо з печі [3, с.356].
Іллінка! – кликнула стара втішно, а я глянула цікаво
за тою Іллінкою [3, с.184].
Вид дієслова та його оточення визначають компонент «повторюваність» у семній структурі мовної одиниці: говорила не раз роздразнено; говорила заєдно; закинув, як перше, сухо; клептав йому знов голову, пор.: «Я
не можу зрікатися всього так, як ти!» – говорила не
раз роздразнено, коли я напоминала їй числитися ліпше з
грішми і зрікатися деяких приємностей [3, с.255].
Тут високі покої, і він буде прекрасно звучати, – говорила заєдно [3, с.272].
З Галіції! – закинув, як перше, сухо молодий [3,
с.351].
У словах автора переважають стилістично нейтральні
дієслова мовлення, проте наявні конотативно забарвлені
мовні одиниці: відшемрувати, клептати голову, напр.:
Дражнить мене, а розіллятись не можу, – відшемрувала болісно [3, с.320].
Іншим разом клептав йому знов голову: «Візьми Параску, бо вхопить її тобі другий з-під носа, як яструб
курку!» [3, с.229].
ІІ. Дієслова мовлення функціонують у процесуальних
описах, у описах комунікативних ситуацій. Ці дієслова
побутують як у словах автора, так і в персонажному мовленні. Найчастіше у процесуальних описах натрапляємо на стилістично нейтральне дієслово говорити «мати
здатність висловлюватися» [6, c.194]. Напр.: Дальше
бажав би я, щоб руська женщина перестала вже раз
уважати себе за героїню через те, що говорить виключно лише матерньою мовою [3, с.341].
З вами взагалі не можу поважно говорити, бо ви
впадаєте з одного екстрему в другий, – відповіла
роздразнено учителька. – І не трактуєте ніяку річ поважно [3, c.338].
У наступному контексті дієслово говорити входить
до опису персонажа. Пор.: Він ніжно збудований, хоро-
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витий, говорить потихо, сміється лагідно, руки в нього
делікатні й виніжені, і він любив цвіти, мов дама [3,
с.371].
Дієслово говорити формує фразеологізм не говорити
на вітер «про змістовну розмову». Напр.: Радникова
задоволилась. Вона знала, що ся дівчина не говорила
ніколи на вітер [4, с.55].
У синонімічні відношення з дієсловом говорити
вступає дієслово балакати «про спілкування, зазвичай
про беззмістовну розмову». Пор.: Деякі грали в карти,
деякі в шахи, а інші знов балакали свобідно при скляночці [4, с.123].
Авторка використовує спільнокореневе слово, прислівник балакливо «галасливо», спільнокореневі слова
формують словотвірний ланцюг: балакати – балакливий
– балакливо. Напр.: Він здержано, покірно, з похиленою
на груди головою, із сумом, а вона – балакливо, горесно і
з рухами, повними грозьби [3, с.302].
Особливість художнього дискурсу О. Кобилянської –
металогія. Так, у наступному контексті металогію забезпечують варваризм panna Wandy, власна назва відтворена польською орфографією, церковнослов’янізм
много, підсилений прислівником міри, низка однорідних
об’єктних поширювачів, що формують стилістичну фігуру – градацію, і міжпарадигматична метафора (військової сфери побутування). Пор.: Одна з них, panna
Wandy говорила дуже много про освіту, про гуманність, про чуття, стояла зі мною майже завсігди на
воєнній стопі і звала мене глумливо: Гейне [3, с.190].
Кластер «мовлення» формують словосполучення з
яскравим конотативним забарвленням, напр., кидала
дотепами «жартувала», увиразнене порівняльним зворотом. Напр.: Артистка кидала дотепами, мов прискала іскрами, а що, розвеселившися, поривала собою, то
її настрій ломив смуток дівчини, і вона поволі, поволі
повернула до давнього настрою…[3, с.287].
Закономірно, що до конотативно забарвлених словосполучень входять лексеми уста, губи: жорстокі, болючі слова так і вирвалися на уста; слово «любов» не переходило її уста, сам Бог чи нечистий всадили їй той
проклін в губи; замкнули уста; з фарисейством на
устах, напр.: Гіркий жаль стиснув її знов серце, і жорстокі, болючі слова так і вирвалися на уста [3, с.188].
З її слів, сим разом скупо кладених, виходило, що
жила з тим «Малининим сином» і любила його, хоч
слово «любов» не переходило її уста [3, с.233].
А Лена, – ах! тота «дитиняча» істота з вічножіночими прикметами, з фарисейством на устах, вона буде
шаліти з радості, що я таки не виходжу заміж [4,
с.187].
І прокляла вона його другий раз. І в добру годину прокляла його; сам Бог чи нечистий всадили їй той проклін в губи, бо він достиг його…[3, с.240].
Небажання спілкуватися відтворює словосполучення
замкнути уста, напр.: Пізніше стали вони їй проводирем
її думання, ходу, рухів і поведення.
Виросли в якусь зимну, холодну потугу, що привластила її вражливу вдачу – відібрали певність в поведенню, довір’я до себе, замкнули уста, а чим пізніше – і
душу [3, с.363].
Фразеологізм не отворяти уста «про відсутність
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спілкування» може бути видозміненим за рахунок зміни
порядку слів, уведення інших елементів, напр.: Її замужня ровесниця, обтяжена родиною, зламана іноді,
може, горем або довголітньою недугою, чомусь усетаки «молода». Її ровесник, хоча б і з найбарвнішою
минувшиною, з лисиною, як місяць, він чомусь усе ще
«молодий» тим часом вона, здорова, духом свіжа, –
вона чомусь … доконче «старе пудло», до якого нема
чого уст отворяти, бо їй саме стільки й стільки років
минуло [3, с.333-334].
Він буде мовчати, а я не отворю також уст [4,
с.303].
До кластеру «мовлення» входять мовні одиниці звуконаслідувалього характеру: гуторити, калатати про
свою біду, клептати йому знов голову. Так, слово гуторити «розмовляти» реєструє Словар Б. Грінченка: Вночі
не спить, а гуторить, аж ляк збирає [2, с.242].
Метафоричні вирази калатати про свою біду, клептати йому знов голову «розповідати, говорити», що
опираються на звуконаслідувальні слова, мають зневажливе забарвлення, пор.: Він знає лише калатати про
свою біду та про те, що зі своїми дітьми гине з голоду [3, с.300].
До кластеру «мовлення» входять словосполучення з
лексемою слово. Напр.: Вітер і так відганяв слова й
ловив їх у себе [3, с.315].
Саме в школі по науці шепнула їй товаришка ті
слова, слова, що, як грім, вразили її соромливу, замкнену,
залізними дверима придавлену душу [3, с.364].
Тисячі слів протесту перлися вже мені потоком
на уста. Зрозумівши її думку і не даючи їй докінчити
речення, я вже жестами й очима, і словами кинулася
перебивати її дальшу бесіду [3, с.425].
А знала свої думки так удатно прибирати в слова,
що сказав би-сь деколи, що воно дійсно так, а не інакше [4,
с.40].
Я чула, як спаленіла ще більше і як слова оборони застрягли мені в горлі [4, с.115].
– Я хотіла йому перервати, але він не допустив
мене до слова [4, с.277].
У низці метафоричних словосполученнях на позначення мовлення опорними словами виступають лексеми
кидати, сипати «змушувати щось летіти, падати»: кидала дотепами, сипалися слова. Напр.: Наче іскри огняні, сипалися слова з уст дівочих і падали важкими
ударами на бідну женщину [4, с.14].
Артистка кидала дотепами, мов прискала іскрами,
а що, розвеселившися, поривала собою, то її настрій
ломив смуток дівчини, і вона поволі, поволі повернула до
давнього настрою… [3, с.287].
Особливість художнього дискурсу О. Кобилянської –
залучення смакового сприймання до реалізації вербальної комунікації, пор.: Чому не удавлюся тим кусником
хліба, що, затроєний їдовитими словами, подається
мені за страву? [4, c.154].
Пожирала лакомо кожне слово [3, с.393].
Дієслова мовлення виходять за межі кластеру «мовлення». Так, у наступному контексті вираз злобно відмовляють відтворює думку про несприйняття суспільством
таланту: Хоче в нім тоту Божу іскру доглядати, котру
йому другі злобно відмовляють, і тому, що є найсим-

патичнішою прикметою його духа, гумористику [3,
с.404].
Дієслова мовлення беруть участь у конструкціях називання (номінація): звала мене глумливо: Гейне; прозвали її чорною; прозвала безумною; зачнуть називати
«пристаркуватою» панною.
Структурам називання зазвичай передують конструкції мотивації, які пояснюють номінації. Пор.: Вона вже
така збіджена з гризоти і з видатків, що чим раз, то
більше чорніє. Недурно й прозвали її чорною [3, с.352].
Одна з них, panna Wandy говорила дуже много про
освіту, про гуманність, про чуття, стояла зі мною
майже завсігди на воєнній стопі і звала мене глумливо: Гейне [3, с.190].
– Так, так, – говорила вона, – і то не є ще все, що я
тут оповідаю; коли б списала те все, що прожила,
скільки поклонників мала я в своїх молодих літах і з
якого роду, то не одна завидувала б мені або й прозвала
безумною, що я слухала лиш голосу серця, а не розуму і
не вибрала за мужа якого графа, лиш лікаря...[4, с.212].
Так наказує традиція, і тому має так бути, коли
не вийде до двадцять п’ятого року – її зачнуть називати «пристаркуватою» панною, хоч вона з раси,
може, не туркиня, щоб так скоро старітися, а міцна
загартована слов’янка; хоч, по правді сказавши, вона
саме тепер зачинає розуміти життя і як слід задивлятись на нього! [3, с.333].
Емпіричний матеріал засвідчує нерозривну єдність
мови і мислення, поєднувальним ланцюгом цих феноменім слугує лексема думка. Напр., А знала свої думки
так удатно прибирати в слова, що сказав би-сь деколи,
що воно дійсно так, а не інакше [4, с.40].
– Послідніми часами загніздилася в моїй голові
думка, що я справді не маю так званого «змислу для
дійсності», як мене переконували раз о тім у житті ще
давніше [4, с.265].
– Наталка билася довго з думками, розбираючи ті її
слова, а замітка, що він настроєний супроти неї дивно,
зворушила її чимало [4, с.309].
А знала свої думки так удатно прибирати в слова,
що сказав би-сь деколи, що воно дійсно так, а не інакше [4, с.40].
Я бачила, як його гаряча натура брала над ним верх,
як у нім варилося і як якісь гарячі, нетерпеливі, роздразнюючі думки рвалися йому на уста [4, с.197].
Висновки. Когнітивний аспект мовознавства передбачає виокремлення певних тематичних блоків – кластерів художнього дискурсу. Кластер «мовлення» обслуговує спілкування, комунікативні акти автора і персонажів
художнього дискурсу. У кластері «мовлення» виокремлюємо 2 групи дієслів: дієслова мовлення у комунікативному акті і дієслова мовлення у комунікативній ситуації.
Дієслова мовлення у комунікативному акті представлено двома групами дієслів: дієсловами мовлення, що
актуалізують першу репліку діалогу та дієсловами мовлення, що актуалізують репліку-відповідь. У словах автора переважають дієслова мовлення нейтральної конотації, проте наявні конотативно забарвлені мовні одиниці.
Дієслова мовлення функціонують у процесуальних
описах, у описах комунікативних ситуацій. Найчастіше
у процесуальних описах натрапляємо на дієслово нейт-
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ральної конотації говорити. Особливість художнього
дискурсу О. Кобилянської – металогія, яка має широке
коло засобів вираження.
Кластер «мовлення» формують словосполучення з
яскравим конотативним забарвленням, до яких входять
лексеми уста, губи, слово. У низці метафоричних словосполучень на позначення мовлення опорними словами
виступають лексеми кидати, сипати «змушувати щось
летіти, падати».
На базі дієслів мовлення формуються конструкції називання (номінації), до яких приєднано структури мотивації. Ідею єдності мови і мовлення відтворюють конструкції з опорою на слово думка.
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CLUSTER “SPEECH” IN OLGA KOBYLYANSKA’S ARTISTIC DISCOURSE
The article analyzes a cluster of artistic discourse – a thematic group of words which denote speech. The cluster «speech»
provides communication, communicative acts of the author and the characters of artistic discourse. In the studied cluster we
distinguish 2 groups of verbs: verbs of speech in a communicative act and verbs of speech in a communicative situation.
Speech verbs in a communicative act are represented by two groups of verbs: speech verbs that actualize the first line of
dialogue and speech verbs that actualize the answer line. In the the author’s words the speech verbs of neutral connotation
predominate, but there are also connotatively colored language units.
Key words: cluster, speech, artistic discourse, metalogy, communicative act, communicative situation.
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ЗАРОДЖЕННЯ РОЗВИТОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ГАЛИЦЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У розвідці на основі доступних джерел та літератури проаналізовано процес зародження та
діяльності першої профспілки залізничників на галицьких землях. Адже в останній чверті ХІХ ст. важливе
місце в житті суспільства та держави стала відігравати залізниця. Новий вид транспорту не тільки
полегшував сполучення між різними економічними центрами, районами, стимулював розвиток
промисловості, сільськогосподарського сектора, торгівлі, але й сприяв створенню власної соціальної
інфраструктури, яка забезпечувала функціонування транспортної галузі. Її соціальна складова була
представлена різнофаховим робітництвом та службовими особами (кочегари, машиністи, телеграфісти,
стрілочники, контролери, провідники, обхідники, ковалі, слюсарі, столяри, токарі, ливарники та ін.).
Ключові слова: профспілка, залізниця, Галичина, статут, товариство.
Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження, насамперед, полягає у надзвичайній важливості
профспілкового руху як невід’ємної складової соціально-економічного розвитку будь якої цивілізованої країни
світу. Досліджувана проблема має цінне наукове значення, оскільки дає змогу розкрити одне з найважливіших питань – історичного досвіду діяльності профспілкових організацій Східної Галичини, зокрема до питань,
які поки що не стали об’єктом комплексних досліджень.
На жаль серед сучасних вітчизняних дослідників,
поки немає монографій присвячених даній тематиці, але
є розвідки, які стосуються загалом історії профспілкового руху [1-5]. Тому свою основну увагу ми зосередили
на польській і австрійській історіографії та періодиці й
використовуємо праці Дробнера Болеслава та Мадертанера Вольфганга, де є часткова спроба подати історію
профспілкового руху залізничників.
Метою даної статті є комплексне вивчення відомих
на даний момент джерельних матеріалів і на основі дослідженої інформації показати особливості розвитку руху
профспілки залізничників у Східній Галичині в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. У структурі працівників залізничного транспорту наприкінці ХІХ ст. також
створено товариство, метою діяльності якого став соціальний, матеріальний та моральний захист його членів.
На початку 90-х рр. ХІХ ст. в територіальних рамках
Австро-Угорщини залізничникам у Відні в 1893 р. вдалося заснувати першу професійну спілку. Її членами,
здебільшого, стали робітники та службовці. Незважаючи
на урядову коаліційну заборону Юзефу Томшику Старшому вдалося об’єднати різних фахівців залізниці. Завдяки відкритій та зрозумілій меті своєї діяльності дуже
скоро організація здобула велику популярність й поширення в рамках імперії. Про це свідчить не тільки стрі-

мке зростання чисельності, але й те, що наприкінці того
ж року члени професійної спілки залізничного транспорту
скликали свій перший з’їзді на терені всієї монархії [6, s.24].
Досить потужно наприкінці ХІХ ст. профспілковий
рух серед залізничників почав розвиватися і на землях
Східної Галичини. Перші відомості про створення професійної спілки залізничників в Східній Галичині ми
виявили в місцевій газеті «Naprzód» («Вперед»). 1 травня 1894 р. у зазначеному часописі розмістили невелике
повідомлення зі Станіславова (зараз – Івано-Франківськ),
що «29 квітня 1894 р. відбулося зібрання робочих залізниці з метою заснування австрійської філії «Товариства
залізничників». Буде це вже третя філія в Галичині, а це
означає лише зміцнення профспілкового руху» [7, s.4].
Згодом в березні 1895 р. подібні професійні організації з’явилися в Бельську, Вадовіцах і Новому Санчі.
27 липня 1895 р. у Кракові відбулися таємні збори працівників залізниці, на яких також вдалося заснувати
професійне товариство на зразок товариства залізничників Відня. 19 вересня 1895 р. управа галицького намісництва затвердила їх статути [8, s.63].
Як бачимо, профспілка залізничників виникла чи не
найпізніше від інших описаних вище організацій. Крім
цього, її розвиток та діяльність відбувалися досить хаотично. З одного боку, суттєво відчувався тиск з боку
силових структур держави, оскільки держава була єдиним власником залізниці, а з іншого – члени новостворених профспілок ніяк не могли налагодити спільну
ефективну роботу.
У Львові спочатку створено невеликий гурток під назвою «Стоваришування робітників залізничної служби»
наприкінці 1895 р. Мета його діяльності мала орієнтацію
на піднесення культурно-освітнього рівня працівників галузі.
На основі архівних документів можна трактувати, що
перша професійна організація залізничників в місті
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Львові з’являється лише на початку 1896 р. Тоді ж
львівські залізничники заснували свій друкований орган
«Kurier Kolejowy» («Залізничний кур’єр»). У першому
номері часопису зазначено, що 1 травня 1896 р. у Кракові на засіданні місцевого товариства залізничників
делегат І конгресу професійних спілок працівників залізничного транспорту, який відбувся в березні 1896 р. у
Відні, Дашинський склав детальний звіт.
Дещо пізніше, 26 квітня 1896 р. у Перемишлі відбулося перше зібрання місцевого товариства залізничників. На зібранні присутніми були понад 200 робітників
державної служби залізниць. На той час загальне число
членів, вписаних у склад організації, склало близько
160 осіб [9, s.2].
Цілком ймовірно, що власне після І конгресу залізничників на усіх залізничних станціях та вузлах розгорнулася активна організаційна робота. З цього приводу
представники влади відкрито висловлювали своє незадоволення. 13 березня 1897 р. Міністерство внутрішніх
справ заборонило діяльність професійної організації
австрійських залізничних робітників, оскільки – як про
це доносив часопис «Залізничний кур’єр» від 15 квітня
1897 р. – «члени товариства на конгресі працівників
залізниці, що відбувся 22 березня 1896 р., висловлювали
думки та ідеї, які суперечать інтересам держави». Але
завдяки рішучим протестам депутатів австрійського парламенту, урядовці вимушено пішли на поступки і професійна організація залізничників продовжила своє існування [10, s.65].
Наприкінці ХІХ ст. об’єктивною проблемою в Східній Галичині стали міжнаціональні протиріччя. Безперечно, ця об’єктивність в особливостях історії галицького
краю, крім того, почала активно продукувати нові концепції національного розвитку. Найбільш гострими тоді
були стосунки між українцями та поляками. Тому цілком зрозуміла поява невеличких локальних національних професійних організацій. Наприклад, професійна
спілка польських машиністів в Стрию, виявилася нечисленною та не дієздатною.
Порівняно більш вагомим і дієвим виявилося «Стоваришування приватних і залізничних машиністів для
Галичини і Буковини з місцеперебуванням у Львові»,
хоча ми не можемо стверджувати про його мононаціональну структуру. Статут зазначеної організації затверджено окремим рішенням цісарсько-королівського намісництва у Львові 27 серпня 1898 р. за вихідним номером
L.75.800 [11, s.16].
Для кращого розуміння ситуації в середовищі залізничників, спробуємо на прикладі вище зазначеної організації розібратися в структурі та меті її діяльності. Загалом товариство ставило перед собою доволі високі й
амбітні цілі, а саме: підтримання між собою духу особистості членів, а також пошана своєї професії; піднесення
рівня загальної і фахової освіти машиністів; закладення
бібліотек, читалень, видання фахових газет, відвідування
лекцій, зборів, засідань, конференцій, мітингів і т.д.;
піднесення загального і фахового рівня кандидатів на
машиністів через надання їм відповідних знань шляхом
читання лекцій у вихідні та святкові дні; грошова підтримка друкованого органу як єдиного джерела інформації для членів спілки і роботодавців; взаємна матеріальна
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допомога у випадку втрати місця роботи, хвороби або
смерті реальних членів через виділення членам, вдовам
та дітям-сиротам тимчасової або постійної фінансової
допомоги з фондів стоваришування-товариства.
Члени цього професійного товариства поділялися на
три категорії (реальні, дорадчі та почесні). Реальними
членами могли бути тільки професійні приватні і залізничні машиністи, що підтвердили свою кваліфікацію, за
винятком машиністів юдейського віросповідання.
Кожен реальний член товариства, окрім одноразового вступного внеску в розмірі 20 фл., упродовж
30 днів від дня вступу у стоваришування зобов’язаний
був сплатити в фонд постійної грошової допомоги (пенсії) річний внесок в сумі 4 фл. та в фонд невідкладної
грошової допомоги – 1 фл., а також щомісячно сплачувати на загальні видатки головної управи і потреби адміністрації 1 фл.
Обов’язок оплачувати внески наступав від початку
наступного місяця після прийняття заявника в члени
товариства. Проплату можна було робити: щотижнево,
щомісячно, поквартально та щорічно, або на випадок
погашення боргу – одноразово.
Якщо реальний член товариства тривалий час внесків
не сплачував, то він мав право здійснити покриття боргу. Але за кожен протермінований платіж нараховували
6% пені. Переплачені квоти залишалися на користь товариства в разі смерті або втрати права на отримання
постійної грошової допомоги того чи іншого члена організації. Кожен реальний член був зобов’язаний справно виконувати вимоги статуту, сприяти і прагнути досягнути цілі стоваришування, дбати про професійну
освіту, бути свідомим, відповідальним, заохочувати колег до роботи, поширювати добрі звичаї й традиції, виконувати релігійні обов’язки тощо [12, s.2-3].
Дорадчими членами товариства могли бути власники
нерухомості, а також машиністи, інженери та інші
особи, що цікавилися проблемами розвитку залізниці,
умовами праці персоналу та пропонували шляхи поліпшення і зобов’язувалися платити у фонд каси допомоги
щорічний внесок в сумі не менше 4 флоринів або зробити одноразове пожертвування у фонд товариства в
розмірі не менше 60 фл.
Крім цього, статус дорадчого члена могли отримати
публічні особи. Зокрема, депутати повітових й гмінних
рад, працівники різних міністерств, відомств, товариств
чи інших державних або приватних інституцій. Ніяких
особистих обов’язків дорадчі члени не мали.
Почесних членів визначала головна управа товариства. Основними критеріями виступали вагомі й важливі
заслуги кандидата в руслі морального та матеріального
розвитку організації, активна громадянська позиція, авторитет та результати роботи.
Кандидатури почесних членів обговорювали і затверджували на загальних зборах. У своїй діяльності почесні члени також не мали жодних зобов’язань.
Щоб стати реальним або дорадчим членом товариства, кандидат спочатку мав отримати рекомендацію загальних зборів. Потім він йшов в головну управу, де
його ознайомлювали з положеннями статуту, який він
зобов’язувався виконувати, про що завірялося особистим підписом у книзі реєстрації. У виняткових випадках
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щодо вступу в товариство головний відділ міг провести
відкрите голосування і абсолютною більшістю голосів
постановляв про прийняття або відмову у прийнятті заявника в склад професійної організації.
Почесні та дорадчі члени могли бути присутніми на
загальних зборах, урочистостях, мітингах та інших заходах товариства, виголошувати на них промови, ставити
свої пропозиції на голосування. Проте в усіх важливих
та вирішальних справах вони мали тільки дорадчий голос [13, s.4-5].
Вищими керівними органами товариства були загальні збори та головна управа (відділ). У складі загальних
зборів перебували всі члени організації, які мали право
голосу. Штатно головна управа складалася з голови,
його заступника, секретаря, скарбника, а також з шістьох звичайних членів управи і їх заступників.
Головний відділ обирали на загальних зборах терміном на три роки з числа звичайних членів товариства.
Правовою легітимацією для членів головної управи та їх
заступників слугував протокол, складений на загальних
зборах і підписаний головою та секретарем зборів.
Спеціально обрана довірена особа товариства (верифікатор) своїм підписом засвідчувала верифікацію протоколу засідання, обрання складу рахункової комісії та
результати виборів. Протокол зборів мав бути підписаний не пізніше, ніж через 8 днів після їх закінчення.
На випадок, якщо голова товариства і його заступник
не можуть постійно виконувати свої функції, то головування в управі повинен взяти найстаріший за віком член
управи і терміново скликати загальні збори з метою обрання нових очільників організації.
За положеннями статуту загальні збори товариства
головна управа повинна проводити щорічно у Львові, в
першому півріччі. Правочинними вони вважалися тоді,
коли були присутніми не менше половини звичайних
членів. Якщо передбаченої кількості членів не було, то
через 14 днів скликалися повторні загальні збори.
Ухвали загальних зборів приймалися за результатами
відкритого голосування абсолютною більшістю голосів
реальних членів, а пропозиції щодо внесення змін чи
доповнень до статуту мали б підтримати не менше
2/3 голосів членів загальних зборів. Також при потребі
рішенням головної управи могли скликати надзвичайні
збори товариства [14, s.8-9].
Грошову допомогу могли отримувати реальні члени,
які перебували в товаристві не менше 5 років та справно
сплачували членські внески. Існувала постійна (пенсія)
та тимчасова грошова допомога (хвороба, травма, пожежа і ін.). Наприклад, для отримання тимчасової грошової
допомоги унаслідок хвороби члена стоваришування повинен оглянути лікар, який мав зробити відповідний
висновок щодо реального стану пацієнта. З отриманим
висновком претендент на допомогу в головному відділі
товариства складав письмове прохання, в якому вказував
свій вік, фах, походження, місце проживання, сімейний
стан, склад сім’ї, де зазначав усіх неповнолітніх дітей,
що підтверджував метрикою про хрещення.
Далі відповідальний працівник головної управи був
зобов’язаний документально перевірити всю інформацію, скласти відповідний висновок і скерувати його на
розгляд загальних зборів. Саме загальні збори вирішу-

вали питання про надання або відмовлення постійної чи
тимчасової грошової допомоги.
Найчастіше грошову допомогу члени стоваришування отримували у поквартальних платежах. Її виплачували 1 січня за останній квартал минулого року, а далі
відповідно виплату допомоги проводили 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня кожного року.
На грошову допомогу претендували вдови померлих
чи загиблих членів товариства. Так вдова, що мала з померлим спільне потомство вже навіть після першого
року спільного сімейного життя, претендувала на постійну грошову допомогу (пенсію).
У гіршому становищі опинялися бездітні вдови. Але
й тут кожна вдова колишнього члена стоваришування,
який не менше 5 років перебував в складі організації,
через процедуру ухвали загальними зборами, отримувала встановлену щорічну постійну грошову допомогу
(пенсію), але якщо з померлим чоловіком вона у шлюбі
прожила не менше 8 років і у судовому порядку з ним не
була розлучена.
Виплата постійної грошової допомоги для вдів відраховувалася від дня смерті чоловіка і проводилася також
в поквартальних виплатах для звичайних членів з
обов’язковим поданням вище вказаних документів. Виплата постійної грошової допомоги припинялася за
умови, якщо вдова повторно виходила заміж, що засвідчував акт укладення нового шлюбу.
На постійну грошову допомогу до часу досягнення
14-літнього віку претендували діти-сироти, які залишилися після смерті реального члена товариства. Головною
умовою було 6-літнє перебування в товаристві їх батька
та відсутність заборгованості у касі організації. Наприклад, отримана, але не повернута позика.
Діти-сироти персонально могли претендувати на
отримання лише однієї постійної допомоги, що нерідко
виявлялося дуже актуальним після смерті обох батьків [15, s.11-13].
У 1900 р. професійна спілка галицьких залізничників
почала видавати свій друкований орган часопис «Kolejarz» («Залізничник»). Його перший номер вийшов у світ
8 квітня 1900 р. Газета широко інформувала читача про
стан профспілкового руху в середовищі залізничників.
У черговому випуску газети зазначалося, що тривалий час вже відбуваються переговори між Галицьким
товариством залізничників і Центральним стоваришуванням австрійських залізничників з метою об’єднання
обох організацій. Фактично, в процесі галузевого згуртування були зацікавлені обидва товариства. На загал
львівське товариство виявилося невеликим, але воно
прагнуло збільшити свій вплив на інші галицькі організації. Натомість численніше віденське товариство залізничників також прагнуло згуртованості в галузі для спільної координації дій тощо [16, s.2].
Вперше ініціатива об’єднання вийшла від Галицького
стоваришування ще в 1899 р. Проте умови, запропоновані львів’янами, виявилися не прийнятними для австрійських колег. Переговори відновилися 6 січня 1900 р.
на спільній конференції. Представники віденської профспілки залізничників чітко висловили свою позицію
щодо місії та значення майбутнього стоваришування і
всі погодилися з думкою, що саме «в єдності наша сила».
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Проте в силу різних обставин об’єднання організацій так
і не відбулося.
Також зазначена газета інформувала, що в 1899 р.
відбулися публічні зібрання членів спілок залізничників
у Львові – 2, Кракові – 1, Станіславові – 4, Стрию – 1, в
Новому Санчі – 2, Жешуві – 1 і в Перемишлі – 6. Середня присутність учасників сягала 200 осіб. На зборах
обговорювалися важливі питання діяльності спілок [17, s.2].
Часопис «Залізничник» від 15 травня 1900 р. подав
цікаву статистичну інформацію, що до кінця 1899 р. в
Галичині було відкрито 6 залізничних станцій. В той час
у лавах професійної спілки значилося 386 членів, а на
початку 1900 р. вже було 670 членів. На початок травня
1900 р. налічувалося 7 станцій та понад сімсот членів,
що представляли товариства Кракова, Нового Санча,
Жешува, Перемишля, Львова, Стрия, Станіславова та
інших галицьких міст [18, s.1].
Упродовж 8–9 вересня 1900 р. у Перемишлі відбулася конференція залізничників Галичини. На конференцію прибуло 19 делегатів з різних місцевостей. Поза
порядком денним значилося чимало різних конфідеційних справ. У резолюції констатовано, що профспілка
галицьких залізничників зростає швидкими темпами.
Загальна кількість налічує 9 станцій з 886 членами (у тому
числі перебувало 670 осіб, що регулярно платили членські внески) [19, s.66].
Варто також згадати і про таємні збори залізничників
Галичини, які відбулися 26 жовтня 1901 р. в Станіславові. Проводив їх виборчий комбінатор Станцлік. Він
агітував за створення окремої, незалежної від адміністрації організації, щоб дирекція не могла на власний розсуд ділити внески і забезпечувати ними вдів і сиріт. Але
ця пропозиція не отримала більшості голосів [20, s.67].
Розширене спільне засідання відбулося у 1901 р. в
Стрию, де був присутнім делегат центральної організації
профспілок з Відня, головний редактор часопису «Залізничник», 39 делегатів від окремих залізничних вузлів,
відділів, станцій, які репрезентували 98 населених пунктів, а також 66 запрошених гостей. Обговорювалися перспективи діяльності професійних спілок залізничників,
у яких тоді перебувало 3 032 члени, в тому числі
2 258 осіб, які регулярно платили членські внески.
Проте дохідна сторона деяких повітових товариств та
їх філій бажала кращого. Все залежало від кількості членів та їх спроможності сплачувати членські внески.
Відповідно до фінансового звіту профспілки залізничної станції в Перемишлі від 26 лютого 1902 р. чистий
дохід каси за минулий рік становив 1 772 К 52 гел. Він
складався з суми 60 вписових внесків по 0,5 К, 1 357 членських внесків по 1 К, 45 додаткових внесків по 0,62 К,
залишку з попереднього року – 19 К 76 гел., доходу від
влаштування ігор, забав та інших культурних заходів
товариства – 319 К 22 гел., повернення від переплати за
нафту – 2 К 4 гел., коштів за відсотки – 16 К 24 гел.
Розхід каси за 1901 р. склав 1 865 К 91 гел., тобто дефіцит складав 93 К 39 гел. [21, s.7].
Дещо краща ситуація у той час простежена в касі
профспілки залізничників Станіславова. Фінансовий звіт
за 1901 р. засвідчував дохід в сумі 4 904 К 95 гел., а розхід – 4 350 К 50 гел. Таким чином, сальдо склало 554 К
45 гел. [22, s.7].
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Значно потужніше представлена на 1901 р. професійна спілка віденських залізничників. Тоді за статистичними даними річний дохід товариства склав 75 349 К
76 гел., у якому 3 840 К 53 гел. значилися як залишок
невикористаних коштів за попередній рік, 56 496 К
91 гел. – членські внески, 15 011 К 24 гел. – прибутки,
отримані від різних видів діяльності [23, s.2].
18 березня 1902 р. в Станіславові відбулася загальноавстрійська конференція залізничних машиністів. З одного боку спостерігаємо тенденцію фахового розмежування професійної спілки залізничників, адже машиністи
вважали себе елітою серед інших працівників залізниці.
Але з іншого боку, на конференції були представлені
державні та приватні машиністи тепловозів, що свідчило
про ще одне розмежування. Таке неординарне явище,
думаємо, було тісно пов’язане еволюцією залізничної
галузі, у якій свою нішу наполегливо шукав приватний
сектор. Прикладом може слугувати той факт, що наприкінці ХХ ст. свою залізницю (вузькоколійку) довжиною
близько 40 км у Карпатах збудував австрійський барон
Гредель. Він мав вантажні та пасажирські вагони, тепловози, дрезини. Збудував вантажні й пасажирські станції,
склади продукції тощо. Активне освоєння природних
родовищ відкривало дорогу приватному сектору для
інвестицій. І перше стоваришування приватних машиністів залізниць було створено у Львові в 1898 р.
Про єдність організації йшлося 18 травня того ж року
у Львові на IV конференції галицьких залізничників,
коли прибуло 30 делегатів від спілок Галичини. Обговорювалося це питання також 2 лютого 1903 р. у Львові на
V конференції галицьких залізничників, на якій було
40 делегатів, що репрезентували 2 676 членів, котрі платили внески.
Крім цього, у 1903 р. відбулися збори членів спілок в
містах: Краків, Львів, Живець, Чортків, Турка, Тарнів,
Коломия, Станіславів, Хирів, Стрий, Новий Санч, Освенцім, Жешув, Тернопіль, Дрогобич та ін. Всього було
проведено 32 загальних публічних, 8 конфіденційних і
понад 50 секційних зібрань залізничників.
У 1902–1904 рр. збудовано нові залізничні станції в
Тернополі, Львові (Львів II), Тарнові, Кракові (Краків
II). Розбудова станцій та вузлів сприяла збільшенню
кількості працівників у галузі залізничного транспорту і,
відповідно, росту числа членів профспілок.
З метою привернення уваги до свого товариства віденська профспілка організовувала загальноавстрійські
конференції залізничників у багатьох містах Галичини.
Зокрема, 6 вересня 1903 р. така конференція відбулася в
Перемишлі, 18 лютого 1906 р., 8 листопада 1908 р. та
7 січня 1911 р. – в Кракові, 6 січня 1911 р. – у Львові.
Свою конференцію машиністи організовували 3 лютого 1911 р. в Новому Санчі, а 17 червня 1914 р. – в Кракові, де було 60 делегатів від 26 округів. Крім того,
3 листопада 1912 р. у Львові відбулася конференція кондукторів, 19 жовтня 1913 р. – слюсарів в Перемишлі [24,
s.68].
Висновки. Отже, можна зазначити, що під впливом
різних чинників соціально-економічного, релігійного,
національного і навіть політичного характеру тенденція
фахового розмежування продовжувала домінувати в
професійних спілках залізничників Галичини.
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У боротьбі за справедливість місцеві профспілки
вдавалися до соціальних протестів, скликали масові
окружні мітинги залізничників. Так у мітингу, який відбувся 8 вересня 1907 р. в Кракові, брало участь понад
2 тисячі чоловік з усієї Галичини (зі Львова, Стрия, Станіславова та інших міст).
На зібраннях профспілок залізничників часто обговорювали справи дорожнечі, заробітної плати, надання
різних видів допомоги, спорудження будинків для бездомних працівників, можливості кар’єрного росту, надання безкоштовної лікарської допомоги для працівників і їх сімей, страхування від нещасних випадків. Розглядалися питання культурно-освітньої роботи, організації й проведення різних заходів та дозвілля тощо.
Цікавою з точки зору фінансових витрат видається
звітність Галицького товариства залізничників. На IV загальних зборах 9 червня 1907 р. у касовому звіті за
попередній рік зазначалося, що сума витрат за попередній рік склала 4 716 К 76 гел., з яких 3 304 К 44 гел. пішли на обов’язкову передплату часопису «Nowy Kolejarz» («Новий залізничник»). Загалом же від’ємне сальдо
спілки склало 459 крон 56 геллерів за рік [25, s.3].
Державна влада та керівництво залізниці заборонило
робітникам галузі проведення страйків. Тому залізничники стали використовувати метод пасивного опору,
яким не порушуючи службових положень, гальмували
рух залізничного транспорту, паралізовували роботу
ремонтних майстерень і інших служб.
Солідарно із залізничниками страйкували, здебільшого, дорожні робітники, які були задіяні у будівництві
нових залізничних станцій, колій, складів та інших споруд інфраструктури. Такі страйки відбулися в Рудках
15 липня 1902 р., в Турці 17 квітня (бл. 2000 робітників)
та 30 липня 1903 р., в Самборі 17 квітня 1903 р., в Закопаному 17 червня 1905 р. і т.д.
Цікаво, що майже усі страйкові виступи вибухали
стихійно. Питання організації страйку у звітах професійної спілки не простежується. Однак працівники організації майже завжди опинялися в епіцентрі подій. Солідарність у робітничому середовищі доволі часто ставала
запорукою успіху. Останнє повідомлення про діяльність
профспілки австрійських та галицьких залізничників
напередодні вибуху Першої світової війни подано, зокрема, в часописі «Вперед» від 20 травня 1914 р.
В матеріалах звіту, складного за підсумками роботи
V з’їзду австрійських залізничників, зазначено, що загальна кількість організованих в монархії членів залізничної профспілки в першій половині 1914 р. становила
58 тисяч 296 осіб. З них професійні спілки Галичини налічували всього 4 тисячі 290 членів, що складало приблизно 7 відсотків від загальної кількості членів [26, s.69].
Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
професійна спілка галицьких залізничників завдяки розвитку галузі залізничного транспорту помітно зросла.
Однак тодішні тенденції суспільного розвитку Галичини
впливали на її фахове розмежування, на загострення
національних проблем, що призводило до втрати чисельності профспілкових об’єднань, до труднощів у вирішенні складних питань та до розпорошення дієздатності
професійної організації, яка поступово перетворювалася
на пасивного спостерігача.
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THE DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF THE PROFESSIONAL UNION
OF GALICIAN RAILWAYS AT THE END OF XIX – THE BEGINNING OF THE ХХ CENTURY
In the exploration on the basis of available sources and literature, the process of origin and activity of the first trade union
of railwaymen in the Galician lands was analyzed. After all, in the last quarter of the XIX century an important place in the life
of society and the state began to play the railroad. The new mode of transport not only facilitated the connection between
different economic centers, regions, stimulated the development of industry, the agricultural sector, trade, but also contributed
to the creation of its own social infrastructure, which ensured the functioning of the transport industry. Its social component
was represented by various workers and officials (stokers, engineers, telegraphers, navigators, controllers, conductors,
hackers, blacksmiths, locksmiths, carpenters, turners, founders, etc.).
Key words: trade union, railroad, Galicia, statute, society.
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КРЕМЕНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ І КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО
ТА ПОЛЬСЬКОГО НАРОДІВ
У статті досліджується історія створення та діяльності Кременецької гімназії і Кременецького ліцею у
першій третині ХІХ ст. Висвітлено особливості переведення Кременецького ліцею до Києва та реорганізацію
його у Київський університет. Показана роль, яку відігравали Кременецька гімназія і Кременецький ліцей у
розвитку освіти польського та українського народів.
Ключові слова: Україна, Польща, Росія, Кременецька гімназія, Кременецький ліцей, Київський університет.
Постановка проблеми. Протягом першої половини
ХІХ століття у провідних європейських країнах тривали
безперервні дискусії щодо переваг та недоліків класичної і реальної освіти. Слід відзначити, що це складне
протиріччя на території України вже успішно вирішувалося у новоствореній Кременецькій гімназії (1805 р.),
реорганізованій згодом у Кременецький ліцей (1819 р.).
За оригінальністю ідей і новаторством засновники цих
навчальних закладів відомі польські діячі Т. Чацький та
Г. Коллонтай на практиці випередили розвиток освітніх
систем більше ніж на сотню років наперед. До числа
таких реалізованих ідей потрібно віднести: успішне вивчення багатьох мов; систему заохочення учнів; здачу
екзаменів перед громадськістю; спеціалізацію навчання
в старших класах; самостійний вибір учнями додаткових
предметів; поєднання математично – природничих предметів з основами правознавства, філософії, машинознавства; вдале поєднання загальноосвітньої та професійної
школи; вивчення предметів естетичного циклу; стипендії для учнів; підтримка обдарованих дітей із бідних сімей та ін. Можна із впевненістю стверджувати, аналогів
подібним ідеям немає навіть на початку ХХІ століття.
Мета статті. Показати історію створення та особливості освітньої діяльності Кременецької гімназії і Кременецького ліцею у першій третині ХІХ століття, які
мали великий вплив на розвиток освіти і культури
українського та польського населення Правобережної
України.
Виклад основного матеріалу. Глибоким корінням
сягає в минуле Волині історія освітніх закладів міста
Кременця, яке після укладення Люблінської унії 1569 р.
перейшло до складу Речі Посполитої. Представники
волинської шляхти чашник Л. Древинський і хорунжий
Д. Малинський у 1633 р. отримали королівський привілей на заснування у Кременці православного монастиря
з церковним братством, що мало право утримувати шпиталь, друкарню і братську школу – філію Києво – Могилянської академії, засновану з ініціативи Київського
митрополита П. Могили, який 13 вересня 1637 р. надав
Кременецькому Свято – Богоявленському монастирю
грамоту на ставропігію. Згодом, в Кременці із 1712 р.
почали діяти єзуїтські школи граматики та риторики, які
стали базою для відкриття у 1750 р. колегіуму [24, с.312314]. Після втрати Польщею незалежності у житті поль-

ського суспільства почала різко зростати роль «кресів».
Завдяки дружнім стосункам з російським імператором
Олександром І, який на перших порах свого правління
почав проводити окремі ліберальні реформи, князь
А. Чарторизький домігся створення у 1803 р. Віленської
шкільної округи [6, с.32]. Вихований на засадах Просвітництва, російський імператор спробував розбудувати
на територіях імперії мережу світських навчальних закладів. Представники польської еліти намагалася використати політичний курс Олександра І для зміцнення у
співвітчизників прагнення до незалежності та збереження національної ідентичності. Віленський університет у цей період став найбільшим осередком освіти не
тільки на колишніх землях Речі Посполитої, а й у Російській імперії і всій Східній Європі.
Згідно умов третього поділу Польщі у 1795 р. Кременець відійшов до складу Російської імперії. За указом
російського імператора Олександра І від 29 липня
1805 р. у Кременці в корпусах колишнього єзуїтського
колегіуму 1 жовтня 1805 р. відкрили гімназію, яка згодом була реорганізована у ліцей [15, с.14-16]. Виступаючи у Кременці з нагоди 200-річчя відкриття Волинської
гімназії, міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко
відзначав: «…поява у Кременці Волинської гімназії
(згодом ліцею) благотворно вплинула на розвиток міста.
Завдяки цьому закладу воно стало відомим за межами
України, перетворилося в осередок освіти, науки і культури» [8]. На цьому наголошував й Генеральний консул
Республіки Польща в Україні В. Осуховський: «Ювілей
200-річчя відомого Кременецького Ліцею (нині Педагогічний інститут) є можливістю пригадати один з найвидатніших періодів в історії міста та наголосити величезну роль, яку воно відіграло у розвитку освіти, науки і
культури колишньої Речі Посполитої. Воно отримало
поголос справжніх Волинських Афін, котрі з величезною інтелектуальною силою впливали на усю Європу» [1, с.3].
Російські власті у 1804 р. прийняли «Статут університетів» і «Статут навчальних закладів, підпорядкованих
університетам». Всі навчальні заклади імперії поділялися на чотири типи: 1) приходські (парафіяльні 1-річні
школи); 2) повітові (повітові 2-річні училища); 3) гімназії (4-річні); 4) університети. У відповідності з цим
створювалися навчальні округи з університетами в кож-
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ному з них, які відповідали за належне функціонування
шкіл на підпорядкованій їм території, посилаючи туди
своїх представників – візитаторів [22]. Територія, анексована Російською імперією під час поділів Речі Посполитої, відійшла до Віленського округу, що включав вісім
губерній. За статутом Віленського університету у кожній
губернії, йому підвідомчій, у тому числі – Київській,
Волинській та Подільській, потрібно було відкрити не
менше однієї гімназії. Слід відзначити й те, що на землях колишньої Речі Посполитої викладання велося польською мовою, а російська була окремим предметом навчання. Куратором Віленського округу став князь
А. Чарторизький, а посаду візитатора цих губерній посів
волинський шляхтич Т. Чацький, відомий громадський
діяч та науковець. У співпраці з відомим польським мислителем та політиком Г. Коллонтаєм, колишнім ректором головної школи у Кракові, Т. Чацький втілив у
життя проект створення у Кременці навчального закладу, що на чверть століття став центром інтелектуального
життя всієї Правобережної України [25, с.41-50]. Як
українські, так і польські дослідники відзначають, що
завдяки невтомній діяльності Т. Чацького, помічника
князя А. Чарторизького, весь край поступово вкривався
мережею середніх шкіл [33, s. 62-74; 6, с.32].
На чолі Кременецької гімназії, а пізніше ліцею, стояв
директор, який призначався керівництвом Віленського
університету і затверджувався міністром народної освіти
Російської імперії. Він відповідав за навчальний процес,
роботу викладачів, використання коштів, а також здійснював керівництво всіма школами Волинської, Подільської і Київської губерній (в останній до 1818 р. – після
її приєднання до Харківського навчального округу). Діяльність Кременецької гімназії здійснювалася на кошти
російського уряду, які виділялися із едукаційного фонду,
що формувався з прибутків від колишніх єзуїтських маєтків та доходів колишнього Кременецького староства
(8 сіл), переданих гімназії за указом імператора Олександра І від 13 жовтня 1806 р. [23, с.316]. За життя Т. Чацького маєтками розпоряджався сам візитатор, а після
його смерті – спеціальна адміністрація із 5 осіб. Крім
того, на потреби гімназії були зібрані чималі кошти,
пожертвувані приватними особами. Сума таких коштів,
зібрана стараннями Т. Чацького на час затвердження
статуту гімназії, становила 194 400 карбованців. Окрім
сум, які виділялися гімназії за штатом, як іншим подібним закладам імперії, 5 700 карбованців були отримані
від царя Олександра І, 1 600 карбованців сріблом виділило Кременецьке староство. Всього щорічно для потреб
гімназії із державних коштів виділялася сума 15 420 карбованців, які йшли на утримання викладачів, службовців, господарські потреби. Для закупівлі й поповнення
колекцій щорічно виділялося 1 640 карбованців [27,
спр.975, арк.43-44].
Завдання Волинської гімназії були сформульовані
попечителем новоствореного Київського навчального
округу Є. фон Брадке: «Виховувати молодих людей вірними підданими російського імператора, але із збереженням народності» [28, спр.975, арк.42-43]. Відносно
своїх польських підданих, зазначає відомий англійський
історик Н. Дейвіс, всі царські урядовці, обстоюючи програму «віри, трону й вітчини», розпочали активно впро-
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ваджувати у життя політику остаточної асиміляції, інтеграції, конформізму та стандартизації. У кінцевому
результаті вона мала перетворити поляків у «вірних підданих російського імператора і щирих росіян», різнилися тільки темпи, тактика і методи цієї політики [7,
с.514]. В подальшому російська державна політика почала диктувати власні шляхи її розвитку, Волинська
гімназія і ліцей в цей період зберігали за собою провідні
позиції у формуванні освітнього та культурного простору волинського регіону.
Згідно розширеної концепції програми навчання
Г. Коллонтай запровадив у гімназії двоступеневу організаційну структуру: 1) чотири однорічні класи (відповідали рівневі повітових шкіл); 2) три дворічні курси
(проміжні між середньою школою та університетом).
Програма мала загальноосвітній характер, а повний курс
навчання тривав 10 років. Таким чином, гімназія поєднувала в собі два окремі рівні освітнього закладу. Однорічні класи охоплювали чотирирічний курс навчання з
опануванням предметів, необхідних для загальної освіти:
польську, латинську, французьку, німецьку, російську
мови, загальну географію, арифметику та наука моралі.
Загальноосвітню програму з переважанням математичних і природничих предметів, мали реалізовувати дворічні курси: перший курс – охоплював елементарну математику з логікою, історію з географією; другий – фізику
й право; третій – природничу історію, хімію і літературу
[26, с.26-27]. Навчальні предмети поділялися на обов’язкові та факультативні, російська мова та історія Росії
викладалася російською мовою, а решта предметів –
польською мовою. Слід відзначити, що навчання було
безплатним, за винятком предметів фізичного та естетичного виховання. В гімназії було створено спеціальний
стипендіальний фонд, підтверджений указом Олександра І 6 березня 1809 р. Стипендіальний фонд становив
банківський депозит (30 000 карбованців сріблом), відсотки якого призначалися для оплати навчання (у Кременці, в університетах Російської імперії і за кордоном)
та на облаштування 4-ох здібних учнів з бідних сімей
родом з Волині [23, с.316].
Згідно тогочасної усталеної станової традиції Волинська гімназія була розрахована переважно на дітей дворянства Волинської та Подільської губерній. Однак в ній
також навчалися діти міщан, духовенства, окремі вихідці із єврейських родин. Під час першого року в гімназії
навчалося 280 учнів, а у наступних роках: 1806 р. – 422,
1807 р. – 434, 1810 р. – 612, 1812 р. – 693 учні [24, с.219;
26, с.29]. В навчальному закладі було створено фізичний, зоологічний, мінералогічний, нумізматичний кабінети (нумізматична колекція нараховувала 22 722 монети),
астрономічну обсерваторію, метеорологічну станцію,
один із найкращих в Російській імперії ботанічний сад
(12 000 видів і форм рослин). В гімназії, а пізніше у ліцеї
знаходилася надзвичайно велика і багата бібліотека
(24 379 праць у 34 378 томах), основу якої становили:
1) зібрання книг останнього короля Речі Посполитої
Станіслава Августа (15 580 книг), придбане Т. Чацьким;
2) книги подаровані ліцеєві князями Ю. Понятовським
та М. Кутузовим; 3) подаровані княгинею Т. Сапєжиною
бібліотека Яблоновських (2 246 фоліантів); 4) родиною
Мощанських (2 603 томи); 5) родиною Мікошевських
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(788 томів); 5) книги анонімного дарувальника (1 327 томів); 6) куплена бібліотека професора Ф. Шейда (912 книг);
7) зібрані Т. Чацьким (3 826 книг); 8) закуплені до
1825 р. бібліотекарем ліцею П. Ярковським (5 560 книг);
9) збірки та твори українських полемістів і Острозька
Біблія [14, с.224; 23, с.317].
Також при гімназії були відкриті указами Олександра
І від 27 липня 1807 р. школи казначейських землемірів і
механіків [2, с.210]. Задумані як нерозривне ціле з гімназією її бібліотека, друкарня, книжковий магазин слугували не лише винятково тим, хто там працював і навчався (фактично представникам польської шляхти), а й
освіченому, хоча нечисленному прошарку кременецького населення. Так, у книгарні Н. Глюксберга, яка знаходилася в приміщенні разом з бібліотекою, європейську
та місцеву друковану продукцію продавали всім бажаючим, звідси вона потрапляла до інших навчальних закладів Правобережної України [21, с.166]. Дослідники підкреслюють, що на основі вивчених бібліографічних
списків та бібліотечних каталогів вдалося зареєструвати
141 видання з тих, які протягом 1811–1831 рр. вийшли з
друкарні в Кременці. Серед друкованої продукції були
програми навчання, шкільні та бібліотечні статути, підручники, наукові дослідження (дисертації), публікації,
присвячені ботанічному саду, публіцистичні брошури
тощо [19, с.240-242].
Першу групу викладачів Кременецької гімназії становили колишні професори Краківської академії і вчителі
краківських середніх шкіл. У процесі комплекту-вання її
педагогічними кадрами Т. Чацький та Г. Коллонтай
перш за все керувалися їх науковими та методичними
досягненнями, зацікавленістю творчою роботою. Першим
Волинську гімназію в 1805–1810 рр. очолив Ю. Чех,
відомий математик із Краківської академії. Завдяки йому
гімназія стала відома як осередок точних наук, де
навчали добре підготовлених математиків. Серед його
учнів пізніше стали відомими викладачами ліцею –
М. Чарноцький, Ф. Мєхович, Г. Гречина, К. Єнтц [30,
с.54-55]. Після смерті Ю. Чеха посаду директора гімназії,
а пізніше ліцею, займали Я.Н. Лернет (1811 р.), М. Сциборський (1811–1819 рр.), А. Фелінський (1819–1820 рр.),
А.Ю. Левицький (1823–1830 рр.), Ю. Бокщанин (1830–
1833 рр.). Заступником директора з навчально – виховної роботи був префект, який контролював весь процес
навчання, а також дотримання учнями і викладачами як
у навчальному закладі, так поза його межами порядку й
дисципліни, виконував обов’язки директора у випадку
його хвороби чи відсутності [23, с.317]. Помічниками
префекта були інспектори, а за учнями та викладачами
також наглядали цензори, віце – цензори, репетитори [29, с.59].
Викладацький колектив навчального закладу докладав багато зусиль щодо організації наукової та навчальної бази гімназії і ліцею – кабінетів, майстерень, бібліотеки, необхідних для проведення навчальних занять,
наукових досліджень, популяризації знань серед населення. Своїми досягненнями в галузі ботаніки навчальний заклад завдячує трьом видатним природознавцям,
які викладали природничу історію – Ф. Шейдту,
В. Бессеру та А. Анджеєвському. Їхня педагогічна діяльність, створення та організація ботанічного саду, дос-

лідження флори Волині, Поділля, Побужжя і південної
частини Полісся зробили вагомий внесок у розвиток
світової науки [5, с.173-186]. Дослідники відзначають
велику роль в організації навчального процесу і популяризації культури на Волині префекта, ксьондза А. Ярковського, який займався діяльністю, спрямованою на зміцнення позицій навчального закладу як осередку науки і
культури, працював над розширенням фондів бібліотеки, замовляючи для неї найновіші французькі та англійські видання, опікувався школами механіків і землемірів. Завдяки його діяльності бібліотека навчального
закладу належала до найкраще опрацьованих бібліотек
колишньої Речі Посполитої [14, с.222-231].
За ініціативою Т. Чацького у 1809 р. було створене
Товариство молоді Кременецької гімназії (учнівська
організація), яка пропагувала вивчення та поширення
рідної польської мови. Членом товариства міг стати кожний учень гімназії, але при умові гарної успішності у
навчанні. На засіданнях товариства його члени читали
свої поетичні твори, виступали із дослідженнями з теорії
мови та інших галузей знання [23, с.316]. У 1815 р. Товариство молоді Кременецької гімназії перетворили у
Письменницький клуб, члени якого займалися в основному аналізом своєї літературної творчості. Колишні
члени Письменницького клубу Т. Заборовський, Ю. Коженьовський, К. Сенкевич, Т. Сероцинський, А. Чарноцький у 1818–1820 рр. у Варшаві видавали літературно –
мистецький журнал, що виходив під назвою «Cwiczenia
naukowe», а пізніше «Pamietnik Naukowy». У цьому
часописі одночасно поєднувалися дві галузі знання: відділення літератури редагував Т. Заборовський, а фізикоматематичні науки Ф. Скоморовський, колишній член
Товариства молоді Кременецької гімназії [26, с.39].
Українські дослідники особливу увагу звертають на
те, що серед учнів та випускників Волинської гімназії та
ліцею виникла українська школа у польській літературі.
В творах відомих представників цієї школи – поетів
Б. Залєського, С. Гощинського, Ю. Словацького дуже
виразно проявилося романтичне захоплення Україною
та її природою, героїчним минулим. Усі вони використовували українську народну творчість, а окремі з них,
зокрема, Т. Падура, А. Шашкевич, С. Осташевський
навіть спробували писати свої твори українською мовою
[6, с.33]. Слід зазначити, що основу політичної ідеології
представників цієї школи становив міф про колишню Річ
Посполиту як про нібито братній союз трьох народів –
польського, литовського, українського. Пам’ять про цей
союз, згідно їхніх поглядів, повинна була стимулювати
українців до боротьби за відновлення польської державності. Оцінюючи творчість видатного польського поета
Ю. Словацького, який навчався у гімназії протягом одного року, відомий український поет Д. Павличко з нагоди 200-річчя відкриття Кременецької гімназії підкреслював, що польський поет був закоханий у лицарські
звичаї запорізького козацтва. Він зазначав, що: «Словацького треба заново прочитувати як українцям, так і полякам, знаходити Україну й Польщу такими, якими були
вони в його могутній фантазії, але також такими, якими
вони є сьогодні, тобто відчути скорботу поета з приводу
українсько – польських кривавих бойовищ, те абсолютно сьогоднішнє почування жалю до історії, що робила з
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нас ворогів – завжди на користь третій, безпощадній;
однаково східній чи західній силі» [20, с.114-115; 16,
с.128].
Завдяки клопотанням князя А. Чарторизького, у
1819 р. гімназію перейменували на ліцей – вищий навчальний заклад, що за програмою прирівнювався до Віленського університету й наділявся правом присвоювати
своїм випускникам учені ступені дійсного студента та
кандидата наук. Потрібно наголосити, що вказана реорганізація обмежувалася лише перейменуванням, оскільки не були затверджені нова структура ліцею та його
статут, нова навчальна програма. Реформування гімназії
у ліцей мало на меті передусім збільшити кількість учнів, при чому не тільки з Волинської, а з Подільської
губернії. Саме ці аргументи лягли в основу рескрипту,
надісланого міністру народної освіти князю Голіцину
18 січня 1819 р. У ньому вказувалося на значну віддаленість цих губерній від Віленського університету та про
бажання населення цих губерній мати свій вищий навчальний заклад [27, спр.975, арк.45]. До січня 1831 р. з
Віленського навчального округу були вилучені Волинська, Подільська, Київська та Мінська губернії і приєднані до Харківського навчального округу, який внаслідок цього став громіздким. Тому у грудні 1832 р. із його
складу виділили Київський навчальний округ, до якого
увійшли Волинська, Київська, Подільська губернії.
У березні 1831 р. в зв’язку із епідемією холери за розпорядженням подільського і волинського військового
генерал – губернатора В. Левашова ліцей тимчасово
припинив навчальну діяльність, і тільки з жовтня цього
ж року куратор Харківського навчального округу
В. Філатьєв дозволив відновити навчання [27, спр.975,
арк.46]. Повстання у Польщі 1830 р. в цілому мало трагічні наслідки для польської освіти та культури. Безумовно, повстання вплинуло на внутрішнє життя ліцею, однак при обговоренні благонадійності викладачів ліцею,
російські власті визнали їх непричетність до нього. На
благонадійну поведінку викладачів вказував і харківський попечитель В. Філатьєв, перебуваючи в Кременці у
1832 р. [27, Ф.166, Оп.2, Спр.975, Арк.48-49]. Майже всі
викладачі ліцею, яких згодом перевели до Києва, зберегли свої посади. Більшість із тринадцяти новостворених
кафедр Київського університету (на історико – філологічному відділенні – 5, на фізико – математичному – 8)
очолили викладачі Кременецького ліцею [11, с.159].
Російський уряд після польського повстання у вересні 1831 р. створив таємний Комітет західних губерній,
який на своєму засіданні 30 грудня цього ж року ухвалив
рішення щодо Віленського університету та Волинського
ліцею. З метою ліквідації ліцею як провідного осередку
збереження польської ідентичності в Правобережній
Україні у грудні 1832 р. ліцей підпорядкували Київському навчальному округові, а 12 квітня 1832 р. вирішили перевести до Києва [18, с.317]. Остаточне рішення
про переведення Кременецького ліцею в Київ, а не про
його ліквідацію і закриття, російський Кабінет міністрів
ухвалив тільки 23 травня 1833 р. У відповідному документі вказувалося: «Перевести в Київ до 1 липня все
управління ліцею, кабінети ботанічний, зоологічний,
мінералогічний, тваринний, хімічну лабораторію, найпотрібнішу частину бібліотеки» [27, спр.979, арк.49]. Для

119

цього у червні 1833 р. була створена Особлива комісія,
завданням якої стало переведення ліцею до Києва. Серед
різноманітних проектів облаштування ліцею найбільш
придатним була ідея утворення на його базі Юридичного інституту св. Володимира і власне ліцею. Однак
перемогла пропозиція попечителя Київського навчального округу Є. фон Брадке та київського військового
генерал-губернатора В. Левашова про відкриття у Києві
повноцінного університету [17, с.131]. Згодом, 8 листопада 1833 р. вийшов імператорський указ про заснування
в Києві університету [27, Ф.166, Оп.2, Спр.975, Арк.4950].
Всі колекції ліцею і його бібліотека збереглися як
єдине ціле в Київському університеті, що мав велике
значення не тільки для українців, росіян, а й для поляків.
Куратор Київського навчального округу Є. фон Брадке
8 березня 1834 р. затвердив викладачів ліцею викладачами університету, який успадкував: 1) усі пожертви
шляхти Правобережної України на гімназію та ліцей;
2) кошти, виручені за продаж майна та будинків ліцею;
3) кабінети та лабораторії; 4) бібліотеку, яка налічувала
24 379 праць у 34 378 томах; 5) нумізматичну колекцію;
6) частину насаджень ботанічного саду [18, с.317; 12,
с.7-8]. Вже 25 грудня 1833 р. було затверджено статут
університету та штати викладачів. Таким чином Київ,
який до переведення Волинського ліцею по суті був
провінційним містом, отримав усі шанси стати освітнім
та науковим центром Російської імперії. Політика
російських властей щодо новоствореного Київського
університету переслідувала подвійну мету: 1) перетворення університету на провідника загальноросійського
просвітництва, російського за духом; 2) покладання на
університет місії умиротворення польського населення
Правобережної України та зближення його з Росією.
Тому було вирішено не тільки не забороняти навчання в
університеті для осіб польського походження, а навпаки,
всіма засобами заохочувати їх до цього.
У січні 1834 р. в університеті за штатом нараховувалося 19 викладачів, серед яких 13 представляли викладацький склад Волинського ліцею. До 1839 р. кількість
викладачів російського походження почала різко збільшуватися і на цей час складала 36% від усього професорсько-викладацького складу [17, с.133]. Найбільше
польських викладачів колишнього Волинського ліцею
було зосереджено на фізико-математичному відділенні
філософського факультету, де вони перебували на
посадах професорів та ад’юнктів: ординарні професори
математики – С. Вижевський, Г. Гречина; архітектури –
Ф. Мєхович; фізики – І. Абламович; хімії – С. Зенович;
ботаніки – В. Бессер; ад’юнкт зоології А. Анджейовський. Друга частина викладачів Кременецького ліцею
працювала на історико-філологічному відділенні: ординарний професор латинської мови та літератури –
М. Якубович; ад’юнкт латинської мови та літератури –
Ю. Коженьовський; лекторами польської мови та літератури і французької мови та літератури – Ю. Микульський, А. Плансон, А. Лідл. На юридичному факультеті,
де викладачами були переважно росіяни, вирізнялася
постать лише одного представника Кременецького ліцею –
О. Міцкевича. Слід зазначити, що ряд викладачів колишнього Волинського ліцею у новоствореному Київсь-
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кому університеті виконували адміністративні функції:
деканом у 1834–1836 рр. історико-філологічного відділення став М. Якубович, деканами фізико-математичного відділення у 1834–1839 рр. були С. Зенович,
С. Вижевський, секретарем юридичного факультету –
О. Міцкевич [17, с.134-135].
Потрібно звернути увагу й на те, що викладачі
Кременецького ліцею становили достатньо дружний і
згуртований колектив, який був змушений жити і
працювати в чужому для них російськомовному
середовищі. Дослідники підкреслюють, що їх об’єднував
не лише Кременецький ліцей. Чимало з них були
уродженцями ще Речі Посполитої і вихідцями з Волині,
а це означало, що їхнє виховання та світогляд формувалися в основному на живих спогадах батьків і подіях
боротьби за відновлення Польської держави. Тим
більше, що серед них знаходився О. Міцкевич, рідний
брат одного із натхненників листопадового повстання
1830–1831 рр. – А. Міцкевича. Для викладачів колишнього Кременецького ліцею становище різко погіршилося внаслідок дій російських властей, які вирішили у
1939 р. «очистити» Київський університет від польських
викладачів і слухачів та замінити їх росіянами і німцями
[17, с.138]. Ряд польських викладачів змушені були
вийти на пенсію, а решту направили в інші навчальні
заклади Російської імперії.
У двадцятих роках ХХ ст. питання Волинського
ліцею почало фігурувати в українсько-польських відносинах, але вже в нових умовах більшовицького режиму.
Згідно Ризького мирного договору 1921 р., більшовицькі
Росія (РСФРР) і Україна (УСРР) взяли на себе зобов’язання повернути польському народові його культурні
цінності періоду поділів Польської держави. Стаття ХІ
Ризького договору передбачала повернення Польщі її
культурних цінностей з 1 січня 1772 р. по 9 листопада
1918 р.: військові трофеї часів боротьби польського
народу за незалежність, бібліотеки, архівні і археологічні зібрання, твори мистецтва, колекції, предмети
старовини, які мали історичну та культурну цінність [9,
с.628-658; 30, s19-20]. Вимоги про повернення культурних цінностей не поширювалися: 1) на предмети, вивезені з територій, розташованих на схід від кордону
Польщі, якщо буде доказано, що вони є складовою
частиною української духовної культури; 2) на предмети, які потрапили в Україну шляхом добровільних
угод або були вивезені їх законними власниками [3,
с.200].
Восени цього ж року сторони створили Змішану
спеціальну російсько – українсько – польську комісію
(голова польської частини А. Ольшевський, російської
О. Шмідт (згодом П. Войков), української – академік
Д. Багалій). У листопаді 1921 р. українська сторона
констатувала, що тільки в Київському університеті
було виявлено значну їх частину: велику бібліотеку
(34 378 томів) колишнього Кременецького ліцею, куди
входили пергаментні документи, рідкісні книги (інкунабули), видання ХVI–XVIII ст., нумізматична та інші колекції [4, с.230]. Польська делегація мала намір повернути бібліотеку і нумізматичну колекцію ліцею вже у
березні 1922 р. За погодженням сторін, Змішана комісія
ухвалила рішення розглянути питання приналежності

фондів Волинського ліцею 25 січня – 22 березня 1922 р.
Українська делегація отримала меморандум польської
сторони з обґрунтуванням статусу Кременецького ліцею
як польського навчального закладу [27, Ф.166, Оп.2,
Спр.975, Арк.39-40].
Суть меморандуму, як констатував Д. Багалій, зводилася головним чином до висвітлення історії питання.
Автори польського меморандуму відкидали будь-яку
участь органів влади Російської імперії (міністерства
народної освіти), українського населення Правобережної
України в організації Кременецького ліцею і його
діяльності [4, с.231]. Розглянувши та проаналізувавши
меморандум польської делегації, група українських експертів, до якої були залучені відомі вчені та спеціалісти,
дійшла висновку про його тенденційність у мотивації.
Тому подальшу роботу вона вирішила зосередити на
двох аспектах проблеми; 1) на створенні Волинської
гімназії і перетворенні її у ліцей; 2) на реформуванні
ліцею у Київський університет і на долю викладацького
та учнівського складу ліцею, його майна, бібліотеки та
колекцій [27, Ф.166, Оп.2, Спр.975, Арк.40]. Вивчивши всі
обставини, пов’язані з питаннями правової належності
фондів Кременецького ліцею, експерти на чолі з
Д. Багалієм дійшли висновку, що підстав для передачі
Польщі його фондів немає. У зв’язку з цим вони
констатували: 1) гімназія в Кременці була створена
російською державною владою для потреб імперії і вважатися польським начальним закладом вона не може;
2) Кременецький ліцей не ліквідовувався, а був переведений до Києва та реформований в університет; 3) Київський університет з правової точки зору є наступником
Кременецького ліцею [27, Ф.166, Оп.2, Спр.975, Арк.53].
Українська сторона при цьому враховувала і той
факт, що в 1921 р. польський уряд відновив діяльність
Креме-нецького ліцею. Ще 27 травня 1920 р. глава
Польської держави Ю. Пілсудський своїм указом
новоствореному ліцею повертав всі маєтки та землі, що
належали йому раніше: 3 414,81 га орної землі, 794,84 га
луків, 2 000,79 га невикористаної землі та 35 414 га лісів,
три лісопильні заводи і меблеву фабрику [13, с.197].
Крім того, до складу ліцею увійшли: 1) загальноосвітня
гімна-зія і ліцей ім. Т. Чацького; 2) педагогічне училище
ім. Ю. Словацького; 3) лісовий та сільськогосподарський ліцей; 4) кооперативна гімназія; 5) середня семикласна торгівельна школа; 6) школа садівництва та городництва; 7) математично – природнича школа; 8) школа
теслярів та механіків; 9) школа стародавнього промислу;
10) народні університети, дитячі садки та інтернати;
11) Науковий Волинський інститут; 12) Музей Кременецької землі ім. В. Бессера [13, с.197-198; 34, s.33- 34; 35,
s.253-261; 33, s.104-108]. Тому домагання польської сторони українські експерти пояснювали ще й прагненням
поповнити матеріальну базу новоствореного навчального закладу фондами колишнього Кременецького ліцею. Таким чином Українська СРР до 1926 р. виконала
свої зобов’язання, які випливали із ХІ статті Ризького
мирного договору. Російсько – українська делегація відмовилася передавати зазначену бібліотеку та колекції
Кременецького ліцею польській стороні. Між Польщею
та СРСР 16 листопада 1927 р. було підписано Генеральну угоду, яка остаточно вирішила проблему [36, s.206].
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Висновки. Підсумовуючи сказане, можна зробити
висновок, що протягом 1805–1833 рр. Кременецька гімназія та ліцей попри всі труднощі національного поневолення відігравали вагому роль освітнього, наукового
та культурного центру Волині, сприяли підвищенню
рівня освіченості не тільки польського, але й українського народів. Переведений та перейменований у 1934 р.
в Київський університет, Кременецький ліцей став важливою складовою продовження славних традицій відомих волинських навчальних закладів. У корпусах колишньої гімназії та ліцею успішно готує освітянські кадри
вже в умовах незалежної України Кременецький обласний гуманітарно – педагогічний інститут ім. Т. Шевченка.
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KREMENETS GYMNASIUM AND KREMENETS LYCEUM
IN THE HISTORICAL MEMORY OF UKRAINIAN AND POLISH PEOPLES
The article examines the history of creation and activity of Kremenets Gymnasium and Kremenets Lyceum in the first third
of the XIX century is investigated. The peculiarities of the transfer of Kremenets Lyceum to Kyiv and its transformation in to
Kyiv University are highlighted. The role they played is shown Kremenets Lyceum in the development of education of the
Polish and Ukrainian peoples.
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У статті досліджено постать знаного українського лікаря кінця ХІХ – початку ХХ століття
Сильвестра Дрималика, що жив і працював у Жовкві та Львові. Мета статті полягає у всебічному
дослідженні лікарської та громадської діяльності Сильвестра Дрималика. При підготовці роботи ми
використали комплекс загальнонаукових методів – історичний, хронологічний, порівняльний, синтезу й
аналізу. Застосування різних методів і широкої джерельної бази дозволило розкрити мету
дослідження, отримати відповідні результати та зробити висновки. Детально проаналізовано його
лікарську працю в різноманітних українських установах – міським лікарем Жовкви, членом лікарської
комісії Наукового товариства імені Т. Шевченка, співзасновником і директором Українського
лікарського товариства, лікарем і директором «Народної лічниці» у Львові. Окрему увагу приділено
науковій праці лікаря, зокрема, видання ним кількох лікарських посібників для широкого загалу пацієнтів.
З’ясовано його участь в громадському житті, а саме: заснування і підтримка кооперативу «Народний
дім» у Жовкві, осередків «Просвіти», читалень, Притулку для воєнних сиріт у Львові.
Ключові слова: лікар скривджених, лікарська практика, громадська діяльність, лікарський посібник,
Українське лікарське товариство.
Постановка проблеми. Серед безлічі знакових
імен в історії української медицини чільне місце посідає
постать Сильвестра Дрималика – доктора медичних
наук, практикуючого лікаря, вченого європейського рівня, активного громадського діяча і, насамперед, людини.
Без перебільшення сказати, геній, котрий міг забезпечено жити в будь-якому куточку Європи, усе своє життя
служив хворим у тодішній провінції – містах Жовкві та
Львові. Через комуністичні ідеологеми та сувору цензуру більшість українських суспільних діячів дорадянського періоду довший час викреслювалися з поля зору
дослідників, інформація про них була або цілком закритою, або перекрученою та необ’єктивною. Серед незаслужено забутих був і лікар Сильвестр Дрималик. Незважаючи на те, що він не належав до жодної політичної
партії, віддано служив хворим, писав науково-популярні
книжки та всіляко підтримував свій народ у соціальноекономічному розвитку, його ім’я також підлягало забуттю. Лише після відновлення незалежності України
з’явилися окремі студії, де можна знайти відомості про
С. Дрималика. Наприклад, стаття Пелеха Б. і Семеніва В.
«Лікар скривджених» [7], дослідження «Українська діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні відомості» за редакцією В. Просалової [9], цінним джерелом є
колективна монографія «Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009» (Зіменковський Б. та ін..) [4]. Стали
доступними архівні фонди [11], важливу інформацію
знаходимо на сторінках львівських періодичних видань
першої половини ХХ століття [5,6,7]. Дослідник
Я. Ганіткевич у своїх працях значну увагу приділяє
діяльності УЛТ та його членів, серед них і С. Дрималика

[1], Н. Гірна підготувала розвідку про український шпитaль «Народна лічниця» [3]. Натомість, цілісного дослідження, яке б охоплювало всі аспекти лікарської та
громадської діяльності Сильвестра Дрималика немає. З
огляду на це, наша стаття має важливе наукове завдання,
адже вивчення й осмислення ролі персоналій в розвитку
західноукраїнських земель другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття залишається актуальним і
перспективним.
Мета статті полягає у всебічному дослідженні
лікарської та громадської діяльності Сильвестра
Дрималика.
Виклад основного матеріалу. Сильвестр Дрималик
народився 31 березня 1855 року в селі Туринка Жовківського повіту Королівства Галичини і Лодомерії. Його
батько Лаврентій був священиком, тому подбав про добру освіту для сина. Спочатку хлопець закінчив вдома
народну школу, а в десятирічному віці почав навчання у
львівській академічній гімназії [8]. У Львові Сильвестр
провчився вісім років, тобто мав повний гімназійний
курс – вісім класів, а всі екзамени він складав тільки на
«відмінно». Саме в стінах гімназії талановитий учень
остаточно визначився щодо майбутнього фаху – лікарського, тому особливо завзято студіював латинську та
німецьку мови, а також виявляв неабиякий інтерес до
психології. Сильвестр довго сидів над книжками, а на
літні вакації додому віз цілу бібліотеку. Зі спогадів батька отця Лаврентія, дізнаємося, що Сильвестр майже
цілі канікули проводив за книжками: «Сповнивши ранішню молитву і по сніданю враз брався до науки, сим
виріжнявся від иньших підлітків» [10, c.48]. Не дивно,
що юнак блискуче склав матуру та вступив на медичний
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факультет Віденського університету. Ще студентом дописував до медичних журналів Відня та Праги, незмінно
був відмінником. Сильвестр Дрималик поєднував навчання з участю в академічному житті, зокрема, був
членом і головою товариства «Основа», грав на фортепіано, гарно співав. Саме він ініціював об’єднання цього
товариства з іншою українською організацією «Січ»,
адже відмінності між ними полягали у застосуванні різних правописних норм. Тепер члени двох спілок збиралися вечорами, обговорювали важливі наукові новини,
також розважалися співами і танцями. Сильвестр Дрималик ще у Відні був диригентом студентського хору,
згодом цю справу він продовжував у церковному хорі
Жовкви. У 1879 році юнак отримав диплом доктора медицини з відзнакою. Молодому лікарю – інтелектуалу
пропонували залишитися у Відні, але він повернувся в
Галичину та оселився в Жовкві. Зупинимося детальніше
на жовківському періоді життя і діяльності доктора
Дрималика.
У повітовому містечку Жовкві Сильвестр Дрималик
замешкав від середини 1879 року. Невдовзі одружився з
донькою священика Олімпією Пелех, був добрим чоловіком і батьком, скажімо, щовечора, він бавився з дітьми, награвав мелодії, співав і вчив їх музичної грамоти.
Як освічена людина і патріот С. Дрималик брав активну
участь в громадському житті міста. Наприклад, разом з
адвокатом Михайлом Королем Дрималик заснував у
Жовкві осередок «Просвіти», читальню, кооператив
«Народний дім», що видавав потребуючим кредити й
підтримував різну господарську ініціативу, утворив Жовківську руську раду [10, c.108]. «Народні доми» були
кооперативами змішаного типу і, поряд із кредитуванням селян, займалися постачально-збутовою та виробничою діяльністю. Зразковий статут цих кооперативів
передбачав об’єднання сільських господарств для досягнення різних господарських вигод і забезпечення їхнього матеріального благополуччя. Членами «Народного
дому» могли бути всі правоздатні самостійні господарі,
які внесли пай у розмірі від 50 до 100 крон. Керували
таким кооперативом загальні збори, або обрана ними
надзірна рада та управа. Традиційно, почесним головою
«Народного дому» був місцевий священик. Сильвестр
Дрималик був обраний до кооперативної управи, хоча
членом кооперативу не був. З осені 1879 року він розпочав свою приватну медичну практику «доктором всіх
наук лікарських». Молодий лікар одразу здобув довіру
пацієнтів, як прекрасний спеціаліст і проста доброзичлива людина. Не можуть не викликати поваги численні
свідчення того, що лікар не тільки не брав грошей за
надання допомоги, але часто сам купував бідним хворим
ліки чи оплачував складні операції. А легші операції
виконував безкоштовно сам, часто приймав пацієнтів
вдома, що не дуже подобалося його дружині. Очевидно,
за фаховість та величезний гуманізм Сильвестр Дрималик у 1886 році був призначений міським лікарем Жовкви [2, с.12]. Одночасно він став членом ради і суду Східно-галицької лікарської палати – професійного об’єднання лікарів, що складалося із 26 членів. Вони обирали
управу із семи осіб, серед них лікар С. Дрималик був
єдиним українцем.
Сильвестр Дрималик розбудував жовківську лікарню
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відповідно до найновіших вимог свого часу. Найдавніша
згадка про існування медичного осередку на теренах
Жовківщини датована 1627 роком, коли на пожертву
княгині Софії Динилович при костелі Св. Лазаря було
збудовано притулок-шпиталь для убогих на 20 місць.
Він проіснував неповних сто років, припинивши свою
діяльність через відсутність фінансування. Першим відомим медиком, що працював у шпиталі був єврей Сімха Менахем бен Йона – придворний лікар Яна ІІІ Собеського. Під час Віденської битви 1683 року він потрапив
у турецький полон, там став особистим лікарем султана
Мехмета ІV. За кілька років був звільнений султаном і
повернувся до Жовкви, де жив і працював до своєї смерті у 1702 році [2, c.14]. У часи Австро-Угорщини жовківський староста барон Вільгельм Кріг на зібрані громадою кошти розпочав будівництво двоповерхового
міського шпиталю на 70 ліжок, що відкрився у 1844 році.
Згодом було відремонтовано приміщення при костелі
Св. Лазаря, яке також приєднали до лікарні. У документах знаходимо імена хірурга Йозефа Карташа й акушерки Анни Бруш, які працювали у шпиталі. Є інформація,
що на похорон доктора Карташа, який працював у Жовкві понад 40 років, прибули кілька тисяч людей.
Протягом 1886–1915 рр. міським лікарем Жовкви був
Сильвестр Дрималик. За два роки після свого призначення він добудував господарські споруди лікарні та
окремий корпус інфекційного відділення. До кінця ХІХ
століття під керівництвом Дрималика Жовківська лікарня мала майже 100 ліжок, пацієнтам надавили допомогу в трьох відділеннях – внутрішніх хвороб, хірургічному та інфекційному. Лікар був знаним науковцем, у
1898 році став одним із засновників і членом лікарської
комісії Наукового товариства імені Т. Шевченка – першої організації українських лікарів. До неї увійшли лікарі Євген Озаркевич, Мирон Вахнянин, Іван Бережницький, Тит-Євген Бурачинський, Володимир Гузар та інші
[5, c.209]. Членами комісії були також медики з Наддніпрянщини, Перемишля, Праги, Відня. За редакцією
Є. Озаркевича почав виходити «Лікарський збірник» –
перший український науково-медичний часопис, його
співредактором був С. Дрималик [1, с.4-5]. Журнал містив праці українських та закордонних лікарів із Варшави, Мюнхена, Берліна, Відня, Нью-Йорка і термінологічний розділ, із якого почалося становлення української
наукової медичної термінології. Наприклад, у першому
томі були опубліковані наукові статті професора доктора
Івана Горбачеського (Прага), докторів Софії Морачевської та Євгена Озаркевича (Львів), доктора Осипа Дакура
(Відень) та ін. Медичну термінологію представив доктор
Яків Невестюк. Загалом, було опубліковано понад двадцять сторінок німецько-українського та латинськоукраїнського словника медичних термінів, що вживалися в кожному випуску журналу. «Лікарський збірник»
виходив українською та німецькою мовами – це робилося для швидшого входження в європейську медичну
науку, він розповсюджувався не лише в Галичині – його
випуски розсилали в бібліотеки Австро-Угорщини та
інших держав. Важливо, що попри заборону царського
уряду, журнал вдавалося висилати і на Наддніпрянську
Україну. За ініціативи С. Дрималика в «Лікарському
збірнику» з’явилася рубрика «Лікарська пошта», де лі-
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карі давали відповіді-поради на листи читачів. Аби поширювати медичні знання серед простого люду і таким
чином зберігати його здоров’я і життя, в 1906 році Сильвестр Дрималик видав «Лікарський порадник у слабостях людей», що містив детальний опис кожної недуги
та найповніший перелік домашніх засобів, якими слід
було рятувати хворого до приходу лікаря [4]. Зауважимо, що книжка була написана доступною українською
мовою, тому дуже швидко розійшлася. Лікар в алфавітному порядку описав найрізноманітніші захворювання,
їх перші прояви та способи лікування. Особливу увагу
він приділяв питанням гігієни, санітарним правилам,
здоровому харчуванню, профілактичним заходам. Ця
праця була розрахована не тільки на письменних земляків-українців, але й на інтелігенцію, яка мала поширювати медико-профілактичні знання серед неписьменного
селянства. Автор безкоштовно передав її до сільських
читалень, будинків товариства «Просвіта» та «Сільський
господар». 1921 року посібник був доповнений і перевиданий під назвою «Порадник лікарський у всіх недугах
людей», у ній, серед іншого, лікар знайомить із найновішими досягненнями медичної науки. Проте, на зламі
ХІХ–ХХ століть відчувалася нагальна потреба в поліпшенні медичної допомоги українському населенню,
адже через бідність українці часто не могли собі дозволити звернутися до лікарів. Так у 1903 році постала амбулаторія «Народної лічниці» для «несення дарової лікарської помочі мешканцям Львова і цілої Галичини без
різниці віросповідання і народності» [12]. Спочатку лічниця мала чотири відділення: внутрішніх і дитячих хвороб, хірургічний, окулістичний та гінекологічний. Хворих
приймали дипломовані лікарі Є. Озаркевич, С. Дрималик,
С. Окуневська, Т.-Є. Бурачинський та ін. [3, с.112]. «Немає певно села на наших західних землях, в якому не
було би відоме імя «Народної Лічниці». У першій половині 1903 р. за ініціятивою блаженної памяти Д-ра Євгена Озаркевича, а при допомозі митрополита А. Шептицького, який її вивінував у потрібний льокаль та інвентар, повстала ця культурно-гуманітарна установа, що
безчисленим хорим і зболілим гоїла терпіння, рятувала
багатьох від тяжких мук і каліцтва, а неодних і від смерті», – писала в 1929 році газета «Неділя» з приводу
ювілею українського шпиталю [7, c.6].
Доктор Дрималик став одним із засновників Українського лікарського товариства у Львові в 1910 році, що
тоді мало офіційну назву «Руське лікарське товариство»,
брав активну участь в його роботі та двічі очолював після Першої світової війни. Метою УЛТ було згуртування
всіх лікарів-українців Галичини, сприяння їх професійному зростанню та обмін досвідом. Щотижня відбувалися засідання товариства, на яких обговорювали новини медичної науки, реферували статті з європейських
медичних видань, провадили дискусії щодо складання
протоколів лікування тощо. Упродовж 1912–1914 рр.
УЛТ видавало часопис «Здоровлє», у ньому С. Дрималик знову вів рубрику «Лікарська пошта».
У 1915 році Сильвестр Дрималик переїхав до Львова.
Родина спочатку оселилася на тодішній вулиці Міцкевича в будинку № 11 (зараз там розташований музей художника Олекси Новаківського). Будинок належав Українському національному музею, заснованому митрополитом

А. Шептицьким у 1905 році. Сусідами лікаря на другому
поверсі будинку була сім’я Олекси Новаківського, також
там розміщувалася майстерня художника Осипа Куриласа. Сильвестр Дрималик одразу залучився до лікарської роботи, він став другим повоєнним директором «Народної лічниці» та обіймав цю посаду до своєї смерті в
1923 році [12, арк.2]. Амбулаторія потребувала великого
відновлення, бо сильно постраждала у воєнні роки – частину обладнання реквізували для потреб австрійського
Червоного Хреста, решту розграбували та знищили російські військові. Після війни «Народна лічниця» не
отримувала жодної державної допомоги, але вона цілковито себе утримувала завдяки добровільним пожертвам і
підтримці А. Шептицького. Ось як в 1930 році описувала повоєнне становище лічниці львівська газета «Неділя»: «Треба було дуже багато праці, щоби по війні наново наладнати працю Лічниці…. За це діло взявся
повоєнний директор Лічниці д-р С. Дрималик. Закуплено нове лікарське приладдя та нове урядження, заангажовано низку визначних лікарів, а вкінці куплено й
кремінну лямпу. Коли ж по зліквідованню наших таборових лічниць в Чехії прийшли з них інструменти до
Львова, сьогодні наша Лічниця випосажена в таке уладження, яке мають лиш найбільші шпиталі, так що можна тепер виконувати й більші операції» [8, c.9]. За покликом директора лікарі-члени УЛТ відновили безкоштовні
консультації, збільшилася кількість відділень, зокрема,
самостійно почало функціонувати дитяче відділення.
Постало питання нового приміщення шпиталю, адже
кількість тих, хто звертався по допомогу невпинно зростала. Детальну інформацію про обсяги наданої медичної
допомоги знаходимо на сторінках львівської «Неділі»:
«За рік уділено 20435 лікарських порад, хірургічних і
гінекологічних операцій виконано 410. Найбільше хорих
було на внутрішнім відділі. Там лічено 4443 хорих, на
хірургічнім відділі уділено помочі 2076 хорим, а на відділі недуг уха і горла 956 хорим. По народности було
хорих українців 61,6%, поляків 27,4%, жидів 9,5%, а
иньших як німців, чехів, московинів 1,5%» [8, c.9]. Тому
вже в 1920 році С. Дрималик розпочав будівництво великої лікарні з поліклінікою та окремим приміщенням
для адміністрації. Кошти надсилали українці з різних
куточків світу, митрополит Андрей Шептицький пожертвував 5 тисяч доларів, виділив земельну ділянку на тодішній вулиці П. Скарги, що належала церкві, а монахистудити з Унівської лаври купили найсучасніший рентгенологічний апарат фірми «Сіменс», вартістю 33 тисячі
злотих. У лікарні безкоштовно працювали не лише
українські, але й польські, німецькі, єврейські лікарі, що
щоденно надавали консультації пацієнтам, до прикладу,
ординатором гінекологічного відділу був Рудольф Брайтнер. Однак, це була перша власне українська лікарня в
Галичині, вона пропагувала українську медицину, розвивала українську термінологію, видавала газету «Народне здоровля», опікувалася піднесенням санітарногігієнічних знань галичан. Українське лікарське товариство заснувало в лікарні «Порадню матерів», де працювали досвідчені педіатри, зокрема, Теодозія Туна-Надрага. За словами Сильсестра Дрималика, лічниця стала
«культурно-патріотичною інституцією серед більшості
чужих елементів населення міста Львова». Завдяки дія-
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льності «Народної лічниці» українське населення Галичини отримало широкий доступ до лікування, а українські лікарі мали змогу працювати за фахом, уникнувши
полонізації. Як блискучий вчений, директор дбав, щоб
шпиталь був також майстернею наукової праці. «Лічниця наша має стати свого роду академією, що дає додаткові курси для лікарів, уможливлює практику молодим
спеціалістам, сповняє обов’язок національної честі дотично лікування інвалідів УГА, воєнних сиріт; вона повинна виховувати суспільність так, щоб усі потреби заспокоювали у своїх», – настановляв Сильвестр Дрималик.
Працю в лічниці С. Дрималик поєднував із приватною лікарською практикою, адже він намагався допомогти якомога більшій кількості хворих. «Усіх недуг лікарських доктор Сильвестр Дрималик, ординуючий лікар
«Народної лічниці» і Притулку для воєнних сиріт у
Львові, мешкає на ул. Сикстуській, число 12 і приймає
хорих щоденно від 10–12 перед полуднем і від 3–
5 пополудні», – повідомляла львівська щоденна газета
«Діло» 5 липня 1916 року [6]. До речі, лікар не раз жартував, що свідомо оселився на цій вулиці, адже її назва
пов’язана з маєтком доктора медицини Еразма Сикста,
що розташовувався біля костелу св. Марії Магдалини.
Тут доктор Дрималик оглядав хворих, консультував,
проводив невеликі операції, виписував рецепти та скеровував на Ринок до аптеки «Під Чорним орлом» – при
ній діяв Благодійний фонд, започаткований власникомукраїнцем Михайлом Терлецьким, тому ліки там можна
було купити дешевше, або й отримати їх безкоштовно.
Зрештою, доктор Сильвестр переважно практикував
безкоштовно, тому його називали «лікарем скривджених», а його родина після несподіваної смерті господаря
залишилася без засобів для існування. Він належав до
числа таких рідкісних тепер інтелектуалів-гуманістів,
котрий не міг розкошувати в часи, коли його земляки
бідували. Очевидно, під таким кутом зору слід розглядати ще одну доброчинну працю Сильвестра Дрималика
на користь громади в Притулку для воєнних сиріт, що
відкрився у Львові в листопаді 1915 року. Сиротинець і
школу при ньому утримував Український дієцезіальний
комітет опіки над воєнними сиротами. Створення цього
закладу ініціювали архітектор-меценат, «батько кооперації» Василь Нагірний (1848–1921 рр.) та власне доктор
усіх наук медичних Сильвестр Дрималик [10, c.138]. Ще
на початку Першої світової війни вони заснували Український Комітет допомоги вдовам і сиротам, який допомагав усім, хто внаслідок війни опинився без годувальника і не мав жодних засобів для існування. У Притулку,
що розміщувався в будинку сестер згромадження
Св. Василія Великого, перебували та навчалися українські діти-сироти, вони мали цілковите утримання від
меценатів. У 1922 році там знайшли домівку 175 дітей,
уроки давали викладачі академічної гімназії, лікарську
допомогу сам доктор Дрималик, а виховательками були
сестри-василіанки.
Оскільки упродовж війни Українське лікарське товариство майже не функціонувало, то у 1919 році Сильвестр Дрималик заходився відновити його роботу. Він
запросив усіх лікарів-українців на загальні збори до
Львова, які відбулися 25 грудня 1919 року. Таким чином, діяльність УЛТ була продовжена після кількарічної
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перерви. Головою Товариства в 1912 і 1921 роках був
лікар Дрималик. Із 1920 року почав виходити журнал
«Лікарський віcник», що став офіційним друкованим
органом УЛТ. Тепер інституція чітко окреслила три основні напрямки своєї діяльності: наукову, фахово-організаційну та громадську. Серед членів УЛТ були учасники Національної революції 1917–1921 рр., організатори
медичного факультету Українського таємного університету, що діяв у міжвоєнному Львові, лікарі «Народної
лічниці», «Порадні матерів», Українського гігієнічного
товариства. Наукову діяльність члени Товариства здійснювали переважно в лікарській комісії НТШ, регулярно
проводили з’їзди лікарів, читали лекції в «Рідній школі»
тощо. Упродовж 1910–1944 рр. за сприяння УЛТ діяло
товариство українських студентів-медиків «Медична
громада».
Невпинно працюючи на медичній ниві, Сильвестр
Дрималик знаходив час і для написання корисних науково-популярних книжок. Ми вже згадували, що його
першою друкованою працею була книжка «Лікарський
порадник у слабостях людей», вперше видана в
1906 році. Її просвітницьке значення переоцінити важко.
Невдовзі медик видав «Порадник лікарський у всіх недугах людей», доповнивши його новішими відомостями
[4]. Його «Лікарську пошту» також впевнено можна назвати самостійним виданням, адже розлогі описи симптомів хвороб і пояснення щодо їх лікування складають
цілий том. У 1926 році вже після смерті вченого був виданий «Лікарський підручник з ілюстрованим доповненням», що слугував для навчання студентів-медиків
Українського таємного університету. Перу Дрималика
належить робота «Про полові хвороби», яка також використовувалася для навчання. Порадник для молодих
матерів «Плекання дитини», що побачив світ у
1929 році, був першим україномовним виданням такого
змісту. Зауважимо, що в наш час потреба перевидання
наукової спадщини Сильвестра Дрималика є очевидною.
Висновки. Життя Сильвестра Дрималика обірвалося
несподівано. Великий «лікар скривджених» помер при
виконанні свої обов’язків – від сепсису, який отримав,
скалічившись під час операції бідної пацієнтки в «Народній лічниці». Тодішня медицина не могла протидіяти
поширенню цієї інфекції, 28 листопада 1923 року лікар
відійшов у засвіти. Проте, його високий професіоналізм,
людяність, жертовність, невтомна праця не забулися,
вони становлять основу морального кодексу лікарської
честі і нині. Він врятував сотні життів, а десятки молодих юнаків і дівчат обрали своїм покликанням медицину, захоплюючись фаховістю та жертовністю лікаря.
Сильвестр Дрималик прожив життя, гідне поваги та наслідування, адже він зумів поєднати професійне виконання лікарського обов’язку із загальнолюдськими цінностями служіння та самопожертви заради порятунку
ближнього.
Вивчення та осмислення ролі окремих постатей та їх
внеску в соціально-економічний розвиток України є важливою складовою історичної науки та державної гуманітарної політики. На прикладі сотень поки що маловідомих імен треба виховувати молоде покоління – фахівців
і патріотів своєї рідної землі. Постать Сильвестра Дрималика є знаковою в цьому контексті, адже він народи-
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вся в галицькому селі, отримав диплом доктора медицини у Віденському університеті, співпрацював із
кращими європейськими вченими свого часу, але ніколи
не відрікався українського походження і до останнього
подиху працював задля підтримки і порятунку своїх
земляків.
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MEDICAL PACTICE AND PUBLIC ACTIVITY OF SYLVESTER DRYMALYK
The article examines the figure of a famous Ukrainian doctor late 19th – early 20th century Sylvester Drymalyk, who lived
and worked on Zhovkva and Lviv. The purpose of the article is a comprehensive and social activities of Sylvester Drymalyk. In
the preparing the work, we used a complex of general scientific methods – historical, chronological, comparative, synthesis
and analysis. The use of different methods and wide source base allowed to reveal the purpose of the study, to obtain relevant
results and draw conclusions. His medical work in various Ukrainian institutions was analyzed in detail – Zhovkva city doctor,
member of the medical commission of the T. Shevchenko Scientific Society, co-founder and director of the Ukrainian Medical
Society, doctor and director of the People’s Hospital in Lviv. Particular attention is paid to the scientific work of the doctor, in
particular, his publication of several medical manuals for a wide range of patients. His participation in public life was
clarified, namely: the establishment and support of the People’s House cooperative in Zhovkva, Prosvita cells, reading rooms
and the Orphanage for Military Orphans in Lviv.
Key words: doctor offended, medical practice, public activity, medical manual, Ukrainian Medical Society.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
КУРФЮРШЕСТВА САКСОНСЬКОГО У ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ XVI СТ.: ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ
ТА УПРАВЛІНСЬКА ПРАКТИКА
У статті представлено характеристику розвитку німецьких земельних держав у конфесійну добу на
прикладі курфюршества Саксонського. Автор зосереджує увагу на визначенні особливостей діяльності
саксонських курфюрстів після Аугсбурзького релігійного миру 1555 р. Зазначено, що територіальні
правителі та їх оточення у 50–80-х рр. XVI ст. зосередилися на вирішенні теоретичних та практичних
проблем державного управління. Проаналізовано головні підходи курфюрста Августа І Саксонського і його
радників до розв’язання адміністративних, економічних, релігійно-церковних питань. Зроблено висновок,
що їх діяльність сприяла зміцненню земельної державності Саксонії в епоху раннього Нового часу.
Ключові слова: Реформація, конфесіоналізація, Аугсбурзький релігійний мир, Саксонія, курфюрст
Август І Саксонський, земельна держава, територіальний князь, конституція.
Постановка проблеми. У сучасній історіографії
становлення абсолютних монархій визначається як парадигма політичного розвитку Європи перехідної епохи
від пізнього Середньовіччя до раннього Нового часу.
При цьому дослідники справедливо відзначають багатоспрямованість еволюції середньовічної політичної організації на шляхах її руху до держави Нового часу, звертаючи увагу не тільки на перемогу централізаторських
тенденцій над партикуляристськими принципами в природі політичної влади, на подолання поліцентризму, але
і на зрілість суспільства, на його здатність до посилення
громадянської активності [1, с.9]. Подібна різновекторність виявила себе, зокрема, у різноманітті варіантів
розвитку європейського абсолютизму – від централізованих монархій (Англія, Франція, Іспанія) до численних
територіальних князівств. Яскравий приклад розвитку
регіонального абсолютизму зазначеної епохи – історія
становлення інститутів земельної державності в Саксонії
у другій половині XVI ст.
Мета роботи – визначити основні теоретичні засади
та практичні вияви діяльності територіальних правителів
Саксонії після укладання Аугсбурзького релігійного
миру і визначити їх головні досягнення у розбудові земельної державності.
Виклад основного матеріалу. Укладання Аугсбурзького релігійного миру постало важливим рубежем не
тільки в релігійному, але й у політичному розвитку Німеччини епохи раннього Нового часу. Вихід територіальних князів на позиції духовних лідерів у межах своїх
володінь забезпечив зміцнення їх загального впливу на
суспільство. Одним із найбільш могутніх правителів у
німецьких землях у другій половині XVI ст. став саксонський курфюрст Август I (1553–1586).
У внутрішньополітичному житті Саксонії Август I
постає авторитарним правителем, який дотримувався
курсу на зміцнення територіальної влади. Зважаючи на
це, варто зазначити: вже попередники Августа на курфюршеському престолі Саксонії, починаючи з Фрідріха
Мудрого, активно запрошували на службу професійних

юристів. Така політика сприяла створенню в курфюршестві Саксонському постійних, регулярно діючих центральних органів управління (князівської ради, головної
казни, верховного суду) вже в першій половині XVI ст.
Цей процес був характерною ознакою етапу централізації територіальної держави й оформлення інститутів
управління [2, с.117]. Тому, на нашу думку, оцінка політичного курсу курфюрстів Моріца й Августа як «форсованого утворення держави» [3, S.207] дещо звужує зміст
більш тривалого процесу модернізації структур управління курфюршества Саксонського доби раннього
Нового часу.
Усвідомлення потреби упорядкування системи
управління земельною державою характерне вже для
«Політичного заповіту» Мельхіора фон Оссе (1506–
1557) – радника курфюрста Августа. Твір Оссе, написаний за рік до його смерті, постав своєрідним державнотеоретичним меморандумом для правителя Саксонії [4,
S.18]. Зокрема, у «Політичному заповіті» наголошено на
необхідності розпочати упорядкування законодавчої
бази та структур територіальної адміністрації [5, S.113119]. Таким чином, твір Мельхіора фон Оссе засвідчував
усвідомлення важливості правових засад формування
курфюршества Саксонського як модернізованої земельної держави Нового часу.
Поради, які містилися у «Політичному заповіті»,
знайшли відгук у діяльності саксонського курфюрста
протягом найближчих років його правління. Й. Брунінг
обґрунтовано убачає прояв курсу Августа І на легітимацію влади правителя у великій кількості спеціальних
мандатів, рескриптів, статутів, складених для регулювання головних сфер економічного і суспільно-політичного життя курфюршества Саксонського (гірничі статути 1554, 1571, 1575 рр., монетний статут 1558 р.) [6,
S.116-117].
Розвиваючи принципи централізації управління, закладені його попередниками, курфюрст Август І у
1574 р. ініціював створення Таємної ради. Новостворена
структура постала вищим колегіальним органом влади
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при територіальному правителі Саксонії. До складу Таємної ради ввійшли такі посадовці, як Лоренц Ліндеман,
котрий перейняв обов’язки канцлера після усунення з
цієї посади Георга Кракова, а також Ханс фон Бернштейн, який здійснював керівництво фінансовою сферою
курфюршества Саксонського [7, S.107].
Таким чином, Август I продовжував загальний політичний курс саксонських курфюрстів епохи раннього
Нового часу, спрямований на формування земельної
державності, поширюючи його на різні сфери суспільнополітичного життя. Зокрема, він прагнув залучати представників аристократичних родів до державної служби.
Одним із прикладів такої інтеграції саксонського дворянства до структур державного управління стала придворна служба членів відомої саксонської родини Шенбергів [8, S.83]. Подібна тенденція засвідчує формування
на території Саксонії абсолютизму як поширеного варіанту системи державно-політичного ладу в Європі раннього Нового часу.
Прагнення Августа І до подальшої централізації
влади виявилося й у правовій сфері. Не забороняючи
діяльності саксонських ландтагів, Август І водночас
прагнув підпорядкувати їхні рішення волі курфюрста.
Оскільки середньовічне право Саксонії в епохи раннього
Нового часу вже не відповідало потребам несформованого земельного держави, у другій половині XVI ст. почалася підготовка реформування правової системи курфюршества. За ініціативи курфюрста було здійснено
кодифікацію процесуальних норм, договірних звичаїв,
спадкового і карного права. На ландтагах 1565 і 1570 рр.,
а також на зустрічах з представниками Віттенберзького і
Лейпцизького університетів курфюрст Август висловив
низку ініціатив, що надалі знайшли відображення в
«Конституції» 1572 р. Затвердження цього документа
стало компромісом між різними групами саксонського
суспільства [9, S.119]. Поєднавши принципи німецького
традиційного права і низку положень римської правової
традиції, підготовлена академічно освіченими саксонськими юристами, «Конституція» стала першою в німецьких землях збіркою територіальних законів, зміст яких
охоплював широке коло питань, втілюючи їх у чіткій
формі статуту [10, S.88].
Примітно, що курфюрст Август І у зверненні до учасників саксонського ландтагу в Торгау 1576 р. зробив
акцент на тому, що протягом усього періоду свого попереднього правління він зберігав країну і підданих в «доброму мирі». Правитель Саксонії відзначав, що перш за
все він піклується про відправлення правосуддя, якому
не повинно чинитися жодних перешкод; з цією метою в
курфюршестві функціонують придворний суд і апеляційний суд, як передбачено «Конституцією». Август
Саксонський зазначив, що кожна людина, яка вважає
себе постраждалою від несправедливого вироку, має
право оскаржити його. На думку У. Людвіг, презентація
досягнень успішного і справедливого врядування на засадах законності доводить його провідне значення для
демонстрації і сприйняття курфюршеського суверенітету; справедливий порядок визначається як пріоритетне
завдання територіальної влади [11, S.9]. Тим самим курфюрст Август І, на наш погляд, зробив важливий крок

до легітимації влади Саксонії як земельної держави, у
якій утверджувався регіональний абсолютизм.
Абсолютистський курс Августа І знайшов вияв і в
його конфесійній політиці. Після смерті Філіпа Меланхтона в квітні 1560 року саксонський курфюрст звернувся
до Віттенберзького університету з листом, в якому, висловивши скорботу про смерть видатного лютеранського реформатора, одночасно засудив «софістику, що
поширилася у всій нашій християнській релігії» і висловив сподівання, що суперечності в євангелічному віровченні будуть подолані [12, S.65]. Коли ж пізніше, в
анонімному трактаті, опублікованому в 1574 р., з думок
Меланхтона про Причащання були зроблені висновки в
дусі кальвіністського віровчення, курфюрст Август І
прямо виступив проти позицій Виттенбергского теологів-філіпістів. Протягом короткого часу більшість філіппістов в Саксонії було позбавлене посад священнослужителів і викладачів [13, с.234].
Уніфікація ідейного змісту євангелічної конфесії
надалі була підкріплена розробкою лютеранськими теологами «Формули згоди» (1577) і «Книги згоди» (1580),
прийняття яких закріпило єдність догматичних положень лютеранства [14, S.118]. Це свідчить, з одного
боку, про розвиток євангелічної церковної організації
курфюрства Саксонського, а з другого – про велику зацікавленість територіальної влади в подальшому посиленні свого впливу на церкву. Підсумком названих процесів стало прийняття «Великого церковного і шкільного
статуту курфюршества Саксонського» (1580).
Активна участь Августа І в урегулюванні суперечливих питань церковного життя дає підстави для висновку
про те, що саксонський правитель пов’язував з релігією
матеріальний добробут і духовне виховання підданих,
що зумовило його сприяння відновленню ідейного єдності лютеранства [15, S.31]. Це дає підстави віднести
курфюрста Августа І до «другого покоління» євангелічних князів, представники якого перш за все були зацікавлені в підтримці лютеранства в своїх володіннях і прагнули дотримуватися основних положень Аугсбурзького
релігійного миру. Протягом правління курфюрста Августа І відбулося зміцнення земельної державності курфюршества Саксонського, а лютеранство остаточно утвердилося в територіальному церковному житті. Оформлення
лютеранської ортодоксії сприяло закріпленню пріоритету влади саксонського курфюрста у вирішенні конфесійних суперечностей [16, с.100].
Проблема віросповідання зберігала важливе значення
і в політиці саксонських правителів – послідовників Августа. Його наступник Крістіан І (1586–1591) дотримувався не лютеранської, а реформатської орієнтації, призначаючи своїх однодумців на керівні державні посади. У
період його правління провідну роль в державному
управлінні грав канцлер Ніколаус Крелль, який прагнув
створити широку коаліцію протестантських сил. Однак
після смерті Крістіана І лютеранська ортодоксія була
відновлена, а відчужений від посади Крелль був заарештований і страчений в 1601 р. [17, с.207]. Тим самим
конфесійно-політичний розкол у курфюршестві Саксонському був подоланий, що сприяло подальшому посиленню регіонально-абсолютистських тенденцій в державі.
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Висновки. Отже, процеси централізації управління
на території курфюршества Саксонського значно прискорилися у зв’язку з «одержавленням» Реформації. Її
перетворення із масового антикатолицького руху на
сферу державної політики забезпечило політичну, економічну, станову консолідацію саксонської земельної
держави, зміцнивши авторитет династії Веттинів. Територіальна влада Саксонії, зацікавлена в подальшому
посиленні ідейного впливу на суспільство, активно здійснювала лютеранську конфесіоналізацію, фактично зарахувавши до органів управління інститути управління
церквою. У той же час відбувалася інтеграція земель
саксонського регіону в єдину компактну територію з
уніфікованою адміністративною системою. Результатом
зазначених дій стало зміцнення влади саксонських курфюрстів і формування структур управління ранньоабсолютистської земельної держави. Перспективами дослідження проблеми постає вивчення подальшої еволюції
абсолютизму в Саксонії за доби Нового часу.
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TRANSFORMATIONS OF THE LAND STATEHOOD OF THE ELECTORATE OF SAXONY
IN THE SECOND HALF OF THE XVIth CENTURY: POLITICAL THEORY
AND MANAGEMENT PRACTICE
The article presents the characteristics of the development of German land states in the confessional era on the example of
the Saxon Electorate. The author focuses on determining the peculiarities of the Saxon Electors after the Augsburg Religious
Peace of 1555. It is noted that the territorial rulers and their entourage in the 1550–1580’s focused on solution of theoretical
and practical problems of the public administration. The main approaches of Elector Augustus I of Saxon and his advisers to
the solution of administrative, economic, religious and ecclesiastical issues are analyzed. It is concluded that their activities
contributed to the strengthening of the land statehood of Saxony in the Early Modern Age.
Key words: Reformation, confessionalization, Augsburg Religious Peace, Saxony, Elector Augustus I of Saxon, land state,
territorial prince, constitution.
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РОЛЬ БРАТІВ МИХАЙЛА ТА ОЛЕКСАНДРА ГРУШЕВСЬКИХ
У МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)
У статті, на основі історичних джерел, проаналізовано роль братів Михайла та Олександра
Грушевських у модернізації вищої гуманітарної освіти в Україні на початку ХХ ст. Доводиться, що
М. Грушевський розробив програму модернізації гуманітарної освіти в Україні на грунті наукової
об’єктивності та реалізації української національної ідеї в справі організації навчання на гуманітарних
факультетах. Аналізується процес втілення в життя програми братами Грушевськими. Визначено роль
братів Грушевських у національно-культурному відродженні та суспільно-політичному житті України.
Ключові слова: брати Грушевські, викладачі, студенти, університети, модернізація, національне
відродження, українознавчі дисципліни.
Постановка проблеми. Українська наукова інтелігенція на межі ХІХ–ХХ століть вже усвідомлювала свою
національну окремішність та мала прагнення до вивчення та збереження рідної мови і власних культурних традицій. Університетське питання у цей час надзвичайно
загострилося, оскільки криза урядової політики в цій
галузі виявилася раніше, ніж в інших.
Першими спробами науково-педагогічних працівників з реалізації завдань щодо впровадження української
мови у вищі навчальні заклади та різні сфери життя на
зламі ХІХ–ХХ ст. стали клопотання до урядових інституцій з вимогами вільного використання рідної мови,
виступи протесту на з’їздах, що відбувалися на той час у
різних містах України, а також мовні дискусії на сторінках періодичних видань. Серед тих, хто першими порушував такі клопотання були й брати Михайло та Олександр Грушевські. Проте державницький проект «великої
російської нації» виключав можливість запровадження
української мови у процес викладання. Наукові дослідження професури гуманітарного профілю – істориків,
філологів, економістів – рідко пов’язувалися з українською тематикою.
Розвиток університетів на початку ХХ ст. вимагав
подальших перетворень, що й викликало появу декількох проектів наступних реформ 1901 р. та 1905 р. та ін.
У грудні 1901 р. міністерство відновило автономію університетів. У 1904–1906 рр. було розроблено кілька нових проектів реформи вищої школи, в основу яких було
покладено принцип автономії. Та всі ці проекти так і не
були втілені у життя [1, с.32].
Дослідженню проблеми приділяли увагу Л. Зашкільняк, В. Ващенко, Г. Бурлака, В. Ульяновський,
Л. Винар, П. Сохань, В. Тельвак та інші.
Мета роботи. Дослідити та проаналізувати роль братів Михайла та Олександра Грушевських у боротьбі за
відкриття українознавчих кафедр та поширення українознавчих дисциплін у закладах вищої освіти на початку
ХХ століття. Показати їх роль у національно-культурному відродженні та суспільно-політичному житті України.
Виклад основного матеріалу. Згідно проекту статуту 1905 р. відновлювалась університетська автономія,
викладацька та студентська корпоративність, примітка

до його 58 статті передбачала заснування в російських
університетах кафедр національного спрямуваннях [2, с.29].
Початок ХХ ст. в історії Київського університету відзначився тим, що українська інтелігенція підняла проблему українізації вищої освіти в регіоні. 20 квітня
1906 р. представники української громади м. Чернігова
(Д. Яворський, М. Коцюбинський, М. Федченко, Л. Шрамченко та ін.) порушили питання про відкриття в Київському університеті кафедр: української мови, літератури, історії, етнографії і права звичаєвого, з викладами
тих предметів українською мовою. 22 травня 1906 р.
професори В. Перетц і Г. Павлуцький підписали подання
до деканату історико-філологічного факультету, в якому
обґрунтували необхідність відкриття україно-знавчих
кафедр.
На їх підтримку у Київському університеті виступили українські громадські та культурні діячі: Михайло
Грушевський, Іван Липа, Симон Петлюра, Дмитро Дорошенко, Борис Грінченко, Олександр Лотоцький, Сергій Єфремов та ін. 27 листопада 1906 р. студенти-українці передали до Вченої ради університету заяву з
проханням відкрити українознавчі кафедри. Під заявою
поставили свої підписи 1430 студентів. Однак проти цієї
ідеї різко виступили ректор університету М. Цитович,
реакційно налаштована частина професури й керівництво імперського Міністерства народної освіти. У 1907 р.
за власною ініціативою професори А. Лобода й
В. Перетц розпочали викладання в університеті української літератури, проте, невдовзі крамольний «експеримент» було заборонено [3, с.601].
Михайло Сергійович Грушевський народився з генетичною любов’ю до України, і цією любов’ю були освячені усі його справи. Саме він спробував, у свій час, забезпечити право кожного українця навчатися рідною
мовою та пишатися тим, що він українець. З власного
досвіду він стверджував, що з кінця 1890-х рр. у Галичині розпочався рух за створення українського університету, до якого був причетний і сам, викладаючи у Львівському університеті історію України. Основою для
появи цього проекту були україномовні кафедри цього
вишу, на яких він наголосив. Це – українська мова,
українська література, історія України, всесвітня історія,
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географія, цивільне і кримінальне право, судочинство,
низка богословських кафедр. Потребу українського університету вчений пояснював тим, що у разі його появи
різноманітні наукові потреби українського громадянства
будуть задовольнятися українською наукою для того,
щоб «українство жило своїм власним і повним життям» [4, с.249].
М. Грушевський звертався й від науковаго товариства імені Шевченка, запропонувавши «негайно повернутися до питання про створення самостійного Львівського українського університету, який складався б з трьох
факультетів – теологічного, філософського, юридичного
і забезпечував успішний науковий розвій руського народу». Базою для нього мали стати українські кафедри
діючого Львівського університету. Що ж до інших кафедр, то, на переконання М. Грушевського, в разі створення українського університету їх у переважній більшості посіли б «науково-кваліфіковані руські сили краю
і заграниці», а незначну кількість можна на 2–3 роки
доручили б заступникам, яких за якийсь час змінять підготовлені та атестовані українські науковці [5, с.21]. Та
до висловлених пропозицій у Відні не прислухалися. І в
наступні роки М. Грушевський наполягав на реалізації
висловленого проекту щодо утворення за державні кошти Львівського українського університету.
Повертався до цієї теми вчений і в 1910 та 1913 роках, сподіваючись, що що у недалекому майбутньому ця
мета буде досягнута [6, с.514]. Утім через Першу світову
війну та політичні переконання Відня питання українського університету у Львові так і не було вирішено.
Щодо підросійської України, то М. Грушевський також піднімав аналогічні питання і намагався внести
зміни у встановлені Росією університетські плани та
програми викладання.
Вчений зазначав, що українська мова в університетській практиці Росії є лише другорядною, випадковою
частиною мовознавчих курсів. З глибоким сумом і болем
констатував М. Грушевський, що в університетах Росії
викладається історія, історія літератури, мови: сербська,
болгарська, чеська, і не викладають ні мови, ні літератури, ні права українського народу, найбільшого у
слов’янській сім’ї після народу російського, і найбільш
пов’язаного з ним історичними умовами і сучасними
стосунками. Таке становище український науковець
вважає аномальним. Більш того, академічна наука в Росії
нічого не робила для того, щоб внести в коло викладання дисципліни, присвячені українському народу.
Питання про створення українських кафедр знаходилось
без будь-якого руху і в той же час предмети, які не є
пріоритетними, чужими, екзотичними не залишалися без
господаря, без відповідної кафедри [7, с.20].
Про викладання історії він зазначає, що вона теж тяжіє до схеми «російська історія». Історія права і Київське право входять до поняття науки «історія російського права». Правові ж основи українського життя у
найбільш пізні часи залишаються не дослідженими.
Критична оцінка реалізації змісту гуманітарної університетської освіти М. Грушевським свідчить про глибоку
суперечність, яка існувала між зафіксованим переліком
навчальних дисциплін та забезпеченням їх викладання,
враховуючи науковий рівень розробки навчальних кур-

сів. Це з одного боку, а з іншого, не створювалися умови
для формування національної самосвідомості студентівгуманітаріїв в університетах України. «Українець, –
пише М. Грушевський, – який усвідомлює культурнонаціональні інтереси свого народу має в принципі стояти
за те, щоб в університетах України усі курси української
програми викладалися б українською мовою» [7, с.23].
На переконання вченого, необхідно ввести такі кафедри і курси в університетах України: українську мову,
українську літературу, український фольклор, історію
українського народу і української території з давніх часів; допоміжні українські науки: палеографію, дипломатію, огляди бібліотек і архівів, важливих для української
історії і філології. Необхідно вивчати історію українського мистецтва, археологію і антропологію українського
населення. У галузі юристпруденції: українське право,
огляд політичного і адміністративного ладу різних частин українських територій, що входили до складу різних
держав і діючих у них законодавств [7, с.24].
Як ми бачимо, М. Грушевський розробив програму
модернізації гуманітарної освіти в Україні на грунті наукової об’єктивності та реалізації української національної ідеї в справі організації навчання на гуманітарних
факультетах. У цій справі завжди були вірними помічниками йому брат Олександр та й уся його родина.
Цю програму підтримувало й студенство університетів, бо вона відповідала реальним їхнім вимогам. Восени
1905 р. вимогу введення українських дисциплін, викладання українською мовою було висловлено студентамиукраїнцями Одеського університету. Рада Одеського
університету висловилася за введення в університеті
курсу української мови, історії української літератури,
історії і географії. Причому мова викладання цих предметів була поставлена в залежність від національного
складу студентів.
Українська студентська громада проявила жвавість і
восени 1905 р. включила свої національні інтереси до
резолюції Коаліційної ради студентів. Декларована в
резолюції ідея національної автономії конкретизувалася
окресленням українських інтересів в університетській
освіті, а саме – запровадження у Новоросійському університеті курсів з історії України, української мови, історії української літератури для студентів історикофілологічного та з українського права для юридичного
факультетів. Також висловлювалося побажання замінити
назви Малоросія, малороси як неадекватні урядові терміни на Україна, українці [8, с.104].
У грудні 1905 р. рада Новоросійського університету
розглядала студентську петицію і, загалом не заперечувала можливість заснування в перспективі українських
кафедр та запровадження викладання українською мовою за умови, якщо більша частина студентів у групах
буде українцями. Питання про українознавчі дисципліни
та кафедри обговорювалося в одеській Просвіті, членами
якої були професори К. Сапєжко, В. Лазурський,
І. Радецький, приват-доцент історико-філологічного факультету В.М. Мочульський.
Доклала неабияких зусиль у популяризацію рідної
мови науково-педагогічна діяльність викладачів Новоросійського університету. Восени 1906 р. до Новоросійського університету був зарахований приват-доцентом
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історико-філологічного факультету випускник Київського університету Олександр Сергійович Грушевський.
«Це справджуються мої бажання гарячі, дякую Богові милосердному й молюся єму, щоб був ти мені братом
не тільки по плоті, але й по духу, щоб довелося укупі на
одній ниві працювати» – з цими словами звертався до
молодшого брата Олександра Михайло Грушевський ще
в студентські роки. І його молитви справдилися [9, с.232].
О. Грушевський першим у 1907–1908 рр. запровадив
у Новоросійському університеті в Одесі курс лекцій з
історії України рідною мовою і попри те, що цей курс
офіційно оголошено необов’язковим, в аудиторії збиралося багато студентів. Про цю подію писала українська
періодика, зокрема газета «Галичина». У ній йшлося, що
спецкурс О. Грушевського має великий успіх [10].
О. Грушевський планував створити в Одеському університеті кафедру української історії, та планам не судилося здійснитися. З поверненням до реакційної політики російського уряду надана в 1905 р. університетам
автономія фактично скасовувалась, а із Новоросійського
університету була звільнена прогресивна професура. На
початку грудня 1907 р. ректором було призначено правого професора С.В. Лєвашова, який одразу ж посилив
гонитву на прогресивних професорів. Викладання проводилось виключно російською мовою і будь-які спроби
окремих викладачів перейти на читання лекцій українською мовою негайно припинялись. Так, під час читання
українською мовою спецкурсу «Історія Київської Русі і
Литовсько-Руського князівства», Міністерство освіти,
адміністрація університету і місцева шовіністична преса
розпочали проти О. Грушевського справжню кампанію
цькування: йому винесли догану, відмовили в оплаті за
розроблений спецкурс. Читання істориком лекцій українською мовою розцінювалось як службовий злочин. У
листі братові – М. Грушевському до Львова він писав:
«Тут почався похід проти української мови, цікаво, що
вийде». Сподівання О. Грушевського, що «питання стане
на ґрунт прінціпіальний, резолюція Совіта піде в основу», не виправдалися. У протоколах ради такої резолюції взагалі не виявилося. Використання української
мови у навчальному процесі було потрактоване як його
власна ініціатива і вся справа вирішувалася не на його
користь, – так із розчаруванням писав він 26 лютого
1908 р. з Одеси до Львова [11, а. 78-79]. За поданням навчального округу міністерство освіти винесло О. Грушевському догану з попередженням, що у разі повторення таких спроб він буде позбавлений приват-доцентства.
Він змушений був піти з університету та залишити
Одесу. О. Грушевський виїхав до Москви для наукової
роботи в архівах, а в лютому 1909 р. був прийнятий приватдоцентом на історично-філологічний факультет Московського університету, про що було офіційно повідомлено
ректору Новоросійського університету[12, а.20, 26].
У Петербурзькому університеті був створений гурток
українознавства. І з переїздом О. Грушевського до Петербурга керівництво гуртком перейшло до нього. У
березні 1910 р. гурток був зареєстрований як «Український науковий гурток імені Т. Шевченка». За його статутом, членами гуртка могли бути професори, доценти і
студенти. Завданням гуртківців було вивчення української мови, літератури, історії українського народу, зби-
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рання й дослідження відповідних матеріалів. Гурток мав
право формувати свою бібліотеку та влаштовувати наукові зібрання з обговоренням рефератів, проводити дискусії. На засідання гуртка, з дозволу університетської
адміністрації, можна було запросити осіб, які не мали
відношення до університету [13, а.61].
Олександр Грушевський завжди залишався гідним
свого брата – гарним професійним педагогом, правдивим дослідником і щирим громадським діячем. З початком Української революції він повернувся з Петербургу,
де обіймав посаду приват-доцента університету, і активно долучився до творення нових українських науковоосвітніх інституцій. Член Української Центральної Ради,
організатор архівної та бібліотечної справи, один із фундаторів Українського народного університету (1917),
професор Українського державного університету, викладач 2-ої Української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства – так досить стисло можна окреслити багатогранну діяльність Олександра Грушевського доби
Української революції.
Найбільшу популярність питання українізації мало в
Київському університеті, його поставили студентиукраїнці. Перші обговорення дали привід виставити такі
ж вимоги студентам-полякам. Студенти-українці підтримали їх і навпаки. Вони нагадали Раді, що різні галузі
українознавства зовсім не входять до кола університетського викладання, і в той же час викладаються у різних
закордонних університетах. Студенти Київського університету висловили бажання, щоб українознавчі предмети викладалися українською мовою, а також вони
просили створити українські кафедри. Резолюцію студентів університету підтримали політехніки, слухачки
Вищих жіночих курсів, а також інших університетів
України. Проте адміністрація університету не задовольнила ці вимоги студентів.
Аналіз матеріалів і документів щодо організації і змісту навчального процесу підтверджує, що в питаннях
змісту навчання, складання планів і програм гуманітарні
навчальні заклади були повністю зорієнтовані на державні стандарти.
Незважаючи на те, що питання українізації гуманітарної освіти в університетах України не було розв’язане і
після революції 1905 року, можна з впевненістю стверджувати, що воно набувало все більше прихильників як
у середовищі викладачів, так і студентів. Ці настрої та
конкретні дії базувалися на діяльності відомих представників професури гуманітарних кафедр, до яких належали й брати Грушевські.
Висновки. Отже, брати Грушевські зробили вагомий
внесок у модернізацію вищої освіти в Україні. Вони розробили і частково втілили в життя свій українознавчий
проект по викладанню українознавчих дисциплін у закладах вищої освіти. Діяльность Михайла та Олександра
Грушевських надзвичайно багатогранна, але головна
справа їх життя, до якої долучилася майже уся їхня родина це – створення Українського університету.
Головну місію М. Грушевському визначила сама історія – стати на сторожі національної гідності, забезпечити право кожного українця пишатися тим, що він
українець. Кожна його праця підпорядкована одній меті –
«послужитися українському національному відродженню».
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У низці наукових праць М. Грушевський представив
історичний процес поступового поширення та утвердження як надзвичайно важливої та невід’ємної складової закладів вищої освіти – українознавчої складової.
Він не уявляв української спільноти, як східної, так і
західної, без вирішення цього питання, тому що це давало можливості самоідентифікації українського народу,
відкривало можливості для духовного та національнокультурного збагачення українців. Вчений вважав, що
поширення українознавчих дисциплін є одним із головних питань у реформуванні усіх рівнів освіти. Без його
вирішення не може існувати національна освіта. Прагнення М. Грушевського «щоб довелося укупі на одній
ниві працювати» з братом Олександром здійснилися. У
модернізації освіти Олександр був для брата головною
опорою, людиною, що поділяла думки, погляди, прагнення та дії. Усі висновки, що зробили брати Грушевські
щодо реформування і модернізації вищої освіти звернені
до української молоді та широкого загалу українського
суспільства для пробудження національної свідомості та
вирішення важливих національних питань.
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ПОПУЛІЗМУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ВИРІШЕННІ
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
Статтю присвячено визначенню місця феномену популізму у діяльності парламентських політичних
партій при вирішенні актуальних соціальних проблем. Вказано на чіткий зв’язок між загостренням
соціально-економічних проблем та посиленням популістської риторики. Показано, що популістські
технології від перших років новітнього незалежного політичного буття України стали важливим
інструментом боротьби за підтримку виборців, який використовували практично усі значні політичні
сили, що здійснювало переважно негативний вплив на політичний розвиток країни. Зроблено висновки про
те, що популізм залишається одним із ключових елементів функціонування соціально-політичного життя
в Україні. Цьому сприяє порівняно малий досвід функціонування демократичних інститутів, а також
нездатність політичного істеблішменту, зокрема і цілком демократичного, ефективно реагувати на нові
труднощі та виклики.
Ключові слова: популізм, політичні партії, соціальна політика, вибори, Верховна Рада України.
Постановка проблеми. Популізм залишається
актуальним феноменом соціально-політичного життя
багатьох країн світу, у тому числі й України. Під ним
варто розуміти суспільні погляди і течії, які апелюють
до широкого загалу і сповідують ідею прямої участі народу в управлінні [10, c.753]. За браком загальновизнаного тлумачення саме так зазвичай його трактують в
дослідженнях з історичних дисциплін. Значне різноманіття проявів популізму окреслює і коло його недоліків,
серед яких найпроблемнішою є дилетантське ставлення
до можливостей вирішення актуальних проблем суспільства без врахування належного обґрунтування існуючих суспільних вимог. Водночас явище популізму, а точніше його застосування у риториці політичними партіями, рухами чи окремо взятими політиками дозволяє
чітко окреслити коло питань, які турбують громадян
села, міста, області, регіону, а то й усієї держави. В політичній практиці новітньої історії Української держави
політичні гравці зазвичай використовували популістські
методи для маніпулювання свідомістю і діями людей та
для вирішення окремих політичних завдань. Тут мова
йде як про розширення електоральної бази, так і про
спробу впливу на політичних опонентів з метою перерозподілу влади чи ресурсних можливостей. Як показує
практика, популістські обіцянки матеріальних благ, вирішення надзвичайно гострих соціальних питань після
отримання політичною партією чи її членами влади,
зазвичай зникали, а самі політики не несли за них жодної відповідальності. Тому проблема популізму та його
місця в риториці політичних партій щодо вирішення
соціальних проблем є надзвичайно актуальною для
українського суспільства. Передусім це пов’язане із
чинною моделлю існуючої моделі державної соціальної
політики, а також соціально-економічною та політичною
ситуацією, які розвивалися в українському суспільстві
впродовж останніх 30-ти років. Ситуацією в країні поспішали скористатися політичні сили, які то з’являлись,
то зникали з політичної сцени. Об’єктивно це викликало
глибоку і всебічну трансформацію суспільства, впрова-

дження плюралізму в усі сфери суспільного життя. Однак, часте використання популістської риторики політичними силами, які формували порядок денний політичного життя, ніс здебільшого негативний вплив на
політичний розвиток України.
Популізм в новітній історії української політичної
думки вивчали А. Романюк, М. Дем’яненко, О. Лісничук, М. Розумний, Г. Лопушняк, О. Нечосіна, І. Кіянка
та ін. Зокрема, політолог українського походження з
Канади Т. Кузьо здійснив аналіз популістської складової
в українській внутрішній політиці. Зробивши порівняння
популізму в Україні з його проявами у політичному
житті країн Європи він дійшов до висновку, що явище
популізму властиве майже усім головним українським
політичним силам [1, c.120]. Окремі грані феномена популізму висвітлювалися у працях О. Стогової, М. Стріхи.
Втім станом на сьогоднішній день в українській історичній науці проблематика місця популізму у перебігу
політичних процесів залишається висвітленою фрагментарно та неповно.
Мета роботи. Метою цієї статті є визначення негативного впливу популізму на діяльність українських політичних партій у напрямку вирішення соціальних проблем.
Виклад основного матеріалу. Розвиткові популізму
в будь-який період його становлення сприяють низка
причин, зокрема: посилення політичної та економічної
кризи, соціальне розшарування, загострення наболілих
проблем в освіті, медицині, культурі [6]. Витоки популізму у діяльності політичних партій України слід шукати
ще в радянський період, коли у другій половині 1980-х
рр. розгорнулась так звана «перебудова». Складне соціально-економічне становище громадян УРСР сприяло
поширенню серед суспільних верств із низьким рівнем
правової культури запиту на швидке і ефективне вирішення повсякденних проблем, який посилювався у кризові моменти життя суспільства. Поширенню популізму
сприяла також слабкість та несформованість основних
демократичних інститутів. Лібералізація суспільно-політичного життя країни вплинула на відновлення легаль-
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них і масових форм діяльності численних національних
рухів. Український антикомуністичний рух піддав критиці засади існуючої системи, а його учасники закликали
відмовитися від монопартійності, державного контролю
над ЗМІ, критикували планову економіку, керовану бюрократією, союзний центр, який нібито вивозив українські ресурси тощо. Критика «системи» апелювала цінностей, які також свого часу декларувала радянська влада –
суспільної рівності, справедливості, однакового для усіх
доступу до основних соціальних благ. Однак тут деструктивні процеси почали асоціювати виключно із працівниками компартійної номенклатури, без врахування
неефективної планової економіки, що існувала в тій
системі.
Вже у перші пострадянські роки стало зрозуміло, що
для вирішення проблеми не існувало легких рішень, а
реформування планової економіки не призвело до усунення нерівності чи швидкого зростання рівня життя
громадян. Реформи початку 1990-х рр. викликали глибоку і всебічну кризу, яка своєю чергою, викликала трансформацію суспільства. Соціально-економічні реформи
призвели до різкого падіння матеріального рівня життя
переважної частини населення і його соціальної дезадаптації, породили кризу духовності, патріотизму, довіри до
влади. Гостро проявилась недосконалість державної
соціальної політики, передусім у сфері виконання основоположної функції держави – виконання соціальнозахисної місії. Слабкість і корумпованість політичних
інститутів призвели до катастрофічного падіння престижу України на міжнародній арені. Тим не менш, заклики до «справедливості» стали одним з інструментів
мобілізації частини населення з метою отримання влади.
Тут проявились нові форми виявлення та напрями розвитку популізму в незалежній Україні. Як приклад можна назвати популістський вимір боротьби на президентських кампаніях у 1994, 1999, 2004, 2010 та 2014 рр., які
несли в собі значний масив популістських гасел, чітко
вказували на протиставлення «добра та зла», аніж боротьбу між різними пропозиціями щодо вирішення певних
соціально-економічних проблем, вибору різних варіантів
розвитку суспільства. Для прикладу, українцям в 1990-х
рр. було обіцяно ремонт та прокладання нових доріг.
Однак і через десятиліття тема ремонту доріг є актуальною та активно використовується політиками–популістами для мобілізації електорату.
Впродовж тривалого часу існуюча державна система
соціального захисту продемонструвала свою нестійкість
та неефективність. Кризовий стан суспільства, де генерувалася концептуальна платформа популізму, відображав об’єктивну потребу в демократизації засад суспільного
устрою та соціального буття [5]. Системі соціального
захисту були притаманні такі негативні риси, як зрівняльний підхід, недостатність нормативної бази, нечітке
розмежування повноважень між органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування у сфері соціального захисту, відсутність обґрунтованих критеріїв
надання соціальної допомоги, тощо. Невирішених соціальних проблем дозволяли говорити про неефективність
соціальної політики загалом і, відповідно, формуванню
ефективної моделі соціально-економічної системи в ринкових умовах. Цьому, зокрема, на заваді стояло уста-

лене твердження про те, що соціальна політика має бути
похідною від економічної. Відсутність Національної
соціальної доктрини, як основи всієї політики держави, а
також притаманний для політичних партій популізм,
створили усі можливості для політичної конкуренції між
партіями та рухами, що в підсумку призвело до ухвалення необґрунтованих, часом згубних для розвитку
суспільства рішень у цій сфері. Законодавча база була
розроблена з урахуванням вимог ринку, але без зміни
змісту соціальних та економічних відносин, а численні
зміни, що постійно вносилися до чинних законів та інших нормативно-правових актів, перевищувала розумні
межі [8, c.198].
Законодавче та нормативно-правове забезпечення
соціальної політики тривалий час перебувало на стадії
формування. При цьому законодавча база окремих напрямів діяльності була відсутня, одні й ті самі питання
дублюються в різних законодавчих документах, і що
характерно, могла трактуватися на різний манер спотворюючи тим самим положення окремих законів. Ба більше, велика кількість нормативно-правових актів була
ухвалена без належного теоретичного обґрунтування, а в
деяких випадках – як повна його протилежність. Вочевидь такий стан речей був пов’язаний із наявністю
суб’єктивного, некваліфікованого підходу авторів законопроектів. Водночас існує загроза свідомої деструктивної діяльності вороже налаштованих антиукраїнських
елементів, що мали на меті добитися погіршення добробуту українських громадян та особистого збагачення.
При цьому – основоположний акт соціального законодавства України – її Конституція, яка визначає найбільш
загальні концептуальні підходи до формування соціальної політики, побудови соціальної держави, не завжди
бралась до уваги [8, c.200]. Звісно, що тут можна говорити про слабкі механізми захисту, які передбачала Конституція України у сфері соціального захисту її громадян.
У політичному дискурсі конкуруючих суб’єктів політики, термін «популізм» використовувався як стереотип
негативного ґатунку. Це робилося з метою переконати
потенційного виборця у тому, що конкурент дає йому
(виборцю) обіцянки, що не будуть в майбутньому виконані. Зазвичай політики використовували цей термін
один щодо одного, перманентно міняючись місцями.
Але етимологія терміна підказує його спорідненість з
соціумом, з громадянським суспільством і, відповідно, з
обов’язком держави перед ним [13, c.436]. Парламентські партії України, яким властиві головні характеристики популізму, не мають відповідного конституційного
запобіжника. Натомість існує низка самостійних чинників, здатних не лише підтримувати рівень популізму в
усіх партіях, але й детермінувати його подальший розвиток» [2].
Як свідчить досвід, що популізм завжди займав особливе місце в реалізації програм політичних лідерів та
партій, а також складовою діяльності багатьох українських урядів, зумовленою передвиборною мотивацією.
Здійснюючи значний вплив на політику країн із порівняно малим досвідом функціонування демократичних
інститутів, популізм досить помітно виявляв себе у сучасному політичному просторі «старих» демократій.
Існує очевидний зв’язок між посиленням популізму і
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загостренням соціально-економічних проблем. Важливий чинник, який сприяє появі та зростанню впливу популістів, є нездатність політичного істеблішменту, зокрема і цілком демократичного, ефективно реагувати на
нові труднощі та виклики. Щедрі обіцянки щодо підвищення соціальних стандартів, насамперед за рахунок
державного бюджету, перетворилися на одну з визначальних характеристик передвиборних програм більшості
учасників боротьби за місця в парламенті. В окремих
виразно популістських компонентах передвиборних
апеляцій учасники практично усіх українських парламентських перегонів традиційно змагалися між собою.
Популізм в політичних партіях у сфері врегулювання
соціальних питань представлений характером їх комунікації як з народом, так і з іншими політиками. Для того,
щоб вірно виявити популістські прийоми, необхідно
також окреслити явні та приховані його ознаки: слова,
гасла, лексичні пастки, апелювання до образів, невербальні сигнали та загальна поведінка. Якщо описувати
певний ідеальний тип популіста, звичайно, як уявномисленевий конструкт без прив’язки до конкретної особистості, то він представляє собою – впевненого, рішучого та харизматичного лідера. Проте, такий лідер позиціонує себе як «людина з народу», він часто у своїх
промовах згадує про своє походження, робить неодноразові компліменти народному менталітетові, чим завойовує народну любов, прихильність і підтримку. Він використовує максимально просту лексику з частим
вживанням жаргонізмів, народних приказок, майже не
використовує складних політичних термінів, старається
уникнути в своїй розмові метафор, алюзій, складних
мовних конструкцій, які б могли бути незрозумілими
для пересічного слухача. Як в живій мові, так і в текстах
на офіційних сторінках у такої людини часто зустрічаються безособові спонукальні фрази такі як «треба запровадити», «необхідно змінити», «настав час для», «ми
маємо», «повинно бути», «країна потребує», що створюють ілюзію правильних поглядів та навіть певної діяльності в цьому напрямку, так наче оголошення певної
потреби чи проблеми вже означає її вирішення чи
розв’язання. При цьому таких фраз як «ми зробили» «ми
запровадили», «ми змінили», «ми покращили» і т.п., що
свідчать про конкретні результати, значно менше. І, насамкінець, оскільки він є «улюбленцем» народу, то і
комунікацію з ними він прагне влаштовувати напряму,
оминаючи соціальні інститути. Він влаштовує акції та
публічні виступи, де виступає зі сцени прямо перед народом, показово фотографується у натовпі, щоб ще раз
зазначити свою близькість до них. Основне джерело
популізму – це народ, а не громадянин. Така практика не
підтримує плюралізм, альтернативну думку чи думку
меншості, що є типовими ознаками авторитарного устрою. Він має антидемократичну забарвленість через
свою спрямованість до централізації влади, послабленню системи стримувань та противаг, посилення виконавчої влади, а також зневаги до політичної опозиції.
Звертаючись до феномену популізму в українській
політиці, слід розуміти різницю між українськими партіями та політиками, щодо яких означення «популістський» виявилося б, за сукупністю ознак, точнішим, ніж
будь-яке інше. Тут слід розмежувати «чистий популізм»
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і популізму як одну з характеристик політичного лексикону та технологій. Популістський риторичний дискурс
у поєднанні з обстоюванням «простих рішень» складних
соціально-економічних і політичних проблем свідчить
про наявність популізму у риториці політичної сили. Це,
звісно, не виключає того, що відповідному учаснику
політичних змагань могли бути властиві й інші, більшменш суттєві, популістські риси: вождизм, заклики до
ширшого застосування механізмів прямої демократії.
У передвиборчій агітації дуже чутливими для громадян України з моменту відновлення її незалежності у
1991 р. питання підвищення соціальних стандартів
життя. Адже фінансова криза значно погіршила умови їх
життя. Хоча і до того вони були низькими, порівняно з
багатьма країнами світу. Це болісне питання піднімалося
усіма, однак зазвичай без належного аналітичного обґрунтування джерел, засобів, прийомів його вирішення.
З цієї причини такі обіцянки можна віднести до популістських передвиборчих антитехнологій, що мали на меті
лише завоювати підтримку виборців та отримати владу
[13, c.438]. По своїй суті, популізм став ідейно–спекулятивною орієнтацією суб’єктів політики на політичні ідеї
широких мас, що використовують незадоволення своїм
життям своїм життям та соціальним становищем. Він
використовувався політиками в якості ефективної технології отримання влади, яка звертається до настроїв
населення, підлаштовується до масової свідомості більшості з метою завоювання влади [4, c.408].
В Україні сформувався своєрідний «інституційний
склероз», що постав внаслідок тривалого домінування в
системі реального представництва інтересів розподільчих груп олігархічного типу [7, c.71]. Утвердження в
Україні популізму як домінуючої конкурентоздатної
політичної альтернативи спровокувала наявність тривалої інституційної кризи, коли значна частина суспільних
вимог залишається незадоволеною, коли «інституційна
система втрачає здатність поглинати соціальні вимоги».
Своєю чергою це створює можливість для введення в
публічний простір різні інтерпретації вимог та інтересів
окремих електоральних категорій, без остаточного їх
задоволення. Як зауважує дослідник О. Лісничук, можливостей їхньої реалізації не було не лише на рівні відсутності стимулів для політиків бути відповідальними за
свої обіцянки, але й через стрімко скорочувану спроможність існуючих інститутів виконувати такі завдання [7,
c.72]. Це розкручувався український популізм, різношерстого на рівні ідей і символів та повсюдного на рівні
технологій. Поширення, що переросло в домінування і,
зрештою спровокувало соціальний вибух на зламі 2004–
2005 рр., та 2013–2014 рр. Без нейтралізації інституційного «паралічу» та його наслідків, без формування нової, функціональної та ефективної інституційної системи
говорити про втрату популізмом його позицій не доводиться [7, c.72].
Спостерігалася навіть «крадіжка ідей» щодо соціальних обіцянок, які роздавали виборцям. Окрема однією з
тем політичних дискусій і критики на зламі 2008–2009 рр.
стали обіцянки тодішнього прем’єра Ю. Тимошенко
компенсувати втрачені через економічний крах СРСР
банківські вклади громадян України. Кошти на це мали
надійти від перегляду результатів корупційної привати-
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зації 1990 і наступних років, повторного, але вже «чесного» продажу комерційно привабливих об’єктів державної власності [9, c.13-19]. Їх підтримували виборці,
попри практичну неможливість реальної компенсації.
Зрештою, Україна навряд чи повинна була брати на себе
відповідальність за усіма радянськими фінансовими зобов’язаннями. Щоправда, уряду Ю. Тимошенко вдалося
провести деякі виплати («Юлина тисяча»). Водночас вже
напередодні парламентських виборів 2012 р. за компенсацію вкладів коштом держбюджету взявся уряд
М. Азарова та провладна Партія регіонів, які так само
почали із суми у тисячу гривень.
Не можна не відзначити, що держава намагається боротися з проявами популізму, а також іншими негативними явищами, що кидають тінь на політичне життя
України. Зокрема, у Законі «Про місцеві вибори» від
14 липня 2015 р. містилось положення про ухвалення
механізму відкликання депутатів чи голів міст за народною ініціативою та згодою політичних сил. Хоч процедура відкликання народних депутатів зробили досить
складною, без сумніву це стало першим кроком на
шляху до посилення відповідальності народних депутатів перед своїми виборцями [2].
Пропонуючи прості відповіді на складні питання, політики надзвичайно подобаються людям. Але саме така
«простота» є небезпечною і може призвести до катастрофічних наслідків, як це демонструє приклад не лише
деяких країн Латинської Америки, а й окремих членів
загалом благополучної Європи. Невтішний досвід Венесуели та Греції має стати пересторогою для українського
суспільства, яке повинно усвідомлювати, чим можуть
«увінчатися» сподівання людей на нездійсненні обіцянки безвідповідальних політиків і відмова від проведення реальних реформ [14].
Змістовний аналіз популістського виміру дострокових парламентських виборів 2007 р. запропонував
А. Романюк. Дослідник застосував розроблений ним
набір індикаторів популізму для аналізу виборчих програм і практичної діяльності тих партій, які за підсумками цих виборів потрапили до Верховної Ради. Мова
йшла не про вимірювання рівня популізму, але тільки
про визначення наявності популізму у діяльності найбільших політичних акторів. За його словами популізм був
властивий усім п’ятьом переможцям – БЮТу, Партії
Регіонів, НУНСу, Компартії та Блоку Литвина, – за більшістю обраних дослідником критеріїв. Наприклад,
майже вся сукупність популістських рис була наявна у
програмі ПР; лише індикатор «звернення до універсальних характеристик» – частково. Те саме можна було відзначити й у БЮТу, з тією поправкою, що тема протиставлення народу й еліти використовувалася ним частково.
Також частково використав її і НУНС, так само як і звернення до універсальних характеристик. Стосовно Компартії, то для неї менш властивою виявилася апеляція до
«усього народу». Блок Литвина лише частково використовував оцінки суспільно-політичного життя, звернення
до універсальних характеристик, а також звернення до
всього народу. Зрештою, популізм став, за визначенням
А. Романюка, «родовою характеристикою» українських
парламентських партій [11].

Анексія Криму та окупація російськими військами
частини українського Донбасу не обмежили надзвичайно високий рівень популізму в українській політиці і
суспільстві. Масштаби поширення популістських технологій остаточно набули ознак домінування в політичних
комунікаціях, що і досі здійснюють негативний вплив на
суспільні та політичні процеси у важкий і відповідальний для України період. Він впевнено вийшов за межі
політичної риторики на інші дискурси – медійні, експертні, наукові, юридичні, дипломатичні тощо. Фахівці
стверджують, що багато українців продовжують шукати
легких відповідей на економічні виклики і готові підтримати тих, хто робить хоча б видимість розв’язання
їхніх проблем [12].
Масштаби і сила популізму зворотно пропорційні
ефективності політики, адже демагогія та непрофесійність сучасного українського політикуму значною мірою
є наслідком панування популістських стратегій. Водночас наявність популізму суттєво ускладнює (якщо не
блокує) спроби структурних реформ в економіці, політиці та соціальній сфері [7, c.69]. Домінування популізму є особливо небезпечним в період агресивного військової інтервенції з боку Росії, а тому популізм у
сучасних масштабах, формах та впливах виступає як
одна із головних загроз національній безпеці України.
Висновки: Популізм є багатогранним політичним
конструктом, що функціонує в умовах державно-політичного організму. Характерною особливістю поширенню популізму є несприятливі умови державно-політичного організму соціуму. У ситуації, коли основною
характеристикою типового українського виборця стала
бідність, яка об’єднувала більшість громадян, незалежно
від їхньої освіти, професії та інших соціальних характеристик, саме популістські обіцянки виявилися найефективнішим способом здобути підтримку значної частини
електорату. Він залишається традиційною проблемою
українських виборів та політичних партій, що беруть в
них участь. Нездатність населення відрізнити демагогію
від реалістичних пропозицій, а також готовність фанатично вірити черговому «кумиру» і свідчать про невисоку політичну культуру, які можна сьогодні нині спостерігати серед виборців. Особливо загрозливим домінування популізму стає в період російсько-української
війни, де у своїх різних формах і впливах стає головною
загрозою національній безпеці України. Існує очевидна
потреба у зменшенні рівня популізму в українському
суспільно-політичному житті, послабленні його впливу
на процес боротьби за владу та ухвалення управлінських
рішень.
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NEGATIVE INFLUENCE OF POPULISM ON ACTIVITIES UKRAINIAN
POLITICAL PARTIES IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS
In this general article to determining the place of the phenomenon of populism in the activities of parliamentary political
parties in solving pressing social problems are devoted. There is a clear link between the escalation of socio-economic
problems and the intensification of populist rhetoric. It is shown that populist technologies from the first years of Ukraine’s
newest independent political life became an important tool in the struggle for voter support, which was used by almost all
significant political forces, which had a negative impact on the country’s political development. It is concluded that populism
remains one of the key elements of the functioning of socio-political life in Ukraine. This is facilitated by the relatively little
experience of the functioning of democratic institutions, as well as the inability of the political establishment, including the
fully democratic one, to respond effectively to new difficulties and challenges.
Key words: populism, political parties, social policy, elections, Verkhovna Rada of Ukraine.
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ
ТА ОТЕЦЬ-МІТРАТ ТИТ ВОЙНАРОВСЬКИЙ:
СЛУЖІННЯ В ІНТЕРЕСАХ ЦЕРКВИ ТА НАРОДУ1
У статті на основі архівних та музейних матеріалів, творчої спадщини митрополита Андрея
Шептицького та отця-мітрата Тита Войнаровського проаналізована спільну діяльність двох
священнослужителів на користь церкви та українського народу. Кир Андрея та отця-економа
об’єднували церковно-релігійні, суспільно-політичні, культурно-освітні інтереси українців. Їхня співпраця
була найбільш помітною у структурі ГКЦ, коли А. Шептицький очолював ГКЦ, а Т. Войнаровський –
Центральну адміністрацію столових дібр ГКЦ. Спільними зусиллями вони зуміли організувати ефективну
господарку на митрополичих угіддях, налагодили контакти з місцевими та закордонними підприємцями
та компаніями, що безпосередньо вплинуло на піднесення авторитету церкви та зорганізованість
українців.
Ключові слова: служіння, діяльність, митрополит Андрей Шептицький, отець-митрат Тит
Войнаровський, співпраця, Українська греко-католицька церква.
1

Постановка проблеми. Кожна епоха української історії має свої особливості та своїх провідників.
Важливу роль у відродженні українського народу відіграла УГКЦ, завдяки якій українці зберегли свою ідентичність. УГКЦ брала участь не лише у релігійних, а я культурно-освітніх, суспільно-політичних та економічних
процесах, а представники духовенства були активними
учасниками суспільства. Яскравим представником ХХ ст.
є митрополит Андрей Шептицький. Його служіння церкві та народові надзвичайно широке. У всіх сферах
життя суспільства митрополит проявив себе як відповідальний душпастир, який працював для добра суспільства.
Андрей Шептицький суттєво вплинув на формування
національної, релігійної, господарської самосвідомості
українського народу. Великих зусиль він доклав до зорганізованості українців, піднесення добробуту, економічного культури населення та господарського розвитку
галицького краю, а економічну самостійність вважав
передумовою політичної незалежності нації. З метою
забезпечення ефективної діяльності УГКЦ А. Шептицький зумів створити команду з фахових людей-однодумців, які відповідали за релігійні, економічні, соціальноправові та культурно-освітні питання. УГКЦ була великим землевласником, дуже важливим було питання ефективного ведення господарства, оскільки це впливало на
авторитет, благодійну діяльність УГКЦ та забезпечення
добробуту населення. Андрей Шептицький доручив
управління митрополичими угіддями отцю-митрату,
доктору агрономії Т. Войнаровському, який упродовж
життя проявив себе як добрий душпастир, посол до віденського парламенту, науковець, представник економічних та фінансових організацій, генеральний адміністратор столових дібр ГКЦ. Однак його діяльність певною
мірою перебувала у тіні діянь митрополита. Кир Андрей
1

Дослідження проведено в рамках дослідницького гранту
Канадського інституту українських студій меморіального
фонду д-ра Демітріуса і Марії Тодосійчуків.

доручав отцю-економу низку функцій: вирішення кадрових питань, фінанси та документацію не лише митрополії, а й особистих. Тому й не дивно, що його називала
«міністром до фінансів», «головним кадровиком», «правником», «найважливішим державним діячем», «сірим
кардиналом», «особою, яка мала вплив на митрополита»,
«незамінимим робітником Митрополії», наближеною та
довіреною особою графа А. Шептицького. Співпраця
митрополита та отця-економа була побудована на довірі
та повазі, професійності та відповідальності, спільних
інтересах, але не для себе, а для добра церкви та українського народу. Митрополит же називав Т. Войнаровського «правдивим приятелем та братом».
Окремо питання командної співпраці А. Шептицького та Т. Войнаровського в інтересах церкви та українського народу не розглядалося. Проте, у історіографії є
низка праць, про діяльність А. Шептицького, зокрема
господарсько-підприємницький напрям (Л. Гентош,
О. Пасіцька); Т. Войнаровського та його діяльність на
посаді генерального адміністратора столових дібр УГКЦ
(О. Шевченко); роль церкви у соціально-економічних
процесах Галичини (О. Луцький, І. Сохацький, С. Гелей).
Дане дослідження базується на архівних та музейних
матеріалах, творчій спадщині А. Шептицького та
Т. Войнаровського.
Мета: проаналізувати співпрацю митрополита Андрея Шептицького з отцем-митратом Титом Войнаровським в інтересах церкви та суспільства.
Виклад основного матеріалу. Діяльність Т. Войнаровського та А. Шептицького була спрямована на благо
церкви та суспільства. Їхнє служіння було надзвичайно
широким. Разом вони обговорювали та вирішували чимало важливих питань: релігійних, політичних, культурних та освітніх. Надзвичайно актуальними на той час на
державному рівні були суспільно-політичні зміни, правовий стан Галичини, виборча та земельна реформи,
протистояння українців, поляків та євреїв, відкриття
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українського університету, у вирішенні яких брали
участь А. Шептицький та Т. Войнаровський.
Двох священнослужителів найбільше об’єднувало
служіння УГКЦ: А. Шептицький – митрополит, Т. Войнаровський – генеральний адміністратор митрополичих
угідь. Упродовж століть галицька митрополія володіла
значними земельними володіннями (в Перегінську, Галичі, Крилосі, Якторові, Уневі, Зарваниці, Львові тощо).
Митрополит Андрей разом з іншими представниками
ГКЦ активно виступали не лише за збереження церковних земельних угідь, а намагалися їх збільшити. Земельні угіддя митрополії розглядалися як резервний фонд
не лише для священнослужителів, а українців загалом,
адже для багатьох селян це було єдине місце праці та
можливість працювати у різних промислах. Т. Войнаровський допомагав митрополиту у придбанні Зарваниці,
Голоска тощо. Митрополит та отець-митрат активно
виступали проти проекту аграрної реформи церковних
дібр 1922–1923 рр., яка передбачала парцеляцію церковного землеволодіння. Вони вважали його шкідливим,
протистояли польській владі, яка намагалася зробити
церкву залежною від держави, присвоїти усі землі, а як
наслідок, лише монастирям, єпископам, священикам
виділяти мінімальну кількість землі на певних умовах
користування. Зокрема, замість землі планували виплачувати гроші, однак були великі сумніви щодо їх виплати.
Понад 30 років митрополит Шептицький довіряв господарсько-організаційні питання митрополії Т. Войнаровському. Як досвідчений економіст та фінансист,
генеральний адміністратор столових дібр греко-католицької церкви, Т. Войнаровський займався організаційними, адміністративними, кадровими, фінансовими
питаннями митрополії: переговорами з місцевими та
іноземними компаніями, рахунками, різноманітними
виплатами на оплату праці працівників адміністрації,
купівлею нерухомості та господарського інвентарю,
благодійними акціями тощо. Він був відповідальний за
майно митрополії та підписував інвентарні описи [1,
арк.15-20; 2, арк.1-9]. Т. Войнаровський погоджував з
А. Шептицьким різноманітні проекти контракту з підприємцями та компаніями. Крім цього, отець-адміністратор підготовляв необхідну документацію для міністерських та інших перевірок. Надзвичайно багато обов’язків доводилось виконувати Т. Войнаровському, але
завдяки хисту та розуму, навіть у складних ситуаціях
умів знаходити вихід: «В адміністрації суть безнастанно
трудности, але якось даю собі раду, лиш що се абсорбує
непотрібно много енерґії» [3, арк.20]. Наприкінці 1910 р.
Т. Войнаровський писав А. Шептицькому про позитивні
зміни та організаційну роботу в адміністрації: «Адміністрация дібр поступає и доходить вже до порядку, с ґрунтами економічними вже єсть повний лад. Тепер приступаю
до упорядкованя лісів» [4, арк.37]. Завдяки ефективному управлінню господарка митрополії була продуктивною та зразковою. У митрополичих угіддях займалися
полюванням, нафтовим бізнесом, лісовим та рибним
промислами, млинарством, пасічництвом, гірським туризмом тощо.
Т. Войнаровський як уповноважений митрополії був
активно задіяний у нафтовому промислі митрополії, яка
володіла нафтовими вишками не лише у Перегінську, а й
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Ріпному. Варто зауважити, що нафтовий бізнес був одним з найприбутковіших у Галичині, зокрема й для митрополії. Він мав інвестиційну привабливість. Центральна адміністрація столових дібр греко-католицької
митрополії та А. Шептицький співпрацювали з відомими
нафтовими компаніями «Унія», «Галіція» щодо здачі
земельних ділянок для нафтовидобування. Т. Войнаровський знав про усі сторони нафтового бізнесу в межах
митрополичих угідь, зокрема усі зміни: старі та нові
нафтові свердловини, кількість видобутої нафти та цінову політику. Йому надсилали рахунки та звіти нафтової
акційної спілки «Унія» [5, арк.1-6], заступником Наглядової ради якої був брат Андрея Шептицького – Леон.
На запрошення Л. Шептицького отець-економіст брав
участь у засіданнях Наглядової ради спілки у квітні
1933 р. У 1932–1933 рр. Т. Войнаровський був членом
правління нафтової фірми «Унія». На засіданні обговорювали важливі питання: річні звіти, укладення договорів, створення нових нафтових вишок на території Перегінське-Ріпне тощо [5, арк.7]. У питаннях нафтового
бізнесу на митрополичих угіддях отець-економіст контактував з заступником Союзу польських нафтових промисловців, власником копалень нафти Владиславом
Дункою (1931 р.), який займався організаційними
питаннями та видобутком нафти на нафтових родовищах
«Андрей», «Тит», «Сарматія», «Дай Боже» та інших.
Т. Войнаровський був зразковим господарем-адміністратором та давав митрополиту чимало цінних порад
щодо покращення інфраструктури та продуктивного
ведення господарства в межах митрополичих угідь. Зокрема, детально ознайомившись з малодоступними лісовими угіддями у Перегінську-Підлюте, отець-адміністратор запропонував будівництво там вузькоколійної
залізниці. Він нав’язав контакти з однією з найбільш
деревообробних фірм І.Ф. Глезінгер у Тешині, графом
Домініком та Й. Потоцьким щодо будівництва вузькоколійної залізниці для транспортування деревини та інших
перевезень.
Т. Войнаровський та А. Шептицький вели переписку
з європейською знаттю про полювання на митрополичих
угіддях, зокрема з німецькими представниками дир. фон
Вінтерфельдом та др. фон Сіменсом [6, арк.29]. Отецьадміністратор за згодою А. Шептицького підписував
договори на право полювання у Перегінську з відомим
мисливцем графом Паулем Палффі, з князем Зигмунтом
Шенбург-Вальденбургом, Леопольдом Зільберштайном,
Фердинандом Ліхтенштейном, Юрієм Любомирським та
іншими [7, арк.1-36]. Деякі з них допомагали митрополиту та Т. Войнаровському у дипломатично-представницьких місіях, налагодженні контактів з іноземними
компаніями. Також отець-адміністратор розмірковував
над рекламою у німецьких, французьких, англійських
фахових мисливських виданнях про полювання на митрополичих угіддях
У деревообробному промислі А. Шептицький тісно
співпрацював з фірмою «Глезінгер», яка мала філіали у
Відні. Чимало питань щодо співпраці Митрополії з деревообробною фірма «Глезінгер» вирішував Т. Войнаровський. Отець-адміністратор разом інженерами-лісничими прослідковували чи фірма забезпечує належні
умови праці робітникам, чи постачає церковних устано-
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вам необхідну кількість дров тощо.
У першій третині ХХ ст. митрополія стикалася з низкою проблем: неефективна цінова політика, інфляція,
світова економічна криза, нестабільність валюти тощо,
які негативно впливали на функціонування УГКЦ, проте
митрополит та отець-митрат спільними зусиллями вирішували ці проблеми. У багатьох складних фінансових
справах митрополії Т. Войнаровський намагався самостійно знайти вихід та забезпечити спокій митрополиту:
«Сей рік будем мати фінансово тяжкий, але най Ексцелєнция тим собі голови не клопочут» [4, арк.35]. Тому й
не дивно, що митрополит був задоволений роботою
отця-адміністратора, про що неодноразово згадувалося у
листах, зокрема у переписці О. Ковальського з Т. Войнаровським (1925 р.): «Ексцелєнція отримали лист від
о. Пралата, тішаться що справи адміністрації знаменито
йдуть…» [8, арк.5].
За вказівками А. Шептицького, Т. Войнаровський організовував та контролював багато інших промислів у
митрополичих угіддях: гірський туризм, пасічництво,
млинарство, рибне господарство, крім цього був задіяний у справах з нерухомістю та у діяльності фінансових,
кредитно-банківських установ.
А. Шептицький, піклуючись про добробут українців,
був промотором приватного та кооперативного підприємництва, виступав власником, співвласником та акціонером низки приватних підприємств, фінансових установ та кооперативів. Ще будучи Станиславівським
єпископом, А. Шептицький наголошував на слабкості
українського підприємництва, торгівлі та необхідності
його розвитку: «нехай будучі покоління візьмуть бо в
свої руки торговлю і промисл, бо слабою завсіди є суспільність, в котрій торгують чужинці» [9, с.11]. Економічний розвиток та добробут Кир Андрей пов’язував з
Законом Божим та моральністю Христовою: «Але наука
Ісуса Христа не лиш для одиниць, але і для цілої суспільности є дорогою до доброго биту, є найліпшою підставою економічної сили суспільности, котру становить
не сума маєтків, але пересічна заможність всіх. Лиш та
суспільність багата і сильна, в котрій всі або майже всі
відповідно до свого положення суть заможні» [10, с.8].
Чимало справ підприємницького та кооперативного характеру А. Шептицький доручав отцю-економу. Наприклад, Т. Войнаровський був уповноважений митрополитом Андреєм займатися справами першої української
кондитерської фабрики «Фортуна нова», директоркою
якої була Климентина Авдикович, а співвласником фабрики у 1924–1925 рр. був А. Шептицький. Стосовно діяльності фабрики багато організаційно-фінансових питань К. Авдикович вирішувала з Т. Войнаровським та
К. Шептицьким. Зокрема, бізнес-леді ознайомлювала
отця-митрата з кошторисами, ремонтно-реставраційними роботами, закупівлі техніки та сировини. Вона
доповідала про стан торговельних відносин, польськоєврейську конкуренцію на тогочасному ринку та шляхи
її подолання. К. Авдикович з великою довірою відносилася до Т. Войнаровського як до фахівця у фінансовоорганізаційних питаннях митрополії та особисто митрополита: «Прошу дарувати, що тими всіми справами обтяжуємо Всечеснійшого Отця Пралата, однак робимо це
тому, що відносимося з повним довірям до Їх Особи і

знаємо, що Всечеснійший Отець Пралат маючи до діла з
фінансовими ділами – і нашу справу найліпше зрозуміють та її якслід міродатним чинником представлять.
Робимо це також тому, що уважаємо Всечеснійшого
Отця Пралата за Особу, яка свого часу піддала гадку
створення цієї промислової пляцівки та тішилися б якщо
б заініційоване діло увінчалося гарним успіхом» [11, арк.2].
Висновки. Тісна співпраця А. Шептицького з Т. Войнаровським була запорукою ефективної господарки
митрополії, яка давали можливість А. Шептицькому
бути зразковим меценатом, ініціатором низки благодійних та допомогових акцій, у реалізації яких допомагав
його довірений – Т. Войнаровський. Добродійна праця
була складовою діяльності та життя А. Шептицького та
Т. Войнаровського. Свої власні кошти та прибутки митрополії вони скеровували на підтримку малозабезпечених: дітей-сиріт, вдів, людей похилого віку, у Галичині
та закордоном, українських мігрантів, а також на навчання
та стажування талановитої молоді, зокрема художників,
співаків тощо. Священнослужителі надавали фінансову
підтримку культурно-освітнім, релігійним, економічним
організаціям, зокрема товариству «Просвіта», «Відродження», Товариству охорони воєнних могил, Марійській дружині, товариству «Рідна школа», Шпиталю ім.
Митрополита Андрея, приватним навчальним закладам,
а також українським товариствам та установам за кордоном. Т. Войнаровський також допомагав митрополиту
у заснуванні Національного музею, «Народної лічниці»,
навчальних закладів.
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METROPOLITAN ANDREI SHEPTYTSKY AND REVEREND-MITERED ARCHPRIEST TYT
WOJNAROWŚKYJ: SERVICE IN THE INTERESTS OF THE CHURCH AND THE PEOPLE
The article analyses the joint activities of the two clergymen for the benefit of the church and the Ukrainian people on the
basis of the archival and museum materials, creative heritage of Metropolitan Andrei Sheptytsky and Reverend-Mitered
Archpriest Tyt Wojnarowśkyj. The church-religious, socio-political, cultural and educational interests of the Ukrainians united
Metropolitan Andrei and his father-economist. Their cooperation was most fruitful in terms of the structure of the Greek
Catholic Church (GCC), when A. Sheptytsky headed the GCC, and T. Wojnarowśkyj was in charge of the Central
Administration of the Metropolitan Lands of the Greek Catholic Church. By joint efforts, they were able to organise an
effective economy on the metropolitan lands, establish liaison with the local and foreign entrepreneurs and companies, which
directly influenced the promotion of the status of the GCC and the self-organisation of the Ukrainians.
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БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНІСТЮ
НАСЕЛЕННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА ЗЛАМІ 70-Х – 80-Х РР. ХХ СТ.
Розглянуто особливості політики центральних та місцевих радянських органів влади у релігійній сфері в
Івано-Франківські області на завершальному етапі розвинутого соціалізму. На конкретних прикладах
проілюстровано високу релігійність серед місцевого населення, відзначено, що на Прикарпатті зберігалася
стійка тенденція до проведення релігійних обрядів в умовах масової атеїстичної пропаганди. Розглянуто
заходи апарату уповноваженого Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР в Івано-Франківській
області, спрямовані на припинення діяльності релігійних громад, охарактеризовано форми виховної та
профілактичної роботи з віруючими, визначено їх ефективність та вплив на зменшення кількості віруючих.
Ключові слова: Івано-Франківська область, релігія, Компартія України, віруючі, культові споруди.
Постановка проблеми. На зламі 70-х – 80-х років
ХХ ст. у Союзі Радянських Соціалістичних Республік
(СРСР) значно загострюється релігійне питання. Не
стала винятком – Україна, де, особливо у західних регіонах, місцеві Уповноважені Ради у справах релігій при
Раді Міністрів Української Радянської Соціалістичної
Республіки (УРСР) фіксували неодноразові порушення
віруючими практично усіх конфесій законодавства про
релігійні культи. Особливо критична ситуація для партчиновників склалася в Івано-Франківській області на
зламі 70-х – 80-х рр. ХХ ст., що змушує науковців детальніше поглянути на форми та методи боротьби влади із
релігійністю місцевого населення.
Державно-церковні відносини в Українській РСР уже
не перший рік перебувають у полі зору українських істориків, релігієзнавців, філософів, політологів, які упродовж останніх тридцяти років розкрили окремі аспекти
проблеми. Узагальнюючі наукові студії учених загалом
відображають загальну картину політики Центрального
Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу (ЦК
КПРС) у релігійній сфері, що зокрема помітно у дослідженнях О. Бажана, Ю. Данилюка [1], П. Бондарчука [2],
В. Войналовича [3], В. Марчука [4], В. Пащенка [5] та
ін., проте не у них не достатньо уваги приділено локальним особливостям певних регіонів. Натомість у наукових статтях релігійної тематики, які хронологічно стосуються періоду 1950-х – 1980-х рр., сконцентровано
увагу на певних подіях або ж специфіці внутріцерковного життя окремих конфесій. Вищезазначене актуалізує
розвідку, яка присвячена церковно-релігійним процесам
в західноукраїнських областях і з методологічної точки
зору вписується у модерний напрям регіоналізму. Джерельну основу статті становлять матеріали Центрального
державного архіву вищих органів влади України
(ЦДАВО України), а також архівні документи місцевого
архіву – Державного архіву Івано-Франківської області
(ДАІФО).
Метою статті є всебічний аналіз церковно-релігійних процесів в Івано-Франківській області на зламі
1970-х – 1980-х рр.

Основний матеріал. У досліджуваний період в ІваноФранківській області склалась неоднозначна ситуація в
церковно-релігійній сфері. З одного боку, місцевий обком Комуністичної партії України (КПУ), Уповноважений ради у справах релігій при Раді міністрів УРСР, міські, районні виконкоми, лектори товариства «Знання»
та ін. звітували про перемогу над «залишками уніатства,
сектантськими церквами», а з іншого помітне зростання
конфронтації між владою на віруючими на релігійному
ґрунті. Так, у 1979 р. в Івано-Франківській області за
проведення богослужінь в закритих культових спорудах
було притягнуто до кримінальної відповідальності
90 осіб [6, арк.240]. Уповноважений ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР констатував, що у звітному
році в області з’явилося шість «гарячих точок», а релігійна ситуація в області залишається складною. Залишалися неосвоєними бл. 200 культових споруд, у 22-х із
яких віруючі проводили молитовні зібрання [6, арк.240].
Чи не найскладнішою для КПУ залишалася ситуація
у селі Голинь Коломийського району Івано-Франківської
області, де місцеві віруючі цілодобово охороняли захоплену культову споруду. Під час проведення молитовних
зібрань віруючі користувалися греко-католицькою атрибутикою, зокрема самвидавом. Для внутрішнього освітлення споруди використовується акумуляторна батарея.
Під час богослужіння священнослужитель нерідко вимагає узаконити діяльність цього релігійного об’єднання [7, арк.21].
Водночас у 1978 році жителі села Угринів Коломийського району Івано-Франківської області повністю перекрили дах місцевої церкви, заготовили будівельний
матеріал для подальшого ремонту. Районне керівництво,
за словами старшого інспектора Ради у справах релігій
при Раді Міністрів УРСР В. Середи, зловтішалися тим,
що на Великдень 1981 р. місцеві віруючі не провели
молитовне зібрання. Насправді, відзначав чиновник,
богослужіння не відбулося тільки тому, що віруючі завершували ремонт церкви [7, арк.21]. У селі Перегічинську Рожнятинського району миряни самовільно перекрили дах та відремонтували храм завдяки найнятим
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робочим із Калушського району. Зусилями місцевої
громади також був відремонтований храм у Церкві села
Копанки Калушського району, села Дрогомчани ІваноФранківського району. У селі Помоняти Рогатинського
району віруючі узагалі пофарбували закриту культову
споруду у синь-жовтий колір [6, арк.242].
Загалом на початку 1980-х рр. у західноукраїнських
областях зберігалися стійка тенденція до проведення
релігійних обрядів. Зокрема в Івано-Франківській області у 1982 році із загальної кількості новонароджених
1340 осіб було охрещено 633 дитини (47 відсотків). У
той же час вінчалися 108 пар (17 відсотків), а похорони
за участю священнослужителів відбулися у 88 відсотках
випадків. Апарат місцевого уповноваженого Ради у
справах релігій відзначав наявність факту участі в обряді
хрещення і вінчання членів ВЛКСМ [8, арк.207]. Серед
основних причин такого явища – значна кількість віруючих. Так, у 1982 році в Івано-Франківській області функціонували 426 релігійних об’єднань, з яких 368 були
зареєстрованими (355 громад РПЦ, 7 громад євангельських християн-баптистів, 5 громад адвентистів сьомого
дня і 1 громада п’ятидесятників). Незареєстрованими
залишалися 58 громад (42 – Свідків Єгови (1843 особи) і
16 – п’ятидесятників (868 осіб)). До цього варто додати
релігійні громади греко-католиків [8, арк.195].
Для зменшення кількості віруючих, у 1977 році з ініціативи Уповноваженого Ради у справах релігій при раді
Міністрів УРСР в Івано-Франківській області була створена обласна комісія сприяння виконання законодавства
про культи, яку очолила заступник голови облвиконкому
О. Панюк. До її складу увійшли представники обкому
Компартії України, обкому Комсомолу, обласного суду,
Міністерства Внутрішніх Справ, Комітету Державної
Безпеки. Комісія збиралася на свої засідання не рідше
ніж два рази на тиждень і, де-факто, стала виконувати
роль координаційної ради [8, арк.194].
Після розгляду того чи іншого питання, інформаційні
справки і рекомендації комісії розсилалися до всіх райміськвиконкомів. Для прикладу, у 1979 році обласною
комісією був розроблений комплекс заходів (на прикладі
Надвірнянського району) щодо недопущення і протидії
проведення масових легальних зборів (під виглядом весіль, похоронів) незареєстрованими релігійними громадами, зокрема п’ятидесятниками та Свідками Єгови. У
результаті таких заходів, на думку членів Ради у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР, в області була повністю призупинена діяльність протестантських громад.
Іншою формою роботи комісії була підготовка матеріалів із оглядом релігійної панорами області. Щороку зусиллями Уповноваженого ради у справах релігій при
раді Міністрів УРСР в Івано-Франківській області, а також обласною комісією проводилися семінари для голів
комісій з виконання законодавства про культи райміськвиконкомів. Зокрема, у 1981 році було проведено 5 обласних семінарів. Крім того, у тому ж році організовано
16 кущових і 55 районних аналогічних семінарів [8,
арк.195].
Обласна комісія розробляла нормативно-правові документи, які, знову ж таки, розсталася до районів області. Зокрема у 1981–1982 роках івано-франківською
обласною комісією були підготовлені: Пам’ятка про
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роботу сільських і селищних рад народних депутатів
щодо контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи; Пам’ятка-інструкція про роботу районних і
міських рад народних депутатів щодо контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи. Апаратом Уповноваженого ради у справах релігій при Раді
Міністрів УРСР в Івано-Франківській області спільно з
обласною комісією, відділом пропаганди й агітації обкому Компартії України, відділом юстиції, обласною
прокуратурою, обласною організацією товариства «Знання»
підготовлено документ «Адміністративна і кримінальна
відповідальність за порушення законодавства про релігійні культи» (методичні рекомендації для допомоги ідеологічному активу, комісіям сприяння виконання законодавства про релігійні культи і адміністративним комісіям
виконкомів рад народних депутатів, працівникам органів
міліції, суду і прокуратури) [8, арк.196].
Завдяки обласній комісії, керівництво обкому Компартії України і облвиконкому було ознайомлено з постановою Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР
від 19 травня 1980 року «Про стан і заходи посилення
роботи щодо виявлення і протидії противозаконній діяльності секти Свідків Єгови». На прохання Уповноваженого Ради у справах релігій в Івано-Франківській області
це питання 1 серпня 1980 року обговорювалася на обласному засіданні ідеологічних працівників райкомів,
міськкомів КПРС, керівних працівників органів внутрішніх справ і прокуратури області. На початку жовтня
1980 року до партійних і радянських органів влади були
направлені пропозиції щодо посилення роботи щодо
виявлення і припинення діяльності єговістів, а також
покращення всіх форм виховної профілактичної роботи
з віруючими. З цією ж метою до виконкомаів місцевих
рад був направлений план відповідних заходів, розроблений місцевим Уповноваженим Ради у справах релігій.
Подібні плани щодо покращення роботи з єговістами
були складені райміськвиконкомами і сільськими радами області [8, арк.198].
Провівши перевірку діяльності місцевих комісій з
приймання виконання законодавство про релігійні культи, Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР констатувала, що у них наявні розгорнуті плани роботи,
чітко розподілені обов’язки між членами комісії. Здебільшого комісії мали списки всіх нелегальних протестантських громад з «демографічними характеристиками»,
діти Свідків Єгови, п’ятидесятників були взяті на спеціальний контроль. З а ними, відповідно до звітних документів, велася постійна профілактична робота. Члени
комісії час від часу виїжджали до місця проживання
протестантів з метою детального роз’яснення законодавства про релігійні культи [8, арк.200].
Відзначимо, що перші три виїзні бригади для роботи
із протестантським спільнотами були створені в ІваноФранківській області у 1976 році. До їх складу увійшли
працівники прокуратури, студенти-атеїсти, викладачі
вузів, учителі середніх шкіл. На думку Уповноваженого
Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР в ІваноФранківської області, завдяки вжитим заходам більшість
Свідків Єгови, п’ятидесятників хоча й неохоче, але все ж
таки брали участь у виборчих кампаніях, а їх діти були
задіяні в громадському житті. Однак доводиться конста-
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тувати, що заходи обласної комісії не приносили бажаних результатів для обкому Компартії України. Позитивні тенденції щодо зменшення чисельності протестантських громад були помітні у 1968–1973 роках: у цей
період кількість Свідків Єгови зменшилася із 2500 до
1496 осіб. Однак надалі помітно яскрава тенденція до
збільшення кількості віруючих Свідків Єгови. Зокрема у
1973 нараховувалося 1631 особа, 1974 році – 1743,
1975 році – 1812, 1976 році – 1859. У 1981 році в ІваноФранківській області місцевими радянсько-партійними
органами влади було зафіксовано 1843 Свідки Єгови [8,
арк.200].
Важливе значення обласна комісія надавала роботі з
п’ятидесятниками Івано-Франківської області. У 1978 році зусиллями обкому компартії України та обласної комісії вдалося зареєструвати одну релігійну громаду цілі і
спільноти (село Слобода Калушського району).
16 релігійних громад п’ятидесятників відмовляються від
реєстрації та проводили «антирадянську діяльність». На
відміну від Свідків Єгови, кількість яких упродовж
1977–1981 років практично не змінилася, чисельність
п’ятидесятників за цей же період зросла із 784 осіб до
900. Особливе занепокоєння партчиновників викликав
факт наявності у представників цієї релігійної громади
стійких еміграційних настроїв. П’ятидесятники нерідко
відмовляються від служби у лавах Збройних Сил СРСР
(у 1978–1981 роках від строкової військової служби відмовилися 7 призовників-п’ятидесятників) [8, арк.200].
Планом роботи апарату Уповноваженого ради у
справах релігій при Раді Міністрів УРСР щодо припинення діяльності релігійних громад, які не перебували на
реєстрації в Івано-франківській області на 1981–1985 роки передбачалося:
1. Припинити діяльність незареєстрованих релігійних
громад у наступні терміни: 1981 рік – село Кунисівці
Городенківського району, а також селах Верхня і Слобідка Калушського району; 1982 рік – село Марків Богородчанського району, село Топорівці Городенківського
району, село Узин Івано-Франківського району; 1983 рік –
село Брошнів Рожнятівського району; 1984 рік – село
середній Угринів і Добровляни Калушського району;
1985 рік – село Голинь Калушського району і селище
Перегінськ Рожнятівського району, село Кривець Богородчанського району [7, арк.93].
2. Освоїти недіючі культові споруди: 1982 рік – село
Марків Богородчанського району (музей), села Топорівці і Кунисівці Городенківського району (музеї), село
Вехня і Слобідка Калуського району (музей, склад відповідно); 1983 рік – село Узин Івано-Франківського району (знести), село Брошнів Рожнятівського району (музей); 1984 рік – село Перегінськ Рожнятівського району
(музей); 1985 рік – село Середній Угринів, село Добровляни і село Голинь Калушського району (склад, спортзал
і музей відповідно), село Кривець Богородчанського
району (музей). У цей же час планувалося відкрити православні церкви у 12 населених пунктах області [7,
арк.93].
Врахувавши зауваження Ради у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР Івано-Франківський Обком, облвиконком, а також апарат місцевого уповноваженого ради
у справах релігій у першій половині 1982 року провів

наступні заходи з метою посилення контролю за виконанням релігійними громадами законодавства про релігійні культ:
1. З метою вивчення досвіду щодо освоєння недіючих культових споруд до Тернопільської області було
відправлено секретаря з ідеологічної роботи Калушського міському Компартії України М. Петрову та секретаря Богородчанського райкому Компартії М. Дерев’янко;
2. 31 травня 1982 року в Обкомі Компартії України
була проведена нарада, яка присвячувалися релігійним
питанням;
3. Наприкінці травня – на початку червня 1982 року
проведена комплексна перевірка роботи Комісії сприяння Рогатинському і Долинському райвиконкомам [8,
арк.88].
Однак, на практиці ефективність заходів місцевого
апарату Ради у справах релігій чи ідеологічного сектора
обкому КПУ не вражала, а робота атеїстичних бригад,
лекторів-агітаторів, місцевих радянсько-партійних органів влади залишалася вкрай низькою. Для прикладу, у
селі Пороги (Івано-Франківська область) комісія за контролем щодо дотримання законодавства про культи (голова – В. Дроздик) відповідно до звітних документів
«займалася постійною атеїстичної роботою». Про ефективність такої роботи красномовно свідчать факти: у
1982 році із 69 новонароджених дітей, 67 були хрещені,
а з 28 зареєстрованих шлюбів, 21 подружня пара вінчалися у Церкві. У селі Марків (Івано-Франківська область) із 53 новонароджених, 29 – хрещені (54 відсотки),
із 17 зареєстрованих шлюбів, 8 подружніх пар і вінчалися у Церкві села Манява. Із 19 померлих у 1982 році
тільки два члени КПРС М. Мундяк і М. Кріца були похоронені відповідно до радянської обрядовості, хоча й у
цих випадках згодом на їх могилах обеліски були замінені на хрести [8, арк.162].
Висновки і перспективи подальших досліджень.
На зламі 70-х – 80-х рр. ХХ ст. у низці західноукраїнських областей, зокрема Івано-Франківській, помітні яскраві тенденції до зростання ролі релігії у житті місцевого
населення. Атеїстичні пропагандистські заходи КПУ не
зуміли похитнути стійкість релігійного світогляду більшості місцевого населення, а у період перебудови, гласності, демократизації започатковано відкрите протистояння
віруючих із партапаратом, що привело до легалізації
Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та реєстрації релігійних громад протестантських церков і спільнот. Перспективний напрям подальших досліджень –
комплексний аналіз специфіки радянського законодавства про релігійні культи.
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THE STRUGGLE OF THE SOVIET AUTHORITY WITH THE RELIGION OF THE POPULATION IN THE
IVANO-FRANKIVSK REGION AT THE BREAK OF THE 70’s – 80’s OF THE XX CENTURY
The peculiarities of the policy of the central and religious authorities of the state in the religious spheres in the IvanoFrankivsk region at the final stage of the developed socialism are discerned. On specific butts, the high relevance of the middle
of the population is illustrated, meaning that in the Carpathian region there is a trend towards the holding of religious rituals
in the minds of mass atheistic propaganda. Visually go to the apparatus of the optimized For the right at the right of the radio
ministries of the URSR in the Ivano-Frankivsk region, directing to the definition of the capacities of the religious communities,
characterized by the formation of such a highly effective and professional
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NATIONAL AND MORAL VALUES
IN THE PUBLIC LIFE OF THE NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC
IN 1995–2003
After Azerbaijan regained its independence in 1991, state-building work began in all regions, including
the Nakhchivan Autonomous Republic. Important work was done in 1995–2003 on the development of
national statehood, issues of Science and culture, further strengthening of historical memory in Nakhchivan.
The successful continuation of Heydar Aliyev’s political course in the autonomous republic by the Chairman
of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic Vasif Talibov was more fully reflected in
national issues. These or other similar issues were discussed in the article. The article provided information
on the Orders signed by the Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic
Vasif Talibov on the protection of national moral values. Information on the creation of house museums of
historical figures, the celebration of their anniversaries was also reflected here. Also, issues related to
historical monuments Ashabi-Kahf, Gamigaya, memorial monuments of the Eldiguzid state period were
investigated in the article. The article also provided information on the overhaul of the mousoleum of Yusif
Kuseyir oglu in 2000, a new building allocated for the Nakhchivan State History Museum. Opinions were
expressed about the «Memorial» museum established in Nakhchivan by the decision of the Cabinet of
Ministers of the Republic of Azerbaijan in order to perpetuate the memory of Nakhchivanis who died in the
battles for the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan. The reconstruction work of Huseyn Javid’s
House-Museum was also studied. Orders of the Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan
Autonomous Republic Vasif Talibov in 2001 in connection with the celebration of the 110th anniversary of
the talented artist Bahruz Kangarli were also reflected in the article.
Key words: independence, national values, Supreme Assembly, museum, monument.

The statement of a problem. After gaining
independence, our republic focused on the
development of all spheres of social life – economic, sports,
army building, science and other areas, as well as the
development of the cultural sphere. Our spiritual culture was
preserved and developed at a high level in all parts of
Azerbaijan, including Nakhchivan Autonomous Republic.
The political course of the great leader was successfully
continued in Nakhchivan Autonomous Republic. In
December 1995, Vasif Talibov, who was elected Chairman
of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous
Republic, signed a special order on holding a symposium on
«Nakhchivan in International Sources» in order to organize
the study, development and publication of all stages of the
historical development of Nakhchivan on the basis of real
historical sources and on a scientific basis. According to the
order, an international symposium was held in Nakhchivan
for 3 days in July 1996 (7, s.4).
This scientific symposium played an important role in
the development of national statehood in Nakhchivan, issues
of science and culture, further strengthening of historical
memory. In the work of re-researching and publishing the
history of Nakhchivan, scientists were given a specific task
to take into account historical realities and facts, not

ideological schemes and requirements formed for many
years. In his speech at the first session of the symposium, the
Chairman of the Supreme Assembly noted the following:
“...deepening the process of national and spiritual selfawareness, which is one of the main features of the transition
to the period of independence and its development on a
healthy basis, first of all it is necessary for the people to
know their historical past, language and national traditions.
In order to carry out these tasks, the history of our people
and state, language and culture should be written, published
and delivered to our people” (7, s.5).
In the Nakhchivan Autonomous Republic, the memory of
great personalities has always been cherished and their
names have been immortalized. One of such personalities
was the national leader of the Azerbaijani people Heydar
Aliyev. This great personality, who had left an unprecedented
mark in the history of our statehood, did very important
historical work for the revival of our statehood, which was
our greatest national value, on the basis of historical roots, to
take a special place among the world powers during the first
period of his leadership in Azerbaijan, during his years as
Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan
Autonomous Republic, as well as after his return to power.
One aspect of his political activity was aimed at the
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protection and development of national and moral values in
Azerbaijan, the importance of these values in the proper
upbringing of the younger generation. The orders issued to
hold anniversary events of this great personality showed how
highly appreciated the worthy people of Azerbaijan in the
Nakhchivan Autonomous Republic both by the administration
and the people.
By the Order of the Chairman of the Supreme Assembly
of the Nakhchivan Autonomous Republic Vasif Talibov
dated May 29, 1997, events dedicated to the 75th
anniversary of the national leader of the Azerbaijani people
Heydar Aliyev were held in the Nakhchivan Autonomous
Republic, in connection with the anniversary, restoration and
construction work was carried out in the Nakhchivan
Autonomous Republic from May 1997 to May 1998. Within
the framework of these measures, «Heydar Aliyev
University» was established in 1997 at Nakhchivan State
University. This scientific center played a very important
role in clarifying the life and work of the great politician and
passing it on to the younger generation. The lectures
organized since the beginning of the activity of «Heydar
Aliyev University» aimed to study different areas of the
activity of the politician of the time.
Heydar Aliyev Museum was established in Nakhchivan
in 1999 by the Order of Vasif Talibov, Chairman of the
Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous
Republic (7, s.71). The museum, equipped with interesting
exhibits reflecting different periods of life and activity of
national leader Heydar Aliyev, was one of the main places
visited by visitors, scientists, students, researchers engaged
in Aliyev studies. Along with the exhibits, the museum
attracted the attention of readers with its rich library. At
present, scientific, publicistic works, researches of local and
foreign researchers, articles on national leader Heydar
Aliyev are presented to readers.
Every material and spiritual example created, the
nationality in its content, indicates to which nation this
culture belongs. From this point of view, there is a national
culture created by the Azerbaijani people for centuries. This
includes our historically formed language, art, folk art,
artists and others. The preservation and development of the
national values, we have listed, has been one of the main
tasks in the territory of the Nakhchivan Autonomous
Republic as well as in all parts of our republic. Special
attention was paid to this issue during the period of the
Autonomous Republic from1995 to 2003.
The establishment and development of cultural and
educational institutions in Nakhchivan, which preserve the
national-spiritual culture and values, became widespread in
1995–2003 and was covered by the care of the state.
Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan
Autonomous Republic Vasif Talibov continued the work of
national leader Heydar Aliyev in the field of culture and kept
the development of spiritual culture in the focus of his
activity. The renaissance, which began in the Nakhchivan
Autonomous Republic after 1995, manifested itself in the
creation of new cultural and educational institutions and the
restoration of existing ones. Looking at the statistics on the
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construction and renovation of these enterprises, which had a
direct role in the development of our national and moral
values, it was clear that the state’s attention to this area was
of some strategic importance. Because any human group or
large society can be destroyed by the destruction of national
cultures, their gradual oblivion. In this regard, the policy of
national and moral values conducted in our country is aimed
at unity of the people and eternal independence of the
Republic of Azerbaijan. In 1995–2003, significant progress
was made in the development of our national education and
culture, which was an integral part of our national and
spiritual values. Statistics on these issues are the main
indicators of the achieved success.
In 2000, major repair work was carried out in the
mousoleum of “Yusif Kuseyir oglu”, a monument to Ajami
Nakhchivani and in the new building dedicated to the
Nakhchivan State Historical Museum, which was located in
the old and unsuitable building for many years. The
“Memorial” Museum was established in Nakhchivan in 2000
by the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic
of Azerbaijan in order to perpetuate the memory of the
people of Nakhchivan who died in the battles for the
sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan. This year,
the House-Museum of Huseyn Javid was reconstructed. The
office and exhibition hall of the Union of artists of the
Autonomous Republic, the building of the State
Philharmonic were overhauled. 7 rooms and foyer were
renovated on the third floor of the Republic Palace and put
into operation of the State Art Gallery. Restoration work was
continued in the historical monument “Buzkhana” (icehouse) (8, s.19).
These measures were continued in 2001. As a result of
the thoughtful policy, 294 libraries, 253 clubs, 21 museums,
1 art gallery, 26 children’s music and art schools, 5 culture
and recreation parks, 2 historical and cultural reserves,
2 state theaters, 1 philharmonic hall,1 folk yalli collective
functioned under the Ministry of Culture of the Nakhchivan
Autonomous Republic in the first year of the 21st century. In
2001, a number of important decrees were signed in the field
of protection and promotion of our national and spiritual
values, one of which was related to the study of Gamigaya
monuments.
Gamigaya, one of the monuments that preserves our
spirituality and history, is a stone passport of the historical
belonging of our people to this land, a complex of historical
monuments. The theme of Gamigaya paintings, which are
distinguished by the complexity of the plot and composition,
is dedicated to the beliefs and labor activities of our
ancestors, the economic life of hunter, cattle-breeder and
farmer tribes. Gamigaya paintings created in connection with
the lifestyle and ancient traditions of our people allow us to
study the early stages of our history and culture in
chronological order as examples of valuable history and fine
art. Although researches were carried out in the settlement in
previous years, the study of this historical and cultural center
was brought to the attention again. On April 26, 2001, the
chairman of the Supreme Assembly of the Autonomous
Republic signed a special order on the study of the
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monument. The order says that the Gamigaya monuments
reflecting the rock paintings of the ancient Turkic world
culture are a treasure for teaching the ancient history and
spiritual culture of the Azerbaijani people (7, s.110-111; 4,
s.123). As reflected in the order, many of the rituals that
exist in our national-spiritual life today, such as the image of
a man dancing around the fire, illuminate the history of our
spiritual culture.
Heydar Aliyev also expressed his views on the study of
Gamigaya monuments at the meeting dedicated to the
establishment of the Nakhchivan Branch of ANAS. The
great leader praised the selfless work of the Chairman of the
Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic
Vasif Talibov in the study of the monument and said: «The
head of Nakhchivan, Vasif Talibov, has done a lot about this
both last year and this year – to build road to Gamigaya, to
create certain conditions. I instructed him that the archeological
expedition was there to ensure security. All of them were
taken over by the head of the Nakhchivan Autonomous
Republic Vasif Talibov” (4, s.26). As can be seen, complex
measures have been taken at the Gamigaya monuments since
2001 on the basis of the recommendations and instructions
of national leader Heydar Aliyev. By the Order of the
Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan
Autonomous Republic dated July 11, 2002, an “Open-Air
Museum” embodying the history of our people was
established in the “Park Ajami” in Nakhchivan (7, s.118).
Samples of plastic art from various settlements of the
autonomous republic, including stone-ram figure, sepulchers,
monuments like tombstone, figures made of various types of
stones, inscriptions, tombstones, column bases, rock
inscriptions brought from Gamigaya are displayed in the
museum in the open-air museum. The museum, which is
enriched by various examples of stone carving, attracts
attention as a successful continuation of national leader
Heydar Aliyev’s policy in the field of national and moral
values by Vasif Talibov, Chairman of the Supreme
Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic. Such
complex events are one of the important measures in
keeping the attention of researchers of Nakhchivan history
and foreign tourists visiting the country (6, s.9).
The support of the President of the Republic of Azerbaijan
for the dynamic development in Nakhchivan, the protection of
our national culture and statehood traditions have increased
confidence in the autonomous republic, and in 2002, attention
was paid to the preservation of our spiritual heritage. The
house-museum of Bahruz Kangarli in Nakhchivan city, the
underground monument around “Bazarchay”, the memorial
museum of Jalil Mammadguluzadeh in Jalilkend village of
Sharur region, the Museum of History and Ethnography in
Shahbuz region were restored. At the same time, in 2002, at
the initiative and under the auspices of the President, the
Olympic Sports Complex was built in Nakhchivan city, the
capital of the autonomous republic, and put into use (9, s.37).
In 2002, success was achieved in the field of science.
Scientific relations of the scientific and educational
institutions of the Autonomous Republic were expanded,
close relations were established with many scientific

departments of the world, including scientific centers of
Turkey, experts and experience exchanged, joint conferences
were held. Nakhchivan Branch of ANAS (Azerbaijan
National Academy of Science) was established by the Order
of national leader Heydar Aliyev dated August 7, 2002. The
main purpose of the branch is to study the history,
archeology, ethnography and natural resources of
Nakhchivan (4, s.121).
In 2003, the development of culture, the protection and
promotion of national and spiritual values in the
Autonomous Republic was kept in the center of attention.
The buildings of the Nakhchivan State Musical Dramatic
Theater named after Jalil Mammadguluzadeh, history and
etnography museums of Shahbuz and Babek districts were
overhauled. Repair work was carried out in “Khan Palace”
architectural complex, Alley of Martyrs and city cemetery
was renovated in Nakhchivan city. In 2003, a memorial to
the victims of the genocide in Shahbuz settlement, and
“Shahidlar” monument complex in Julfa district were built
and put into operation. In the same year, restoration and
reconstruction works were also carried out in the “Khanagah”
complex in Julfa district, “Oriental bath house” in Nakhchivan city and around the tomb of Momuna Khatin (10, s.42-43).
Cultural facilities, historical complexes, museums, as
well as the Memorial Museum, Hussein Javid Mausoleum
(1996), the Carpet Museum (1998) and other similar cultural
monuments were built in Nakhchivan from December 1995
to 2003. Also, historical and etnographic museums were
established or restored in different regions of the Nakhchivan
Autonomous Republic during these years (5, s.164).
One of the important events in the public life of
the Nakhchivan Autonomous Republic in 1995–2003
was the establishment of the house-museum of Jalil
Mammadguluzadeh in Nakhchivan. On June 19, 1998,
President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev signed
an order on the establishment of a house-museum of writerpublicist, playwright Jalil Mammadguluzadeh in Nakhchivan
(2, s.1998). On October 13, 1999, Heydar Aliyev, who was on
a visit to Nakhchivan in connection with the 75th anniversary
of the establishment of the Nakhchivan Autonomous
Republic, took part the opening ceremony of the HouseMuseum of the writer. He spoke about the role of Jalil
Mammadguluzadeh in the preservation and development of
national values and traditions (3, s.117).
One of the directions of development of spiritual culture
is the state policy related to our language. Special attention
has always been paid to the development of our native
language in the Nakhchivan Autonomous Republic. A clear
example of this is the building of the monument “Mother
tongue” in February 2004 in Nakhchivan. It should be noted
that building such monuments is very rare in the world. The
construction of this monument on Hasan Aliyev Street in
Nakhchivan was another important step on the way to
realization of Heydar Aliyev’s wishes for the people during
his entire activity.
There are many important factors for people to have pure
morals and proper upbringing, one of which is religion and
related ceremonies. Necessary conditions have been created
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for the activity of all religions in the Republic of Azerbaijan,
where religious values are highly protected. As the vast
majority of the country’s population is Muslim, Islamic
values have taken precedence among the people. Taking into
account religious beliefs of our people, many mosques have
been built or renovated, necessary conditions have been
created for the free worship of believers. Construction or
repair of mosques in the Nakhchivan Autonomous Republic
has always been in the attention of our state. Chairman of the
Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous
Republic Vasif Talibov personally participated in the
Mawlid (birthday) of the Prophet Muhammad (pbuh) and the
holy holiday of Ramadan, and gave his valuable
recommendations. In one of such significant ceremonies, in
his meeting with the believers at the Heydar Mosque, he
attached great importance to the Prophet of Islam and the
Holy Quran and spoke about their role in the formation of
Muslim morality. Eid al-Adha (Gurban holiday), one of the
sacred religious holidays, is widely celebrated at the state
level in Nakhchivan, as in all of Azerbaijan, in accordance
with the Law “On Holidays of the Republic of Azerbaijan”
of October 27, 1992 adopted by the Milli Majlis of the
Republic of Azerbaijan. This holiday has gained fame as an
expression of national-spiritual solidarity and good deeds,
which are the basis of spirituality. The state care for the
holiday is one of the measures aimed at the development of
spiritual culture.
As is known, one of the oldest residential and cultural
centers of Azerbaijan, the Nakhchivan Autonomous
Republic is a region rich in ancient settlements and historical
monuments that has a history of thousands of years. The fact
is that the territory is rich in natural monuments – caves,
stone monuments along with historical architectural
monuments created by people. One of these monuments is
“Ashabi-Kahf” cave. One of the most famous historical
monuments of Nakhchivan, the «Ashabi-Kahf» cave shrine,
mentioned in the «Holy Quran», is famous not only in
Nakhchivan, but also in other regions of Azerbaijan and
neighboring countries. The grandeur of this monument is
that even in Soviet times, when religion was banned, people
came here to visit and make sacrifices. After returning to
Nakhchivan from Moscow, national leader Heydar Aliyev
visited the shrine several times and considered the steps to
be taken for restoration and improvement of the monument.
Heydar Aliyev carried out these measures in 1998 with
instructions to restore the “Ashabi-Kahf” cave. There is a
book about it at the entrance of the shrine (6, s.119). On
February 9 of the same year, the Chairman of the Supreme
Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic Vasif
Talibov signed an Order “On measures to restore and protect
the “Ashabi-Kahf “cave shrine” (7, s.27). That order
reflected the work of carrying out complex renovation and
restoration in the shrine. On the basis of the given
instructions, good conditions were created for pilgrims in
“Ashabi-Kahf”, a comfortable 13 km long asphalt road was
laid from Ordubad-Nakhchivan highway to the shrine. As a
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result of this attention and care, the holy shrine has become
one of the main places of pilgrimate of both pilgrims and
foreign tourists in the region.
Among the monuments of Nakhchivan, the Atabegs
architectural complex of the second half of the 12th century,
distinguished by its history, grandeur and architectural style,
has a special place among material and cultural monuments.
These architectural complexes include Momine Khatun
Mausoleum, The Darul-mulk (the central government building), the Juma Mosque, the Grand Madrasa, The Mausoleum of Yusif ibn Kuseyir, the Double Minarets and other
buildings. After regaining the independence of the Republic
of Azerbaijan, the restoration of these monuments began,
and the monuments regained their former grandeur (3, s.267).
In connection with the 110th anniversary of the talented
artist Bahruz Kangarli, the Chairman of the Supreme
Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic issued
an order on February 15, 2001 «On perpetuation of the name
of Bahruz Kangarli» and on May 22, 2001 in connection
with the establishment of the artist’s house-museum to
deepen the study of Bahruz Kangarli’s heritage and collect
his works (7, s.114).
Based on the above-mentioned views, it can be said that
the necessary work for passing the national heritage to future
generations has become one of the most important issues for
both the population of the Nakhchivan Autonomous
Republic and the republic’s leadership. The development of
all spheres of our spiritual culture has been the focus of
attention of our state. The protection of our national and
spiritual values in 1995–2003 was very different compared
to previous years, the development of these areas was
approached with sensitivity and special importance was
given to the development of the spiritual culture of the people.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1995–2003 ГГ.
После восстановления независимости Азербайджана в 1991 году во всех регионах, включая Нахчыванскую
Автономную Республику, начались работы по государственному строительству. В 1995–2003 годах в Нахчыване
была проделана важная работа по развитию национальной государственности, науки и культуры, дальнейшему
укреплению исторической памяти. Успешное продолжение политического курса Гейдара Алиева в автономной
республике Председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым более
полно проявилось в национальных вопросах. Эти или другие подобные вопросы обсуждаются в данной статье.
В статье представлена информация о подписанных Председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской
Автономной Республики Васифом Талыбовым распоряжениях по защите национальных-духовныx ценностей. Здесь
же отражена информация о создании домов-музеев исторических личностей, праздновании их юбилеев. В статье
также исследуются вопросы, связанные с историческими памятниками «Асхаб-Уль-Кахф» а, о петроглифах
Гямигая, о памятниках эпох государственности тюркской династии – атабеков Ильдегизидов. В статье также
представлена информация о капитальном ремонте гробницы Юсифа Кусейир оглу в 2000 году, нового здания,
выделенного для Нахчыванского государственного исторического музея. Высказываются мнения о музее «Память»,
созданном в Нахчыване постановлением Кабинета Mинистров Азербайджанской Республики с целью увековечения
памяти нахчыванцев, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Также
изучалась реконструкция дома-музея Гусейна Джавида. В статье также отражены распоряжения Председателя
Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова в 2001 году в связи с празднованием
110-летия талантливого художника Бахруза Кенгерли.
Ключевые слова: независимость, национальные ценности, Верховный Меджлис, музей, памятник.
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НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ДОСВІД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті проаналізовано регіональний досвід співпраці Чернівецької обласної державної адміністрації із
засобами масової інформації (ЗМІ); описано форми та інституційну складову взаємодії органів державної
влади та ЗМІ в Чернівецькій області.
Ключові слова: взаємодія органів державної влади та засобів масової інформації (ЗМІ), масмедіа,
офіційний вебпортал, соціальні медіа, пресконференція, престур, медіапланування.
Постановка проблеми. З-поміж різноманітної інформації, право на яку гарантоване громадянам України
чинним українським законодавством, чи не найважливіше значення має інформація про діяльність органів
державної влади. А тому одним із пріоритетних напрямків державної інформаційної політики, зважаючи не те,
що саме засоби масової інформації (далі – ЗМІ) втілюють і репрезентують громадську думку, здійснюють
функції спостерігача та контролера законодавчої, виконавчої й судової влади, є плідна взаємодія органів
державної влади зі ЗМІ, створення умов для їх розвитку
та професійної діяльності. Адже сьогодні є розуміння та
практика того, що без співпраці із засобами масової комунікації органам влади практично неможливо вирішувати масштабні проблеми соціально-економічного розвитку, тому що саме масмедіа здійснюють вагомий
вплив на свідомість людей [1, с.1].
Завдяки зусиллям журналістів громадськість має можливість бути почутою владою, а влада – стати відповідальнішою перед громадою, відкритішою та доступнішою для пересічної людини.
Актуальність дослідження визначається необхідністю поглибленого теоретико-практичного вивчення
принципів взаємодії органів влади та ЗМІ, у тому числі й
районних, а також визначення засобів їх реального
об’єднання на основі узгодження цілей шляхом компромісу та конструктивізму.
Особливо актуальною проблема налагодження взаємодії органів державної влади та ЗМІ є на регіональному
рівні, адже саме тут втілюється в життя політика
центральних органів державної влади.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в статті
вперше досліджено взаємодію органів державної влади
та ЗМІ в Чернівецькій області.
Практичне значення одержаних результатів – матеріали дослідження створюють підстави для подальшого
вивчення теорії та практики взаємодії органів державної
влади та ЗМІ, зокрема районних, як складової інформаційної політики держави загалом і місцевих державних
адміністрацій зокрема. Основні положення та результати
можуть бути використані: у діяльності органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування для підвищення
ефективності державного управління в масмедійній
сфері, зокрема при формуванні та реалізації державної
інформаційної політики України; для розробки регіональних програм соціально-економічного розвитку, популяризації через ЗМІ місцевих соціальних і культурнопросвітницьких проєктів; під час проведення підготовки
та перепідготовки державних службовців; під час розробки навчальних програм, методичних матеріалів і підготовки навчальних посібників: «Державне управління»,
«Державна служба», «Політологія», «Журналістика»,
«Зв’язки із громадськістю» тощо.
Проблеми взаємодії органів державної влади та ЗМІ
досліджуються в роботах багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. З українських дослідників цими питаннями займалися: Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Дрешпак, О. Валевський, В. Князєв, В. Матвієнко, Н. Нижник,
О. Пронченко, М. Лашкіна та ін.
Питаннями ролі ЗМІ у формуванні позитивного іміджу державної влади займаються І. Колосовська,
Ю. Падафет, О. Порфімович, О. Швець; відкритості владних інституцій і технології інформаційної взаємодії в
процесі прийняття управлінських рішень − Я. Гонцяж,
Н. Гнидюк, І. Ібрагімова; розвитку системи зв’язків із
громадськістю як інституту державного управління −
С. Колосок, О. Мех. У процесі визначення шляхів оптимізації взаємодії влади та ЗМІ на особливу увагу заслуговують дослідження О. Бабінової, Н. Дніпренко, А. Матюшиної, О. Радченко, Ю. Работи, О. Д’якової, А. Серанта.
Загальні проблеми політики Української держави в
масмедійній сфері в контексті сучасних світових та європейських тенденцій розвитку інформаційного простору
досліджуються в роботах, авторами яких є, зокрема:
О. Гриценко, В. Демченко, Є. Макаренко, А. Москаленко,
Ю. Фінклер, С. Чукут. Ними та іншими науковцями
проаналізовано зарубіжний досвід медіаполітики, вивчено
можливості застосування цього досвіду в українських
умовах, обґрунтовано напрями демократичних змін у
масмедійній сфері України, сформульовано базові принципи державної інформаційної політики та інформаційної безпеки.
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Мета статті – дослідити форми та інституційну
складову взаємодії органів державної влади та ЗМІ в
Чернівецькій області.
Виклад основного матеріалу. Співпраця органів
державної влади за безпосередньої участі ЗМІ з громадськістю в процесі вироблення державної політики, пошуку шляхів розв’язання місцевих проблем є необхідною умовою забезпечення прозорості, відкритості та
більшої ефективності їх діяльності. Варто зазначити, що
в нинішніх умовах демократизації управління державна
влада і громадянське суспільство є взаємозалежними.
Особливе значення це має на місцевому рівні, тому що
саме регіональна влада найбільш наближена до населення, до його потреб і запитів, а тому повинна з ним тісно
та плідно співпрацювати.
Особливістю співпраці регіональної влади та місцевих масмедіа є те, що ні виконавча, ні представницька
влада Буковини не мають власних ЗМІ. Обласна рада та
обласна державна адміністрація не є засновником чи
співзасновником жодного ЗМІ.
Інформування населення про діяльність обласної виконавчої влади здійснюється шляхом поширення інформації на офіційному вебпорталі обласної державної адміністрації (http://www.bukoda.gov.ua/), у регіональних
та загальнонаціональних ЗМІ, соціальних медіа, а також
шляхом розповсюдження соціальної друкованої реклами. З метою ефективної комунікації з журналістами
створену комунікаційну платформу на основі телеграмканалу, де представники облдержадміністрації оперативно
надають відповідь на запитувану інформацію медійникам.
Висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради в ЗМІ здійснюється в рамках угод
у межах коштів, передбачених Регіональною програмою
забезпечення інформаційних потреб населення області.
Йдеться про створення та поширення офіційної інформації щодо реалізації в регіоні державної політики, пресповідомлень, авторських матеріалів про діяльність обласної державної адміністрації, репортажів про важливі
події, проведення прямих теле- і радіотрансляцій.
Основними критеріями визначення друкованих періодичних видань і телеорганізацій, з якими укладаються
угоди, є їх тарифи, тираж, територія розповсюдження та
бажання самих редакцій.
Варто відзначити, що з метою підтримки ЗМІ, котрі
реформувалися відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у 2019 році відповідні угоди
були укладені з усіма районними часописами: «Хотинські вісті», «Вільне життя», «Рідний край, «Рідне слово»,
«Дністрові зорі», «Вижницькі обрії», «Новий день», «Слово правди», «Карпати», «Голос краю», «Газета де Герца».
Цього року обласна державна адміністрація висвітлює свою діяльність у рамках угод у газетах: «Молодий
буковинець», «Чернівці», «Погляд», на вебсайті «Молодий буковинець» та на ТРК «Чернівецький промінь».
У Чернівецькій обласній державній адміністрацій
розроблено порядок взаємодії зі ЗМІ, згідно з яким проводяться тематичні брифінги та пресконференції, неформальні зустрічі з журналістами, організовуються
виступи на радіо й телебаченні, готуються коментарі та
пресрелізи. Таким чином, через створення інформаційних приводів, сприяння оперативному отриманню представниками ЗМІ коментарів запроваджується діалог
влади та масмедіа.

Підтримання діалогу здійснюється і через офіційний
вебсайт облдержадміністрації [2]. Працюючи в режимі
інформаційного агентства, офіційний вебресурс облдержадміністрації оновлюється 10–15 разів на день. Головна сторінка сайту містить інформаційні повідомлення
про діяльність голови обласної державної адміністрації,
його заступників, районних державних адміністрацій,
структурних підрозділів крайової виконавчої влади і
регіональних представництв центральних органів влади.
Більшість інформаційних повідомлень сайту ОДА оприлюднюють місцеві та центральні ЗМІ, Інтернет-ресурси.
Упродовж останнього часу вжито додаткових заходів
щодо належного функціонування офіційної вебсторінки
обласної державної адміністрації, її інформаційного наповнення та захисту інформації від несанкціонованої
модифікації. Так, зокрема, у 2018 році створено новий
вебпортал, адаптований для користувачів із вадами зору.
Відповідно до вимог Порядку функціонування вебсайтів
органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення
України від 25.11.2002 № 327/225 (зі змінами), вебресурс оновлено актуальним контентом; забезпечено надання послуг з авторизації в особистому кабінеті, подання електронного звернення, налагоджено систему
зворотного зв’язку. Сьогодні офіційний вебсайт облдержадміністрації дублює інтерфейс сайту Кабінету Міністрів України.
Враховуючи зростання ролі соціальних медіа, активізовано роботу з популяризації діяльності влади в соціальній мережі «Facebook» (https://www.facebook.com/
cvODA) [6], де розміщуються фото- та відеорепортажі з
основних подій, офіційних зустрічей і робочих поїздок
керівництва. Відтак кількість користувачів сторінки збільшилась із 6000 (станом на 31 грудня 2019 року) до
21000. Загалом упродовж 2020 року оприлюднено
більше ніж 3500 новин.
У месенджері «Telegram» створено новинний канал
«Твоя Буковина» (https://t.me/your_Bukovyna) [7], кількість підписників якого сягає 2300.
Кожного місяця здійснюється медіапланування голови, його заступників, керівників структурних підрозділів
облдержадміністрацій з урахуванням пропозицій ЗМІ. З
метою оперативного реагування на публікації, у тому числі
й критичні виступи, здійснюється щоденний моніторинг
центральних і місцевих масмедіа, Інтернет-ресурсів.
Зважаючи на те, що найближчими до інтересів читачів / слухачів / глядачів у районах області є районні
ЗМІ, особлива увага керівництва обласної державної
адміністрації звернута й на співпрацю з районними
масмедіа. Так, у Чернівецькій області свого часу вперше
в Україні було розширено рамки взаємодії влади та ЗМІ,
зокрема районних. Ще у 2008 році проводились селекторні прес-конференції голови обласної державної
адміністрації, його заступників, керівників структурних
підрозділів, регіональних представництв центральних
органів виконавчої влади, у яких, не виїжджаючи в
Чернівці, брали участь журналісти районних, міських
друкованих та електронних масмедіа.
Того ж року вперше в Україні на Буковині головою
облдержадміністрації було проведено чат-конференцію,
під час якої медійники мали змогу в онлайн-режимі спілкуватися з керівником регіону та отримувати відповіді
на актуальні питання.
Тоді ж практикувалося й неформальне та невиму-
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шене спілкування голови облдержадміністрації з журналістами обласних друкованих та електронних ЗМІ –
«Кава з губернатором». Для забезпечення безперешкодної діяльності медійників, утвердження свободи слова,
створення позитивного іміджу крайової влади обговорення важливих суспільних питань відбувалося в невимушеній атмосфері, за чашкою кави.
Проводяться неформальні зустрічі й сьогодні, зокрема з нагоди професійних свят представників масмедіа:
Дня журналіста (6 червня), Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16 листопада).
У 2011 році в Чернівецькій міській раді практикувалося проведення щопонеділкових зустрічей влади та
журналістів під назвою «Година журналіста», під час
яких керівники департаментів, управлінь, відділів міської ради, комунальних підприємств відповідали на запитання журналістів та інформаційні запити; надавали їм
роз’яснення, додаткові матеріали з будь-якої проблеми;
інформували про те, що зроблено у відповідь на критичні зауваження в ЗМІ.
Варто відзначити й виїзні пресконференції, брифінги
на об’єктах соціальної інфраструктури, будівельних
майданчиках у районах області за участі керівників обласної та районних державних адміністрацій. Часто резолюції голови обласної державної адміністрації з відповідними дорученнями з’являлися безпосередньо на
газетній шпальті, зокрема районній, на якій було оприлюднено проблемний матеріал, що потребував втручання органів виконавчої влади.
Про європейський рівень співпраці місцевої влади
Буковини та ЗМІ, у тому числі й районних, свідчать конкурси та фестивалі, що проводились і проводяться в області.
Зокрема, у 2004 році проведено Перший регіональний фестиваль масмедіа та книги «Велич слова».
У 2005 році з ініціативи управління з питань внутрішньої та інформаційної політики проведено обласний
семінар-конкурс районних комунальних газет на тему:
«Роль фотоілюстрацій у художньо-технічному оформленні газет».
У березні 2009 року з метою забезпечення належного
вшанування пам’яті загиблих від голодомору 1932–
33 років в Україні і голоду 1946–1947 років на Буковині
та широкого інформування громадськості про історичні
події, що раніше замовчувалися, обласною державною
адміністрацією був оголошений конкурс «Голодомор в
Україні: живі сторінки пам’яті».
У 2010 році з метою відродження фейлетону та нарису як дієвих журналістських нарисів розпорядженнями
голови обласної державної адміністрації [3-4] були запроваджені обласні журналістські конкурси «Пустоцвіт»
і «Лідер». Мета конкурсу «Пустоцвіт» – відродження в
ЗМІ області фейлетону; мета конкурсу «Лідер» – відродження нарису як журналістського жанру для формування позитивного іміджу сучасного українського менеджера, підприємця, мецената, фахівця в царині освіти,
охорони здоров’я, культури і спорту, державного, громадського, політичного діяча, совісного і чесного громадянина – патріота.
Ефективна взаємодія обласної державної адміністрації зі ЗМІ забезпечується шляхом створення суспільно
важливих інформаційних приводів. У 2020 році проведено більше 50 пресконференцій, брифінгів і прямих
ефірів за участі представників обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів

157

виконавчої влади щодо стану справ і реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, освіти і науки,
культури, житлово-комунального, агропромислового та
дорожнього господарств, капітального будівництва, інших.
Упродовж минулого року проведено більше ніж
20 тематичних інформаційних кампаній. Зокрема, відповідно до завдань Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації
України, а також інших профільних міністерств і відомств, здійснено інформаційний супровід реалізації основних державних реформ і програм: «Велике Будівництво», «ПротиДІЙ насильству», «Протидія торгівлі
людьми», реформи децентралізації влади в Україні, популяризації патронатної та сімейної форм виховання,
проведення вакцинації населення тощо. Також поширювалась соціальна реклама з метою вшанування подвигу
учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, популяризації військової служби за
контрактом у лавах Збройних сил України, підтримки
патріотичних настроїв у суспільстві, популяризації військової служби за контрактом у лавах Національної гвардії.
В умовах викликів, зумовлених поширенням COVID19, першочерговим завданням стало оперативне інформування населення щодо поширення коронавірусної
інфекції в області та про зусилля органів державної
влади, спрямовані на подолання вірусу й кризи, спричиненої ним. На офіційному сайті обласної державної адміністрації, а також на сторінках у соціальних медіа щоденно публікується актуальна інформація про кількість
нових хворих, географію поширення коронавірусної
хвороби та стану госпіталізованих пацієнтів. З метою
інформування населення про забезпечення ліками хворих на коронавірусну хворобу та заповнення ліжкового
фонду госпітальних баз здійснюється стрімінг-трансляція позапланових перевірок. Також підготовлено відеоролики за участю експертів, лідерів думок, представників
інститутів громадянського суспільства, у тому числі
молодіжних громадських організацій.
Сьогодні важливим є питання інформаційної безпеки
та обмеження впливу сусідніх країн на медіапростір
України. Особливо актуальним це завдання є для Чернівецької області як прикордонної. Обласною державною
адміністрацією спільно із силовими структурами області, профільними відомствами, представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області в межах компетенції
проводяться заходи щодо захисту інформаційної інфраструктури. У звітному періоді здійснювались моніторинги медіапростору з метою виявлення повідомлень, що
містять заклики до насильницької зміни або повалення
конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість,
пропаганду війни, сепаратизму й тероризму; стосовно
виявлення ретрансляції телеканалів, розповсюдження
яких законодавчо обмежується на території України,
припинення провайдерами програмної послуги Чернівецької області трансляції іноземних програм, зміст яких
не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, а також
місцевих телерадіопрограм щодо інформаційної безпеки.
Спільно з правоохоронними органами в області проводилась робота з виявлення і припинення розповсюдження обмежених для ретрансляції іноземних програм
у місцях масового відпочинку та скупчення людей. До
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слова, при обласній державній адміністрації функціонує
Рада інформаційної безпеки.
З метою належного впровадження медійних реформ
при обласній державній адміністрації створено профільні робочі групи з питань підготовки до вимкнення
аналогового та переходу на цифрове телерадіомовлення
на території Чернівецької області, а також з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова.
На розвиток ЗМІ краю, удосконалення взаємин
місцевих масмедіа та владних структур спрямована
Регіональна програма забезпечення інформаційних потреб населення області на 2021–2023 роки [5], що затверджена рішенням сесії обласної ради.
Програма визначає основну стратегію розвитку інформаційної галузі області, створення належних умов,
що сприятимуть творчій діяльності ЗМІ, а також розвитку видавничої сфери загалом, забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні.
Висновки. Таким чином, можна підсумувати, що
практика, форми та механізми співпраці Чернівецької
обласної державної адміністрації і ЗМІ сприяють поінформованості буковинців про напрямки й результати
роботи перших. Органи місцевої виконавчої влади створюють інформаційні приводи, що дають змогу ефективно висвітлювати їх діяльність, вчасно та якісно інформувати громадськість у найбільш віддалених районах
області.
На основі узагальнення досвіду взаємодії органів
державної влади та ЗМІ визначено, що найбільш поширеними формами співпраці є: пресконференції, брифінги, участь у прямих ефірах, інтерв’ю, престури тощо.
Крім того, органами державної влади практикуються і
нові форми спілкування зі ЗМІ.
Основними пропозиціями щодо вдосконалення взаємодії органів державної влади та ЗМІ, на нашу думку, є:
модернізація в умовах швидкого розвитку нових масмедіа чинного законодавства; оприлюднення інформаційних повідомлень і матеріалів громадськості, що містять
конкретні пропозиції щодо вирішення проблемних питань регіону; організація медіатурів журналістів, у тому
числі районних, в інші регіони України, країни близького зарубіжжя з метою обміну досвідом, ознайомлення
з діяльністю місцевих органів влади, набуття нових
знань; сприяння організації підвищення кваліфікації
журналістських кадрів; забезпечення вивчення і проведення аналізу громадської думки стосовно діяльності
органів державної влади, у тому числі через проведення
опитувань громадськості із залученням ЗМІ, моніторингу оприлюднення в масмедіа зауважень і пропозицій
інститутів громадянського суспільства та окремих громадян, урахування висловлених зауважень і пропозицій

та публічне реагування на них; активізація нових, у тому
числі неформальних, форм спілкування влади й ЗМІ;
активніше використання соціальних медіа при здійсненні інформаційної діяльності тощо.
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ВЗАИМОРЕЗОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ / СОЦИАЛИЗАЦИИ
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ
Цель статьи – подведение итогов исследования взаимодействия кросс-культурных и особенных
характеристик диалектики социализации и индивидуализации в переходный период. Методы исследования
и изложения основаны на использовании конкретно-исторического и абстрактно-логического подходов,
фиксации общих и специальных черт, общественной статики и трансформационной динамики.
Человечество исчерпывает потенциал прежнего типа развития. Одновременно создаѐтся основание не
только отрицательного снятия прежней общественной парадигмы, но и положительной программы
утверждения нового соотношения свободы и принуждения, рутины и творчества, социализации и
индивидуализации.
Ключевые слова: индивидуализация, социализация, творчество, организационно-управленческие
отношения, обучение.
«Топор уже стучит в основание
социального дерева.»
(А.М. Горчаков)
Постановка проблемы. Неуклонная смена лидеров
и аутсайдеров соответственно закону неравномерности
развития проявляет вызревающие в недрах культурноцивилизационных миров крупные события, перемены,
катаклизмы. Переосмысливая вслед за классиками философии известный образ из «Гамлета», можно констатировать, что, естественно, крот истории по-прежнему
неудержим. И сейчас ойкумена вошла в очередной период открытия для себя новых горизонтов жизнеустройства и политико-экономического порядка, механизмов
обеспечения безопасности и развития. При этом с одной
стороны, альтернативы слишком радикальны, с другой, –
и слабые властно-управленческие воздействия в точке
бифуркации могут оказаться решающими. Определяющим может стать взаимовлияние общества и личности, в
частности, – в процессах индивидуальных и социальных
воспитания и образования. Но это, в свою очередь, значимо трансформирует грани социализации и индивидуализации в общественно значимых воспроизводственных
циклах. Так, общественные отношения зримо формируют свои требования и предпочтения; вот только реализуются они и в индивидуальных судьбах [1-4]. Разумеется, реальность богаче фантазий неожиданностями;
«родимые пятна» прошлого и мгновения будущего перемежаются и взаиморезонируют. Осуществление не
только негативных, но и позитивных форм снятия устаревшей политической формы, естественно, требует
возврата от попыток практического демонтажа и теоретического отказа от базовых ценностно-смысловых
комплексов культурно-цивилизационных миров к реактуализации опоры на них и, стало быть, усилий по возрождению их созидательных и регулятивных функций в
социализации / аккультурации и индивидуализации общественного пространства. Соответственно, разновекторность постсоветских трансформаций входит в общий
глобальный поток изменений парадигмальной глубины.
«Привязка» тем грубее, чем активнее историческая

судьба ищется в кильватере культурно-цивилизационного мира Запада.
Анализ исследований и публикаций, на которые
опирается автор. Теоретико-методологическими основаниями исследования являются, прежде всего, принципиальные разработки И. Алексеенко, С. Анисимова,
Ж. Аттали, Г. Барта, С. Батенина, Г. Батищева, Дж. Берри, Г. Бехманна, Л. Борисовой, Ф. Броделя, А. Бузгалина, П. Бьюкенена, В. Вазюлина, И. Валлерстайна,
В. Вундта, Ж. Дави, Н. Данилевского, В. Дрожжинова
Э. Дюркгейма, В. Ефимова, П. Ещенко, А. Жилина,
С. Заветного, А. Зиновьева, Э. Ильенкова, И. Ильина,
С. Каверина, А. Карпова, Дж. Кемпбелла, А. Колганова,
Ж. Лакана, Л. Ларуша, Г. Малинецкого, К. Маркса,
Р. Мертона, Ф. Михайлова, М. Мосса, И. Острецова,
Т. Парсонса, Б. Парыгина, К. Поппера, Е. Режабека,
А. Рэнда, В. Сагатовского, Г. Селье, З. Сергеевой,
Ж. Сореля, Г. Спенсера, А. Спиркина, Г. Тарда, Дж.
Фрезера, Э. Фромма, Й. Хейзинги, В. Чиркова, О. Шпенглера. Одновременно кардинальное изменение материально-технической базы не только повышает значение
творческо-созидательных способностей человека, но и
накрепко интегрирует в мир высоких технологий, формируя тенденции киберсоциализации. Так, Ф. Махлуп
применял понятие «экономика знаний», характеризуя
узкий сектор хозяйствования, включающий сферу образования, исследований и разработок, информационной
деятельности и т.п. Уже П. Друкер увидел появление
типа экономики, где знания имеют определяющее значение. Ныне роль знаний для конвейеризации общественно значимых инноваций повышается столь значительно, что формирующийся социум порой характеризуют
как общество знания / познания, рассматриваемое сквозь
призму гигантских практических и теоретических перемен, предстоящих человечеству при взятии очередного
эволюционного барьера.
Цель статьи – подведение итогов исследования взаимодействия кросс-культурных и особенных характеристик диалектики социализации и индивидуализации в
переходный период.
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Методы исследования и изложения материала
основаны на использовании конкретно-исторического и
абстрактно-логического подходов, фиксации общих и
специальных черт, моментов общественной статики и в
трансформационной динамике.
Изложение основного материала исследования.
Как известно, мера соотношения индивидуального и
социального начал в психолого-педагогических практиках культурно-цивилизационных миров изменчива и
динамична. И конструктивные, и деструктивные пути
социализации / индивидуализации оформляются в
устойчивые представления о нормативном, скрепляемые
выдвижением Сверхпроектов, опирающихся на массу
разноуровневых проектов. И все они представляют собой структуру связи людей, путь интеграции и кооперации, форму социализации. И индивидуального самовыражения, индивидуализации социального пространства.
В постглобальном мире каждый в той или иной мере
отвечает за будущее человечества; кто пытается уклониться, тот, как правило, попустительствует агентам
общественной энтропии. Причѐм усиление значения
тенденций формирования познающего общества становится весомым фактором их трансформаций. Человек,
общество, хозяйство – феномены органические, а не механические. Их нельзя пытаться описывать и организовывать исключительно в терминах материальных интересов и рационального эгоистического выбора, а народ
часто выступает как самостоятельная недробимая величина с собственными задачами, волей, привычками. При
этом в мире сосуществуют сонмы цивилизаций, социокультурных стилистик, соединѐнных в культурные
миры. Судьбы их определяются силой исходных импульсов, итогами конкуренции, геополитическими обстоятельствами (внешним вызовом, соотношением союзников и противников, др.), качеством управления.
Ойкумену ведут вперѐд такие вдохновляющие проекты,
как первый сверхзхвуковой авиалайнер, первый искусственный спутник, вывод на орбиту первого живого существа, первый космонавт, первая женщина-космонавт,
первый космический коллектив, первый межнациональный космический экипаж, первый выход космонавта в
открытый космос и т.д., а сталкивает в неоархаику
насаждение старых бездоказательных заблуждений, в
толще которых, порой, когда-то были крупинки новых
наблюдений, хоть и в иррациональных формах. Наконец, заостряя тему органичного единства природы личного и общенародного творчества, Роберт Рождественский констатировал: «Я не верю, что это винтики /
Космосу вызов бросали!»
Накопленный потенциал открывает перспективы
бурного рывка Сверхмодерна – но его результаты могут
быть существенно различны. Создание человечеством
предпосылок для комплексных изменений усиливает как
искус их использования в частных эгоистических целях,
так и возможности применения в интересах народов
всей ойкумены. Постглобальные трансформации парадигмального уровня, охватывающие все стороны жизни
и втягивающие в себя так или иначе различные регионы
ойкумены, радикально меняют акценты и в структуре
богатства народов, и в процессах как производства, так и
обмена, и в направленности конкурентной борьбы

между культурно-цивилизационными мирами. Поскольку в ядро общественного богатства смещаются развитие
и творческая реализация сущностных сил человека, то
проблемы максимизации социально-политического поля
творчества (прежде всего, в труде и управлении) выходят на первый план, обостряясь именно в переходный
период преобразований. Для акторов с нисходящей динамикой характерны попытки притормозить трансформации – вплоть до опрокидывания их вектора. Впрочем,
быть может, смысл волны неоархаики как раз в том,
чтобы притормозить научно-технический прогресс и тем
уменьшить его контраст с глобальным нравственным
застоем. При увеличивающемся отрыве технико-технологического уровня от нравственного особо важно, что
взять из прошлого: огонь или пепел. Вот только теперь
погребальный пепел будет радиоактивным. И это тоже
объединит всех.
Так, без надѐжного морально-этического основания
человечество ныне в состоянии нанести критично большой урон и окружающей среде, и себе. И «спусковые
крючки» активизации социально-политического аспекта
перемен сопряжены с ценностно-смысловыми комплексами: как индивидуальными, так и социальными [5-8].
Традиции и ценности всегда формировали силы самосохранения и саморазвития ойкумены. Однако только теперь угрозы достигли всеобщего, планетарного масштаба, формируя вызовы как ценности жизни, так и
достоянию мировой (духовной и материальной) культуры.
Оторвавшись от животного и родового начала, человек начинает ощущать трансцендентность своего одиночества, своей конечности. Технократический выигрыш
от роста материальных благ и культуртрегерских политтехнологий оборачивается обессмысливанием жизни,
обезличиванием человека, превращением его в винтик
бездушных бюрократических структур с жѐстким разделением жизни на время труда и потребления вплоть до
высшей степени отчуждения – гибели в нескончаемых
конфликтах. Социальный аспект отчуждения – различие
в уровнях культуры и богатства, освоенных всем обществом и его социально-политическими группами, профессиональными, национальными и др. корпорациями.
Личностный аспект – утрата самотождественности: индивид перестает соответствовать собственным человеческим качествам. У отчуждения, у несвободы вообще
много масок. Вместе с тем, экология личности предполагает постоянный гражданский выбор в пользу творчества как проявления сугубо индивидуальной комбинации дарований в общественно предоставляемой форме.
Если ранее человек, как правило, реализовывался в строгих рамках предопределѐнной рождением жизненной
дороги, то сегодня в социальном масштабе свобода выбора в продуцировании смыслов сменила свободу от
выбора с низведением к животно-вещной репродукции.
Место общественной предрасположенности к отчуждѐнному канону и индивидуального порыва к творчеству
заняла общественная потребность в творчестве, дополняемая порой индивидуальной склонностью к бегству от
сложностей свободы. Общественно необходимым становится воспроизводство «человека творческого». Инновационно-синергетические свойства воздействия усиливают политическую роль игрового характера и социаль-
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ных сетей в коррекции отношений. А соотношение
аспектов обеспечения конкурентоспособности каждым
из культурно-цивилизационных миров постглобальной
ойкумены различно и подвижно.
Становление человеческой субъектности происходит
по мере развития рефлексии; постоянный учѐт этого
обстоятельства – условие успеха проведения рефлексивной модернизации. Осуществление же новой, рефлексивной модернизации повышают требования к социальному
аспекту связей. Гораздо важнее две взаиморезонирующих характеристики человеческой позиции, проявляющейся в деятельности: творческая метафоричность и
гражданственность. То и другое зависит от социального
и индивидуального опыта, включѐнности в определѐнную конфигурацию социальных контактов. Продуктивные пути развития предполагают воспроизводство органичных общественных форм включения в общество и
нахождения себя самого, путей «в социум» и «к самому
себе». Рефлексивное сознание формируется диалектикой
социального и индивидуального развития, востребуя
того и другого. Мера сорезонирования индивидуализации и социализации воплощается в состоянии и динамике социокультурного капитала общества, проявляясь,
в частности, в отношении к человеку, качеству его
жизни и возможностям творческого раскрытия дарований. Вместе с тем, творчество – генерализующий механизм не просто индивидуального развития, но и соразвития; как индивидуализации, так и социализации
(альтернативный отчуждению).
Соответственно, ныне значимо меняется качество
процессов социализации – индивидуализации человеческой деятельности. Характер одарѐнности, комбинация
способностей, заинтересованности, знаний и опыта крайне
индивидуальны. Но в производственной деятельности
человек накрепко интегрирован как в систему прежнего
труда предшествующих поколений (в частности, в оборудовании овеществлена определѐнная функциональность), так и в технологические цепочки. Общественное
разделение труда приводит к тому, что для субъекта
присвоения продукты чужого труда – уже не чужие продукты; снижение целостности каждого человека компенсируется ростом родовых черт (многообразия богатств,
общественного характера деятельности, социальных
связей, социальной силы). При этом доминирование таких
финансово-экономических форм как «деньги», «капитал»,
«норма прибыли» и т.п. не только сдерживает развитие,
но и разрушает как личность, так и общество. Заканчивается сама «жизнь» данной разновидности организации
общественного организма, предполагающая паразитирование на внешних ресурсах «колоний» и подчинении
рынков: прежде всего, сырья, творческой активности,
связанного, потребительских. Продление агонии этой
политико-экономической целостности обходится человечеству масштабными потерями не только упущенных
возможностей, но и формированием «дерева противоречий»
между богатыми и бедными (людьми, слоями и регионами), сверхпотребляющими / стяжающими и недоедающими / терпящими лишения. Причѐм повышение жизненных удобства и комфорта для одних прямо предполагает
паразитирование на бедственном положении других.
А использование отрицательной моральной силы
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рано или поздно бьѐт не только по еѐ непосредственным
проводникам, но и окружающим [9-12]. С одной стороны, попытки «пришпорить» историю могут спровоцировать переход к реализации затратных вариантов существования и роста, при которых достижение результатов
оказывается и сопряжѐнным с надрывом производительных сил общества, и мимолѐтным, зачастую вовсе отторгаясь последующим ходом социально-политических
процессов. С другой, – существуют и возможности оптимизации трансформаций, и исторически обусловленные ресурсные базы и методологии воздействия на процессы общественного развития. Изменчивость тех и
других испытывает серьѐзное воздействие со стороны
тенденций к усилению постглобальных признаков общественной среды, предоставляя дополнительные шансы
для как позитивных, так и негативных мутаций общественного организма.
Комплексное осуществление организационно-управленческого подкрепления творчества предполагает, в
первую очередь, доформирование среды творчества,
точек его концентрации (например, в кластерной форме
научно-образовательно-производственных объединений),
систем постоянного обучения (включая переобучение и
самообразование) творческой активности, прежде всего, –
в труде и управлении. Доминирующая представленность
созидателей и в общественном воспроизводстве, и в органах не только самоуправления, но и всех ветвей власти – необходимость качественного и своевременного принятия и претворения. Облегчение же мотивирования и
развития общественного творчества, и индивидуализации политических условий развѐртывания и реализации
способностей сейчас во многом связано с последовательными регионализацией и децентрализацией. В частности, региональный уровень общественной жизни позволяет интегрировать на основе гармоничного взаимодействия и гражданственности созидательный потенциал
индивидуального и коллективного партнѐрства / сотрудничества, продуктивные импульсы личной инициативы
и группового взаимодополнения.
Характер социализации / аккультурации, а также
комплексность развития и востребованности сущностных сил человека во многом подчинены ведущим антагонизмам переходного периода. В частности, резкое
углубление системного кризиса, в глобальном масштабе
охватившее политико-экономическую и культурноцивилизационную целостность, вывело в ядро главного
внутреннего противоречия столкновение интересов
компрадорского олигархата (часто – под либерал-националистическими лозунгами) и народов в определении
ведущей направленности комплекса вопросов трансформаций государства, науки, промышленности, технологий и коммуникаций, права, образования, социальной
сферы, общественной идеологии и психологии.
Выводы. Соответственно, ныне человечество входит
в период гораздо более радикальных перемен, нежели
привычные. Кардинальное переструктурирование глобального мироустройства уже преодолело свою «точку
невозврата». Вместе с тем, умение сохранить верность
себе и своему родному культурно-цивилизационному
миру под напором искусов разнообразия информации об
эпохах и странах отнюдь не означает изоляционизма и
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самодовольства. Мир стоит перед общей задачей гармонизации общественного порядка и выращивания новой
реальности на более справедливых началах, позволяющих сочетание максимального роста прав (от краеугольного права на жизнь, на еѐ достойное человека качество,
на обеспечение равнодоступности условий до полной
корзины социальных, экономических, политических,
экологических и др.) каждого с патриотизмом. Ещѐ Глеб
Успенский предупреждал: необходимо «делать огромные усилия ума и совести для того, чтоб построить
жизнь на явной лжи, фальши и риторике». Однако, отсутствие у апологетов уходящего расчеловечивания как
социальной, так и индивидуальной жизни рецепта преодоления любой из фатальных для него проблем рождает трансцендентный страх перед жизнью, историей,
будущим, вынуждая к тотальности лживой пропаганды.
При этом социализация формирует две альтернативные стратегии: борьбы либо за свою цивилизацию, либо
за себя (с присоединением к ценностям и смыслам
наиболее успешной в данный период истории). Согласованность социетального управления, социальной педагогики и социальной работы – весомый элемент эффективного использования возможностей переходного
периода. Одним из важнейших измерений прогресса
человечества становится мера общественной востребованности реализации глубоко индивидуальной комбинации сущностных сил каждого, соотношение внешнего
принуждения и внутреннего побуждения конкретных
форм их проявления. Уже продукты труда как стоимость
есть лишь вещное выражение человеческого труда, вещная видимость общественного характера труда. Однако
человечество уже исчерпывает потенциал прежнего типа
развития, базировавшегося на стремлении к безграничному хозяйственному экстенсивному росту, требовавшего повышения неравномерности социальных возможностей, экспансии на новые рынки и, следовательно,
регулярности потребительского угара и военных авантюр. Вместе с тем, уперевшись в непреодолимую преграду угрозы всему живому от устаревающих стратегий,
человечество и вынуждено, и имеет всѐ необходимое,
чтобы переходить к акценту на интеллектоѐмкие экологичные естественно-природные технологии с приоритетом уважения к окружающей среде и гуманизации общества. Природа же рефлексивного понимания и
управления требует внимания и учѐта качеств не только
объективной, но и субъективной составляющей исторического процесса, в частности, – деятельных участников
и возможных, актива и пассива перемен, союзников и
противников, их структурной и функциональной опредѐленности. Тем самым создаѐтся основание не только
отрицательного снятия прежней общественной парадигмы, но и положительной программы утверждения
нового. Повышение продуктивности изысканий в данном
направлении, по нашему мнению, предполагает первоочередное изучение потенциала воспитания в процессе
обучения для образования (собственно, со-созидания личности) при формировании и распространении знаний.
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MUTUAL RESONATION OF INDIVIDUALIZATION / SOCIALIZATION
PROCESSES ON THE FRACTURE OF EPOCHS
The purpose of the article is to summarize the study of the interaction of cross-cultural and special characteristics of the
dialectics of socialization and individualization in the transition period. Research and presentation methods are based on the
use of concrete historical and abstract logical approaches, fixing general and special features, social statics and
transformational dynamics. Humanity is exhausting the potential of the previous type of development. At the same time, the
foundation is being created not only for a negative removal of the previous social paradigm, but also for a positive program of
affirming a new relationship between freedom and coercion, routine and creativity, socialization and individualization.
Key words: individualization, socialization, creativity, organizational and managerial relations, learning.
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ВПЛИВ ВАТИКАНУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ КАТОЛИЦЬКИХ
РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
У статті досліджується вплив Ватикану на діяльність релігійних організацій католицького
віросповідання в Україні в контексті забезпечення захисту національних інтересів українського
суспільства. Проаналізовано чинники впливу Католицької Церкви на чолі з її главою Папою Римським на
релігійні процеси в Україні. Показано, що стан і функціонування релігійних організацій Римсько-католицької
Церкви і Української Греко-Католицької Церкви на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях України в умовах гібридної війни є важким.
Ключові слова: Ватикан, Папа Римський, католицькі релігійні організації, Римсько-католицька Церква,
Українська Греко-Католицька Церква, гібридна війна.
Постановка проблеми. У сучасній Україні відбуваються зміни, що супроводжуються виникненням значних проблем у різних сферах національного життя –
політичній, соціально-економічній, гуманітарній, котрі
тісно пов’язані з суспільно-релігійними відносинами.
Лише їх вирішення дозволить українському суспільству
рухатися до побудови правової демократичної держави.
Серед багатьох чинників національного поступу України
особливе місце займають релігійні. Захист національних
інтересів у релігійній сфері – одне із важливих завдань
Української Держави.
Воєнна агресія Російської Федерації проти України,
окупація Криму та частини територій українського Донбасу стали могутнім викликом і для релігійного середовища України. В умовах коли релігія використовується
як знаряддя гібридної війни, а релігійні інституції – як її
інструменти, перед Україною постає важливе завдання –
усунення ризиків у релігійній сфері, що реально загрожують національній безпеці, а також дотримання при
цьому демократичних стандартів у сфері свободи совісті
та віросповідання.
Європейська інтеграція України потребує розвитку та
зміцнення контактів із домінуючою на континенті Католицькою Церквою та Ватиканом, як впливовим міжнародним релігійним центром і суб’єктом не лише світових
міжцерковних відносин, але й міждержавних правовідносин. Необхідність поглиблення відносин з Ватиканом
зумовлена також наявністю в Україні інституційної мережі та значної кількості релігійних організацій Римсько-католицької Церкви (РКЦ) та Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), вплив яких на українське
суспільство є досить відчутним.
Водночас потрібно зазначити, що Ватикан має власні
інтереси стосовно України, що не завжди збігаються із її
національними інтересами. Наприклад, Католицька Церква у своїх зовнішньополітичних поглядах дистанціюється від нашої безпосередньої дійсності, проводить

свою дипломатичну політику як релігійна інституція
глобального рівня. Саме з позиції глобального виміру
здіснюється католицька стратегія утвердження миру в
усьому світі, в тому числі й Україні. Ватиканська дипломатія щодо припинення війни на окупованій частині українського Донбасу, конституювання Православої Церкви
України, суперечностей між католицькими та православними конфесіями прагне зберігати нейтралітет відносно
конкуруючих геополітичних гравців та сторін конфлікту.
У зв’язку з викладеним вище актуалізується проблема дослідження впливу Ватикану на функціонування
релігійних організацій католицького віросповідання та
суспільно-релігійні процеси в Україні собливо в контексті гібридної війни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні
в Україні є небагато досліджень дипломатичної політики
Ватикану в сучасних міжнародних відносинах, його
впливу на процеси в релігійному середовищі та діяльність католицьких релігійних організацій в Україні.
Проблеми державно-церковних і міжконфесійних відносин, функціонування та розвитку релігійних організацій, у тому числі й католицького віросповідання в
Україні, дипломатичної діяльності Ватикану та його
впливу на українське суспільство розглядалися у працях
українських науковців, зокрема А. Гев’юка, О. Горкуші,
С. Здіорука, В. Єленського, В. Бондаренка, М. Отроша,
П. Яроцького та інших. Наразі все ж залишаються малодослідженими питання дипломатичного впливу Ватикану на діяльність релігійних організацій католицького
віросповідання та розвиток релігійної ситуації в Україні
в умовах гібридної війни з боку Росії.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження
впливу Ватикану на діяльність католицьких релігійних
організацій в Україні, в тому числі й на окупованій частині Донбасу, в умовах воєнної агресії з боку Російської
Федерації. Відповідно до мети визначено такі завдання:
– розглянути стан і функціонування релігійних орга-
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нізацій Римсько-католицької Церкви і Української ГрекоКатолицької Церкви в умовах гібридної війни проти
України;
– висвітлити вагомі події міжнародного життя, пов’язані з діяльністю інституцій Католицької Церкви на чолі
з Папою Римським, та чинники їх впливу на безпековий
розвиток релігійної ситуації в Україні та процеси в
католицькому релігійному середовищі;
– проаналізувати дипломатичну діяльність Ватикану,
спрямовану на функціонування релігійних організацій
Римсько-католицької Церкви і Української Греко-Католицької Церкви в Україні.
Виклад основного матеріалу. Динамічні процеси
розвитку державно-церковних та міжконфесійних відносин, впровадження демократичних принципів у державну політику щодо релігійного життя знаходять своє
відображення насамперед у тому, що українське суспільство розвивається як поліконфесійне. Найбільш чисельними конфесіями, що представляють релігійне середовище України, є православ’я, протестантизм і католицизм. Примітно, що мережа релігійних організацій в
Україні на 97% складається з християнських віросповідань, в тому числі 53,7% – православні, 28,9% –
протестанти та 14,3% – католики різних деномінацій.
Так, за даними державної статистики станом на
2020 рік в Україні зареєстровано статути 36796 релігійних організацій, з них: 89 центрів, 301 управління,
536 монастирів, 369 місій, 84 братства, 207 духовних
навчальних закладів, 35210 релігійних громад. Українські католицькі релігійні організації чисельністю
5269 одиниць або 14,3% від загальної кількості релігійної мережі представлені таким чином: 3660 релігійних
організацій Української Греко-Католицької Церкви або
9,9% від загальної кількості релігійних організацій усіх
конфесій, 1134 релігійні організації Римсько-католицької Церкви або 3,1%, 471 релігійна організація Мукачівської єпархії греко-католицької церкви або 1,3% та
4 релігійні організації Вірменської католицької церкви в
Україні [1].
Діяльність католицьких церков є вельми вагомою у
державно-конфесійних відносинах і в контексті реалізації національних інтересів українського суспільства, на
що вказують і соціологічні дослідження. Найчастіше
громадяни України відносять себе до вірних Православної Церкви України (34%), але 8,6% опитуваних вважають себе віруючими католицьких церков, а саме: 8,2% –
Української Греко-Католицької Церкви, 0,4% – Римськокатолицької Церкви [2].
Російська воєнна агресія проти України, окупація
Криму і частини територій Донецької та Луганської областей супроводжувалася насильством, переслідуваннями та дискримінацією релігійних громад, духовенства
і віруючих різних конфесій, окрім так званої української
православної церкви московського патріархату, що є
частиною російської церкви. Вкрай важких утисків зазнають релігійні організації Донецького екзархату Української Греко-Католицької Церкви та Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької Церкви на окупованих
територіях. За свідченнями керівництва та священнослужителів УГКЦ і РКЦ (оскільки немає повної та
об’єктивної статистики) у 2018 році на окупованій час-
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тині українського Донбасу діяло лише 6 релігійних громад РКЦ, у тому числі у м. Донецьк – 3 (обслуговували
2 священники), у м. Луганськ – 1 (1 священник), а також
5 парафій УГКЦ, з них 3 – у м. Донецьк та 1 парафія у
м. Луганськ, котрі опікували 5 священнослужителів.
У 2013–2014 роках, під час Революції Гідності, релігійні організації різних конфесій в переважній більшості, в тому числі УГКЦ і РКЦ, виступили на захист свободи та демократії, засудили агресію Російської Федерації
та надали значну підтримку українським військовим,
добровольцям, волонтерам, внутрішньо переміщеним
особам. Таким чином, релігійні організації католицького
віросповідання продемонстрували свою участь у
розв’язанні болючих проблем українського суспільства
[3]. Вагомою також є роль структур УГКЦ і РКЦ у здійсненні опіки та підтримки віруючих громадян на тимчасово окупованих територіях України.
У сучасних складаних суспільно-політичних умовах
релігійні організації УГКЦ і РКЦ, вирішуючи стратегічні і тактичні проблеми своєї життєдіяльності, розвиваючи душпастирську, місіонерську, благодійну роботу
тощо, здійснюють конструктивну діяльність у руслі підтримки соціальних і політичних пріоритетів України,
тим самим відіграючи важливу роль у процесах гармонізації суспільно-релігійних та державно-церковних відносин, забезпеченні толерантних міжконфесійних стосунків, у тому числі між католицькими та православними
релігійними інституціями [4]. Крім того, загалом позитивний характер діяльності українських католицьких
релігійних організацій сприяє конструктивному та динамічному розвитку міждержавних відносин з Ватиканом,
що є вагомим чинником у поступі України до європейського співтовариства.
У даному контексті важливою міжнародною подією в
умовах гібридної війни стала зустріч у м. Гавана на Кубі
12 лютого 2016 року глав Католицької Церкви Папи
Римського Франциска та Російської православної церкви
(РПЦ) патріарха московського Кирила. Варто зазначити,
що Папа Римський і патріарх РПЦ не зустрічалися взагалі ніколи, це перша така зустріч глав церков. У рамках
зустрічі відбулася двогодинна розмова, після якої відбулося підписання спільної Декларації [5].
Насамперед варто зауважити, що у гаванській зустрічі є два аспекти – релігійний і політичний. І саме з
релігійного погляду зазначена зустріч, безумовно, значуща. Спілкування глав християнських церков засвідчує,
що міжнародний релігійний діалог можливий. З геополітичної точки зору треба наголосити, що ця зустріч керівників Католицької Церкви та Російської православної
церкви, в умовах санкцій проти Російської Федерації
внаслідок окупації українських Криму та частини територій Донбасу, свідчить про намагання Москви шукати
шляхи комунікації із Заходом. І в тому числі й за допомогою РПЦ Росія веде свою геополітичну гру із Заходом, частиною якого є держава Ватикан на чолі з його
Главою Папою Римським [6].
У тексті Гаванської декларації добре видно вплив такого суб’єкта інтересів, як РПЦ, який використовує маніпулятивні методики для інтерпретації власної ролі у
сучасній російській війні проти України, а також щодо
стосунків між греко-католицькими та православними
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організаціями. Московський патріархат лукаво заявляв,
«що розвитку двосторонніх відносин між РПЦ та Ватиканом заважають українські греко-католики» [7]. Такі
вислови чітко вказують на те, що у політиці РПЦ нічого
не змінилося: вона і надалі буде проявляти ненависть до
України і особливо до УГКЦ, метою РПЦ є погіршення
відносин між Ватиканом і УГКЦ.
Голова УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук),
коментуючи підписаний текст спільної Декларації підкреслював, що «...ті пункти, що стосуються України загалом і УГКЦ зокрема, в мене викликали більше запитань,
ніж відповідей» [8]. Так, даючи оцінку пункту 25 Декларації «… метод «уніатизму», притаманний минулому, в
значенні приєднання однієї спільноти до іншої, відриваючи її від своєї Церкви, не є способом, що дає змогу
відновити єдність. Однак християнські спільноти, що
з’явилися в таких історичних обставинах, мають право
існувати…», Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) зазначив: «Нам уже начебто не заперечують право на існування. Насправді для того, щоб існувати і діяти, ми не
зобов’язані ні в кого питати дозволу… Москва вимагала
від Ватикану майже заборону на наше існування та обмеження нашої діяльності. Навіть більше, цю вимогу в
ультимативному порядку ставили як умову для можливості самої зустрічі Папи і Патріарха» [8].
Одним із недружніх до України є пункт 26 Гаванської декларації щодо російсько-української війни: «Вболіваємо з приводу протистояння в Україні… Закликаємо
всі сторони конфлікту до розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру…» [5]. Так,
Голова УГКЦ Святослав оцінює, що «Саме слово «конфлікт»… схиляє думати про те, що в нас є «громадянський конфлікт», а не зовнішня агресія сусідньої держави». За словами Святослава (Шевчука), від підписантів
Декларації Український народ очікував саме спільної
солідарності з ним у боротьбі з зовнішньою агресією
Російської Федерації на сході України та признання загальновідомого факту, що «якби на українську землю з
Росії не прибули її військовослужбовці…, якби РПЦ
освячувала не ідею «руского міра»…, то ні анексії
Криму, ні цієї війни взагалі б не було» [8].
Очевидно, що загалом та в контексті Гаванської зустрічі керівництво РПЦ, не визнаючи саму УГКЦ, намагаючись витіснити її релігійні структури або обмежити
значну роль у християнському світі, здійснює спроби
впливати на діяльність греко-католицьких організацій
безпосередньо через Ватикан з використанням прийнятних для себе засобів [9]. Необхідно наголосити, що після
збройної агресії Російської Федерації проти України,
Ватикан став ще більш важливим партнером для РПЦ,
оскільки остання використовує його та Папу Римського
як певний вихід із міжнародної ізоляції, а також в інших
не менш важливих для Росії та РПЦ політичних і церковних питаннях.
Зрозуміло, що у Ватикані розуміють таку позицію
РПЦ, проте як відомо їхня стратегія передбачає ведення
діалогу зо всіма інституціями, які виявляють будь-які
прагнення до цього. Крім того, ватиканська дипломатія
базується на принципі «за що», а не «проти чого» виступає Ватикан [9]. Свідченням цього є слова Папи Римського Франциска, після зустрічі у Римі 30 травня 2018 ро-

ку з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків
московського патріархату митрополитом Іларіоном
(Алфєєвим): «Католицька Церква, Католицькі Церкви не
повинні втручатися у внутрішні справи Російської
Православної Церкви навіть у політичних питаннях. Це
моя позиція і позиція Святого Престолу. Ті, хто втручаються, не слухаються Святого Престолу» [10].
Однією із значущих подій для України, для Римськокатолицької та Української Греко-Католицької Церков,
всього українського суспільства став офіційний візит у
червні 2016 року Державного секретаря Ватикану кардинала П’єтро Пароліна, який відвідав міста Київ, Львів
та Запоріжжя. Візит Державного секретаря Ватикану,
який є посланцем Папи Римського – річ неординарна як
для України, так і для міжнародної політики. Адже саме
під час такого візиту, в процесі спілкування з керівництвом Української Держави, вищим духовенством УГКЦ і
РКЦ, представниками релігійних організацій інших
конфесій, віруючими та громадськістю, стає можливим
зрозуміти ставлення Ватикану до ситуації в Україні, а
також його подальшу дипломатичну політику щодо
українських проблем.
В умовах воєнної агресії Російської Федерації цей візит мав надзвичайно велику дипломатичну, церковну й
гуманітарну значимість для України. Під час зустрічі з
Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро
Пароліном Президент України Петро Порошенко зазначив, що між Україною та Ватиканом існує ефективний
діалог, та відзначив високу увагу Ватикану до Української Держави і питань безпеки на Європейському континенті [11].
За підсумками візиту в Україну, згідно з промовами
Державного секретаря Ватикану кардинала П’єтро
Пароліна, можна виокремити основні фундаментальні
месиджі очільника папської дипломатії політикам та
українському суспільству. Так, кардинал П. Паролін,
характеризуючи війну в Україні як «війну підступну,
часто замасковану, майже невидиму ззовні…», зазначив
те, що Ватикан добре усвідомлює гібридний характер
війни в Україні. Розглядаючи війну Росії проти України
в більш широкому контексті, аніж регіональний, називає
її частиною протистояння цивілізацій, а саме: «Ми добре
знаємо, що ця війна – це набагато більше, ніж якийсь
затягнутий конфлікт: це постійна небезпека, знак протистояння цивілізацій, історій та народів, який виходить
поза кордони України…», кардинал П’єтро Паролін тим
самим пояснив, що Ватикан не розглядає збройну агресію Росії на Донбасі як внутрішній конфлікт в Україні
чи як громадянську війну [12].
Більше того, Державний секретар Ватикану кардинал
П’єтро Паролін, цитуючи слова постійного спостерігача
Ватикану при ООН «Святий Престол має намір знову
ствердити нагальну необхідність дотримуватися міжнародної законності щодо територій та кордонів України
як ключового елементу для забезпечення стабільності…», ще раз заявив позицію Ватикану, що непорушність визнаних на міжнародному рівні українських кордонів для Ватикану є фундаментом його політики
стосовно України [12].
Важливою міжнародною подією для подальшої діяльності та розвитку структур Католицької Церкви
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України, насамперед для Української Греко-Католицької
Церкви, екуменічному діалогу між християнськими
конфесіями стала проведена 05–06 липня 2019 року у
Ватикані зустріч Папи Римського Франциска, керівників
компетентних дикастерій Римської Курії, які займаються
українськими питаннями, з Головою УГКЦ Святославом
(Шевчуком), членами Постійного Синоду та Митрополитами УГКЦ. Метою цієї зустрічі, згідно з повідомленням Ватиканського прес-центру, було поглиблення
відомостей про життя та потреби України з метою визначити способи, якими Католицька Церква, а особливо
Греко-Католицька Церква, може дедалі ефективніше
зробити внесок у підтримку страждаючих та сприяння
миру, порозумінню з Католицькою Церквою латинського обряду та іншими Церквами й християнськими спільнотами [13].
Отож Папа Римський Франциск під час зустрічі у Ватикані з українськими греко-католицькими єпископами
засудив війну на Донбасі, а також закликав до єдності і
пильності Католицьку Церкву в Україні За підсумками
зустрічі Папи Римського Франциска з проводом УГКЦ,
згідно з комунікатом прес-служби Ватикану зазначалось: «Такою ініціативою Святіший Отець прагнув висловити свою близькість до цієї Східної католицької
Церкви свого права… Особливу увагу було присвячено
душпастирській праці, євангелізаційному служінню,
екуменізму, особливому покликанню Української ГрекоКатолицької Церкви в контексті сучасних соціальнополітичних викликів, особливо в умовах війни та гуманітарної кризи в Україні, а також її служінню в різних
країнах світу» [14].
В інтерв’ю італійському виданню «АСІ Stampa» Голова УГКЦ Святослав (Шевчук) висловив переконання,
що візит Папи Римського в Україну, надання УГКЦ
Патріархату та беатифікація митрополита Андрея Шептицького після зустрічі з Папою стали ближчими до реалізації [26]. Адже «... хоч корені Церкви в Україні, але
УГКЦ – глобальна Церква, яка виходить поза межі географічної території. Митрополит Шептицький першим
зрозумів глобальний вимір нашої Церкви». На думку
Верховного Архиєпископа та духовенства УГКЦ, зустріч з Папою Римським 05–06 липня 2019 року у Ватикані стала місцем плідного діалогу: вперше Понтифік
особисто сказав про «гібридну війну» в Україні, вперше
в комунікаті прес-служби Ватикану стосовно ситуації в
Україні було використане слова «війна», а не «конфлікт». За словами Верховного Архиєпископа УГКЦ Святослава, після цієї зустрічі «ми зрозуміли, що Святіший
Отець скликав нас для того, щоб нам дати значно більше – дати самого себе, свою підтримку для нас і свій
час, щоб почути голос нашого народу» [15].
Згідно з оцінками ватиканських оглядачів та зарубіжних ЗМІ у Апостольській Столиці надали великого
значення зустрічі та розмові Папи Римського з керівництвом УГКЦ, проте вважають предметний розгляд питання про Патріархат не на часі. Зокрема, в інтерв’ю «Радіо
Свобода» оглядач видання Catholic News Agency Андреа
Гальярдуччі сказав: «Це мрія греко-католиків. Але ця
зустріч – лише проміжний етап… Нині УГКЦ має дуже
сприятливу нагоду відкрито говорити з Папою. Це – не
просто дипломатичний сигнал. Папа запросив усіх очі-
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льників УГКЦ говорити про українську ситуацію, чого
досі не було» [16]. На думку католицького експерта,
сьогодні завчасно сподіватися на визнання патріаршого
устрою УГКЦ і на візит Папи Римського Франциска до
України. В умовах складної геополітичної та релігійної
ситуації, насамперед пов’язаної з війною Росії проти
України, розривом між РПЦ і Константинопольським
Патріархатом внаслідок надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України (ПЦУ) тощо, Ватикан
не буде робити рішучих кроків у своїй дипломатичній
політиці.
Таким чином, незважаючи на позитивні оцінки дипломатії Ватикану з боку керівництва структур УГКЦ та
РКЦ в питаннях щодо підтримки діяльності католицьких
релігійних організацій, налагодження ними екуменічного діалогу з православними та іншими християнськими конфесіями в Україні, сприянні встановлення миру
на Донбасі, Ватикан проводить політику нейтралітету,
яка, в свою чергу, надає великі можливості для здійснення комунікаційних дипломатично-посередницьких
функцій у розгляді та подальшому можливому розв’язанні суспільно-політичних і релігійних кофліктів, а також
збройних агресій проти України та у світовому масштабі.
Висновки. У сучасних міжнародних умовах реалізація курсу України на європейську інтеграцію супрово джується суттєвим розширенням та зміцненням відносин з
Державою Ватикан – центром однієї з найвпливовіших у
світі інституцій – Римсько-католицької Церкви. У зазначеному контексті, враховуючи конструктивну діяльність
значної кількості релігійних структур Римсько-католицької Церкви та Української Греко-Католицької Церкви,
активну позицію їх священнослужителів і віруючих у
вирішенні нагальних проблем Української нації, необхідно наголосити на вагомому впливові дипломатичної
політики Ватикану на чолі з Папою Римським Франциском на суспільно-політичні та релігійні процеси в Україні.
Проте у розгляді важливих геополітичних питань,
зокрема пов’язаних із визнанням війни Російської Федерації проти України, релігійної дискримінації, насильницьких утисків свободи совісті та віросповідання на
окупованих українських територіях, необхідністю розв’язання існуючих суперечностей між римсько-католицькими та греко-католицькими організаціями, конфліктів між православними та греко-католицькими конфесіями, які постійно провокуються та нагнітаються з боку
РПЦ як провідника агресивної політики Росії, Ватикан
дотримується загалом нейтральної позиції.
У своїй міжнародній політиці Ватикан використовує
насамперед діалог як дієвий механізм вирішення релігійних та інших конфліктів, закликає до налагодження
спілкування всіх сторін таких конфліктів. Окрім того,
зокрема в Україні, він надає певну дипломатичну та матеріальну підтримку католицьким релігійним організаціям.
Пріоритетним завданням міжнародної діяльності
Римсько-католицької Церкви як у всьому світі, так і в
Україні, є насамперед релігійна опіка та підтримка віруючих-католиків, забезпечення належного функціонування релігійних організацій католицького віросповідання, в тому числі й на окупованих територіях Криму
та українського Донбасу, а також надання гуманітарної
допомоги постраждалим від війни Росії проти України.
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ВСТУП УКРАЇНИ В НАТО У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ
«РОЗУМНОЇ СИЛИ»
У статті розглядається проблема вступу України в НАТО у контексті стратегії «розумної сили».
Досліджено еволюцію поглядів на процес вступу України до НАТО та набуття повноправного
членства України в Організації Північноатлантичного договору. Визначено основні чинники, що
активізували наукові дослідження з цього питання. Революція гідності, окупація Криму, війна на
Донбасі призвели до значних політичних, правових, соціально-економічних та соціально-культурних
змін, що спричинили процеси трансформації традиційних уявлень громадян України про НАТО.
Питання про вступ України до НАТО активізувалось у 2014 році, після початку російсько-українського
міждержавного збройного конфлікту на Сході України. У 2000 році Володимир Путін хотів, щоб
Російську Федерацію прийняли до НАТО. Але після цього Росія продовжує розглядати просування
НАТО на схід як загрозу своїм стратегічним інтересам у Європі. Вступ України до НАТО сьогодні
стає важливою складовою стратегії «розумної сили», яка в умовах російсько-українського збройного
конфлікту є найбільш дієвою і у сфері відстоювання українських національних інтересів, і у сфері
деокупації українського соціуму, і у сфері забезпечення національної безпеки України.
Ключові слова: НАТО, Україна, Росія, конфлікт, конфліктизація, російсько-український збройний
конфлікт, стратегія «розумної сили».
Постановка проблеми. В Україні вже восьмий
рік триває міжнародний збройний конфлікт неоколоніального типу, який інспірований Російською Федерацією і є унікальним у світовій практиці [3]. Припинення цього конфлікту та подолання його наслідків є
вкрай важливими завданнями для усього європейського
та світового співтовариства, адже збереження незалежності й відновлення територіальної цілісності України є
одним із визначальних чинників підтримання стабільності й безпеки у Європі та всьому світі.
Російська Федерація, яка розглядає територію України як власну «буферну зону» і вважає, що на даний
момент її власні геополітичні цілі перетнулися з геостратегічними цілями США та ЄС, намагається повернути
Україну у сферу свого геополітичного впливу та змінити
зовнішньополітичний курс України. У цих умовах для
України важливо і життєво необхідно зберегти свій статус суверенної незалежної держави і залишатися суб’єктом міжнародних відносин. Отже, дослідження особливостей вступу України в НАТО у контексті стратегії
«розумної сили» є надзвичайно актуальним.
Мета статті – аналіз процесу вступу України в
НАТО у контексті стратегії «розумної сили».
Виклад основного матеріалу. Вже у кінці 1991 р. в
Україні розпочинаються наукові дослідження, присвячені проблемам діалогу та співпраці з НАТО. Теоретичні
й практичні аспекти проблеми вступу України в НАТО
починають розроблятися у 1993 р. У 2000–2004 рр. відбувається активізація наукових досліджень у зв’язку з
прийняттям Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського

Союзу, а також заяви про прагнення України набути
членство в Організації Північноатлантичного договору
та створення Комісії Україна-НАТО [5]. Серед найвідоміших дослідників цієї проблеми – О. Авраменко,
В. Бадрак, Т. Брежнєва, А. Бутейко, В. Вдовенко, В. Гомонай, В. Гондюл, В. Горбулін, В. Гудим, М. Завгородня, В. Каспрук, В. Книш, І. Компанець, В. Корнілова,
В. Кулик, Р. Кучер, А. Магомедов, К. Мєлєкєсцев,
А. Окара, І. Осташ, М. Павлюк, Г. Перепелиця, О. Полторацький, О. Руденко, Г. Ситник, О. Соскін, Б. Тарасюк,
І. Тодоров, О. Томашевич, Г. Удовенко, І. Храбан,
Г. Чуйко та багато інших [5;6;7;8;12;13;14;15].
Відомо, що співпраця між Україною і НАТО розпочалась після розпаду СРСР, коли Україна, яка відновила
власну державність у 1991 р., вступила до Ради північноатлантичного співробітництва (сьогодні – це Рада
євроатлантичного партнерства) 15 березня 1992 р. Серед
перших безпосередніх контактів України з НАТО
В. Книш називає семінар Північноатлантичної асамблеї
«Україна і європейська безпека», який відбувся 20–
23 червня 1993 р. у Києві. Учасники цього семінару обговорювали питання внутрішньої та зовнішньої політики
України, проблеми ядерної зброї, розміщеної на її території, реалізації економічних і конверсійних програм,
створення сприятливих умов для європейської безпеки,
включаючи військові, економічні, політичні й екологічні
аспекти цієї проблеми [8, с.1]. Сучасні дослідники вважають, що саме у 1993 році була закладена політикоправова база відносин Україна-НАТО [5].
У 1994 р. набрав чинності Рамковий документ і програма «Партнерство заради миру». У 1996 р. українські
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миротворці розпочали свою діяльність у Боснії та Герцеговині [7]. 9 липня 1997 р. у Мадриді була підписана
Хартія про Особливе партнерство, на основі якої було
започатковано Комісію Україна – НАТО (КУН), яка
сприяла розвитку діалогу та співпраці, а також було відкрито місію України при НАТО і Центру інформації та
документації НАТО в Україні. Отже, у 1997 р. відбувся
відхід України від концепції позаблоковості, а також
були визначені засади співпраці України та НАТО.
У 1998 р. було створено Спільну робочу групу з питань оборонної реформи, у 1999 р. було відкрито Офіс
зв’язку НАТО у Києві, а українсько-польський батальйон розпочав свою діяльність у Косово [10]. У 2000 р.
відбувається ратифікація Угоди про статус сил, які беруть участь у заходах програми «Партнерство заради
миру», котра суттєво посприяла участі України у військових навчаннях [12]. 22 листопада 2002 р. у Празі було
ухвалено План дій Україна – НАТО, у 2003 р. було проголошено про поглиблення співпраці з НАТО з метою
набуття членства України в ній, а у 2004 р. відбулась
ратифікація угоди про підтримку операцій НАТО з боку
України [6].
23 січня 2005 р. Президент України В. Ющенко і
сформований ним уряд обрали курс на більш інтенсивну
євроатлантичну інтеграцію з метою прискорення вступу
України в НАТО. У 2005 р. розпочався активний діалог
України з НАТО стосовно питань набуття членства і
здійснення відповідних реформ як передумови переходу
до Плану членства (як фінального кроку щодо вступу
України в НАТО). 23–24 жовтня 2005 р. на саміті НАТО –
Україна у Вільнюсі прозвучали заяви про готовність
Альянсу надати Україні необхідну допомогу для завершення політичних і військових реформ, необхідних для
членства України у НАТО [15]. У 2006–2008 рр. НАТО
оголошує політику відкритих дверей щодо вступу
України [13], у 2007 р. Україна приєднується до європейської та євроатлантичної систем безпеки з метою
формування умов для вступу України в НАТО.
15 січня 2008 р. Президент України В. Ющенко,
прем’єр-міністром Ю. Тимошенко і Голова Верховної
Ради А. Яценюк подають офіційну заяву (лист) щодо
приєднання України до Плану дій з членства (ПДЧ) в
НАТО. У квітні 2008 р., на Бухарестському саміті альянсу, обговорювались звернення України та Грузії щодо
приєднання до Плану дій з підготовки до членства в
НАТО (ПДЧ), але у підсумковій заяві зустрічі йшлося
тільки про наміри НАТО надати ПДЧ. США тоді доклали значних зусиль, щоб переконати своїх союзників
по НАТО у необхідності приєднання Грузії та України
до ПДЧ. Позиція США була підтримана країнами Балтії,
Болгарією, Румунією, Польщею, Чехією, Словаччиною,
Словенією та Канадою. Проти цього виступили Німеччина й Франція, яких підтримали Італія, Нідерланди,
Люксембург, Іспанія, Бельгія, Португалія [9]. При цьому
Грузії та Україні дали зрозуміти, що дорога в НАТО для
них не закрита і необхідно лише трохи почекати, адже
глави держав і урядів країн – членів НАТО заявили, що
Грузія і Україна стануть членами НАТО, коли будуть
відповідати вимогам, що пред’являються до членства в
цій організації [9]. Також було одностайно узгоджено
Декларацію, у якій Україну та Грузію запевнили у май-

171

бутньому набутті членства в НАТО. На підсумковій
прес-конференції за результатами саміту у Бухаресті
Генеральний секретар альянсу Яаап де Хооп Схеффер
проголосив, що поза усякими сумнівами Україна і Грузія
приєднаються до НАТО [9]. 21 серпня 2009 р. у штабквартирі НАТО в Брюсселі була підписана Декларація
про доповнення Хартії про особливе партнерство між
Україною і НАТО. У документі йшлося про майбутнє
членство України в Альянсі та практичні механізми наближення до цієї мети [5].
2 квітня 2010 р. тодішній Президент України В. Янукович ліквідував міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО і національний центр з
питань євроатлантичної інтеграції. У 2012 р. були внесені зміни до Стратегії національної безпеки України
(було виключено положення про вступ до НАТО і включено положення про конструктивне партнерство України
та НАТО).
Питання вступу України в НАТО активізувалось у
2014 році, після окупації Російською Федерацією Криму
та початку російсько-українського збройного конфлікту.
Членами НАТО були зроблені заяви на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах
міжнародно визнаних кордонів. У березні 2014 р. держави – члени Альянсу суворо засудили дії Російської Федерації, метою якої була дестабілізація ситуації на сході
України (через її військове втручання та всебічну підтримку проросійських бойовиків), і заявили, що ніколи не
визнають анексію Криму Росією [5]. Державами – членами НАТО було ухвалено рішення про призупинення
цивільного й військового співробітництва з Росією (при
цьому політичні канали спілкування продовжували функціонувати). Продовжувалась співпраця у форматі Комісії Україна – НАТО (КУН) через наявність безпосередніх
загроз територіальній цілісності, політичній незалежності й безпеці України. У 2014 р. Україна відмовилась від
здійснення політики позаблоковості, поглиблюючи співпрацю з НАТО заради досягнення критеріїв, необхідних
для набуття Україною повноцінного членства у цій організації [5]. 2 грудня 2014 р. Генеральний секретар
НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може стати
членом альянсу, і якщо вона подасть заяву, то НАТО її
розгляне. Він підкреслив, що для членства у НАТО
Україна має відповідати стандартам і принципам, які є
умовою набуття членства в альянсі [5]. 23 грудня 2014 р.
Верховна Рада підтримала законопроєкт Президента
України П. Порошенка про відмову від позаблокового
статусу, за це рішення проголосували 303 депутати [5].
26 травня 2015 р. Президент України П. Порошенко
увів у дію нову Стратегію національної безпеки, одним
із головних завдань якої є формування умов для вступу
України в НАТО. 20 червня 2015 р. американський сенатор Джон Маккейн (тодішній очільник Комітету Сенату
із збройних сил) під час дискусії на безпековій конференції GLOBSEC у Словаччині, назвав помилкою НАТО
те, що альянс зупинив шлях України до членства у
2008 р. У 2015 р. була ухвалена Стратегія національної
безпеки України, з визначенням основної мети – набуття
членства України в Організації Північноатлантичного
договору [5].
П’ятий Президент України П. Порошенко неоднора-
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зово зустрічався з лідерами держав – членів НАТО, зокрема, під час самітів НАТО в Уельсі (2014 р.), Варшаві
(2016 р.) та Брюсселі (2018 р.), висвітлюючи ситуацію на
російсько-українському фронті й у сфері національної
безпеки України. За підсумками самітів НАТО в Уельсі і
Варшаві були оголошені заяви про підтримку України з
боку НАТО і про солідарність з нею. Держави – члени
НАТО обіцяли сприяти зусиллям українського уряду,
спрямованим на реалізацію демократичних реформ, які
відображають прагнення українського народу щодо входження України до кола європейських демократій [5].
Починаючи з 2014 р., держави – члени НАТО суттєво
збільшили практичну допомогу Україні, що була спрямована на вдосконалення здатності України гарантувати
власну безпеку. Після Варшавського саміту НАТО у
липні 2016 р. практична допомога Україні з боку НАТО
надається у вигляді Комплексної програми допомоги
Україні. У червні 2017 р. Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого членство держави в Організації Північноатлантичного договору було визнано
стратегічним пріоритетом національної зовнішньої і
безпекової політики. У 2019 р. у Конституції України
було закріплено стратегічний курс на набуття Україною
повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору [5].
Шостий Президент України В. Зеленський заявив про
готовність надати нового поштовху розвиткові відносин
між Україною і НАТО. У листопаді 2019 р. представники України офіційно звернулись до НАТО з проханням щодо приєднання країни до програми партнерства
розширених можливостей. Починаючи з 12 червня
2020 р., Україна стала однією з шести держав, які мають
статус партнера НАТО із розширеними можливостями
(у рамках Ініціативи оперативної сумісності партнерства). Всі ці держави (як члени Програми розширених
можливостей НАТО) не тільки здійснюють особливо
вагомі внески до операцій під проводом НАТО, але й
мають розширені можливості для ведення діалогу й розвитку співробітництва з державами – членами НАТО.
8 жовтня 2020 р., у рамках зустрічі з прем’єр-міністром
Б. Джонсоном у Лондоні, Президент України В. Зеленський заявив, що Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО, оскільки членство в НАТО буде суттєво
сприяти безпеці й обороні України. Наприкінці листопада 2020 р. стало відомо, що у 2021 р. саміт НАТО розгляне питання повернення до «політики відкритих дверей».
У травні 2021 р., на брифінгу в Києві (за підсумками
зустрічі з Президентом України В. Зеленським), американський сенатор-демократ Кріс Мерфі підкреслив, що,
якби Україна й Грузія отримали ПДЧ ще у 2008 р., то
конфлікту із Росією узагалі не було б. У червні 2021 р.
на брюссельському саміті лідери НАТО підтвердили
рішення (яке було ухвалено на Бухарестському саміті
2008 р.) про те, що Україна стане членом НАТО з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід’ємною частиною
процесу та правом України самостійно визначати своє
майбутнє й зовнішню політику без втручання ззовні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також
підкреслив, що Російська Федерація не зможе накласти
вето на вступ України в НАТО, оскільки не варто повертатися до історичного періоду, коли великі країни вирі-

шували, що робити меншим.
Сучасний дослідник В. Гомонай проаналізував головні закономірності процесу формування курсу України
на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору та визначив етапи
його реалізації. Зокрема, автор зазначив, що основними
кроками на цьому шляху були: набрання чинності Договору про Європейський Союз (1993 р.); укладення Рамкового документу «Партнерство заради миру» (1994 р.);
створення Комісії Україна-НАТО (1997 р.); заяви про
прагнення України набути членство в Організації
Північноатлантичного договору (2004 р.) [5, с.305-307].
В. Гомонай визначив: а) структуру конституційно-правового механізму забезпечення набуття повноправного
членства України в Організації Північноатлантичного
договору; б) роль принципів і норм права в конституційно-правовому механізмі забезпечення набуття повноправного членства України в НАТО; в) роль Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України у механізмі реалізації зовнішньої політики
держави, конституційні основи відповідних функцій цих
суб’єктів, принципи, на основі яких вони реалізуються, а
також реалізується здійснення їх конституційних повноважень. Автор розробив пропозиції щодо вдосконалення
законодавчої бази Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
набуття повноправного членства України в Організації
Північноатлантичного договору [5].
Відомо, що відносини між Російською Федерацією та
НАТО були встановлені у 1991 р., коли РФ приєдналась
до Ради Північноатлантичного співробітництва (із
1997 р. – Рада Євроатлантичного партнерства). У 1994 р.
РФ почала брати участь у програмі «Партнерство заради
миру». У травні 1997 р., після підписання у Парижі «Основоположного акту Росія – НАТО про взаємні відносини, співробітництво й безпеку», була створена Постійна спільна рада. «Основоположний акт» і Римська
декларація передбачали створення окремого російського
представництва при НАТО, включаючи апарат головного військового представника і групу зв’язку при штабі
Командування операцій ОЗС НАТО, а в Москві – інформаційного бюро й військової місії зв’язку НАТО. У
1998 р. було засноване дипломатичне представництво
РФ при НАТО.
На початку 2000 р., коли продовжувався процес розширення НАТО, В. Путін зустрівся із президентом США
Біллом Клінтоном, держсекретарем США Мадлен Олбрайт і радником з національної безпеки Семюелем Бергером, він звернувся до них із проханням прийняти Росію в НАТО [11]. Кореспондент американського видання
«The Business Week» Стів Левін у своїй книзі «Лабіринт
Путіна: шпигуни, вбивства і темне серце нової Росії»
розкрив ряд таємниць, пов’язаних із президентством
В. Путіна, зокрема, з його неодноразовими спробами
включити Росію в НАТО [9]. Стів Левін так описує цю
зустріч: після звернення В. Путіна з проханням прийняти Росію в НАТО С. Бергера несподівано зацікавила
муха на шибці, М. Олбрайт спрямувала свій погляд у
порожнечу, Б. Клінтон переглянувся із радниками, а потім у дипломатичних виразах сказав щось із серії: «Якби
це залежало від мене, то я б, звичайно, погодився...» [9].
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Зовсім не зніяковівши, оточення В. Путіна запропонувало зустрітись із американськими конгресменами, які
відповіли аналогічним чином. З хитрими обличчями
вони заявили: «Ага, так ви хочете зруйнувати НАТО
зсередини!» Безумовно, і конгресмени, і керівники
НАТО бачили, що мотиви Росії щодо вступу в НАТО є
нещирими, адже В. Путіна постійно дратували дії
НАТО, а коли у 1990-их роках розпочалась процедура
прийому в альянс нових незалежних держав (колишніх
республік, які раніше входили до СРСР), Росія виступила проти цього [9]. Кремлівські джерела Стіва Левіна
підтверджували твердість намірів нового російського
керівника: «Путін говорив серйозно. Він бачив у вступі в
НАТО подвійну вигоду: Росія б сильніше зблизилася із
Заходом і, що для Москви важливіше, отримала б можливість зсередини “реформувати” цю організацію часів
холодної війни» [9]. З’ясувалось, що вибір на користь
співпраці з НАТО В. Путін зробив ще три тижні тому,
погодившись прийняти (незважаючи на відчайдушний
опір ізоляціоністів) Генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона. Перед цим В. Путін у своєму першому
інтерв’ю британської телекомпанії BBC заявив, що РФ
могла б стати повноправним членом НАТО, «якщо з
інтересами Росії будуть рахуватися і якщо вона буде
повноправним партнером» [11]. У Брюсселі заяву
В. Путіна сприйняли дуже позитивно, НАТО відразу
висловило готовність до партнерства з Москвою. На
питання кореспондента, чи приймуть Росію в НАТО,
високопоставлений чиновник альянсу відповів: «НАТО –
відкрита організація, в тому числі й для Росії. В перспективі вона цілком може стати членом альянсу – коли
прийме сповідувані нами цінності. Шлях до цього один –
через значну активізацію контактів, які вигідні всім.
Перш за все це повинні зрозуміти російські військові, які
працюють в Брюсселі, і не бігати від нас, як чорт від
ладану» [11]. Після цього в.о. Президента РФ В. Путін і
Генеральний секретар альянсу Дж. Робертсон домовилися встановити контакти між РФ і НАТО у повному
обсязі, а також вважати один одного стратегічними партнерами. Отже, В. Путін хотів, щоб Російську Федерацію прийняли в НАТО, одночасно розглядаючи просування НАТО на схід як загрозу стратегічним
інтересам РФ [9; 11].
Після терористичного акту 11 вересня 2001 р. РФ потужно підтримала США, кульмінаційною подією цього
періоду стала участь РФ в антитерористичній коаліції та
підписання нею Римської декларації «Відносини Росія –
НАТО: нова якість», відповідно з якою 28 травня 2002 р.
була створена Рада Росія-НАТО. Мета цього органу –
відпрацювання процедур спільного ухвалення консенсусних рішень, після чого можна було очікувати переходу
відносин РФ і НАТО на більш високий рівень, з перспективою повноправного членства РФ у НАТО. Про це
говорив і Генеральний секретар НАТО (1999–2003 рр.)
Джордж Робертсон, хоча й у загальнотеоретичному контексті [9]. У той час розмовам про зближення РФ і
НАТО сприяла ситуація, яка склалась після атак 11 вересня 2001 р., адже через кілька тижнів після цих
терактів, влаштованих «Аль-Каїдою», Президент РФ
В. Путін, виступаючи перед німецьким Бундестагом,
сказав, що РФ в умовах загальної загрози міжнародного
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тероризму розглядає можливість «справжнього партнерства» із Заходом. Після цього очільник Комітету з міжнародних справ німецького парламенту Ульріх Клозе не
виключив майбутнього членства РФ у НАТО. Після
цього РФ брала участь у спільних навчаннях, проводила
спільні з НАТО миротворчі операції. РФ підписала
угоди про військово-технічне співробітництво й спільну
розробку різних продуктів військового призначення з
окремими державами – членами НАТО.
Ускладнення відносин між РФ і НАТО виникло після
саміту НАТО в Бухаресті (2008 р.), коли обговорювались звернення України і Грузії щодо приєднання до
Плану дій з підготовки до членства в НАТО (ПДЧ).
19 серпня 2008 р. за ініціативою альянсу, у зв’язку з російсько-грузинським збройним конфліктом, діяльність
Ради Росія – НАТО була припинена. 22 серпня 2008 р.
РФ припинила співпрацю з НАТО. Але рішення про
відновлення співпраці було прийнято вже у березні
2009 р., а засідання Ради були відновлені на різних рівнях у грудні 2009 р. – січні 2010 р.
31 березня 2009 р. Російське інформаційне агентство
«ИТАР-ТАСС» повідомило, що кандидат на пост Генерального секретаря НАТО, очільник польського МЗС
Радослав Сікорський запропонував Росії стати членом
Північноатлантичного альянсу. Цю несподівану заяву
аналітики пояснювали особистими амбіціями політика.
Експерти нагадували, що Р. Сікорський не перший порушив питання про можливе приєднання Росії до альянсу. Адже вперше про це серйозно заговорили після
розпаду СРСР, коли РФ під керівництвом Б. Єльцина
демонструвала впевнений прозахідний курс, але тоді
економічна й політична слабкість демократичної РФ
зробили ці перспективи туманними [2].
Отже, російсько-грузинський збройний конфлікт
2008 р. не вплинув належним чином на адекватне розуміння окремими європейськими політиками імперської
сутності путінської Росії. Для цього їм була потрібна ще
одна збройна агресія РФ, тепер вже на теренах України.
У березні 2014 р. відносини між РФ і НАТО загострилися через окупацію Криму Росією. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розцінив ці події як
загрозу суверенітету України та європейській безпеці.
5 березня 2014 р., за підсумками позачергового засідання Ради НАТО по Україні, А.Ф. Расмуссен повідомив,
що альянс має намір переглянути «весь спектр» співпраці з РФ через її політику щодо України. Рада НАТО
також ухвалила рішення розширити практичне співробітництво з Україною, включаючи проведення спільних
навчань на знак підтримки цієї країни і процесу демократичних реформ. Він також пообіцяв посприяти в підвищенні військових можливостей України.
1 квітня 2014 р., на зустрічі міністрів закордонних
справ країн-членів НАТО у Брюсселі, альянс оголосив
про припинення всіх видів цивільного і військового
співробітництва з РФ, фактично паралізувавши роботу
Ради Росія – НАТО (залишивши лише політичний діалог
на рівні послів і вище). Отже, на фоні російсько-українського збройного конфлікту, блок НАТО в односторонньому порядку припинив дію угоди про партнерство з
РФ. У вересні 2014 р. РФ вперше після закінчення «холодної війни» не була запрошена на саміт НАТО, на
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якому було прийнято рішення про створення об’єднаної
оперативної групи підвищеної готовності у складі сил
швидкого реагування НАТО на випадок нападу Росії на
будь-яку з країн НАТО.
25 грудня 2014 р. Президент РФ В. Путін затвердив
нову редакцію військової доктрини Росії, в якій у якості
однієї із зовнішніх військових небезпек визначено нарощування силового потенціалу НАТО. На саміті НАТО
у липні 2016 р. Російська Федерація була визнана основною загрозою безпеці альянсу, а її стримування було
офіційно проголошено новою місією НАТО. З точки
зору НАТО, окупація Криму Росією і російсько-український збройний конфлікт повністю змінили стратегічну
ситуацію в Європі. Дії РФ по відношенню до України
розглядаються як загроза східноєвропейським членам
НАТО і, зокрема, країнам Балтії. Сьогодні відносини
між РФ і НАТО перебувають в затяжній кризі. У 2021 р.
В. Путін поскаржився, що йому не гарантують невступ
України в НАТО.
Відомий американський політолог, автор концепцій
«м’якої» і «розумної сили» Джозеф Най-молодший підкреслював, що успішним країнам при формуванні зовнішньої політики потрібна і «жорстка», і «м’яка» сили,
при цьому необхідно шукати «золоту середину» у застосуванні «м’якої» та «жорсткої» сил [17; 19]. Проблему
взаємозв’язку та взаємодоповнення «м’якої» і «жорсткої» сил Джозеф Най-молодший представив у концепції
«розумної сили» («smart power»), яку розглядав як можливість поєднання «м’якої» і «жорсткої» сил для створення виграшних стратегій. Хронологічно зазначена
концепція в наукових колах почала осмислюватися з
2004 р., з часу публікації роботи Ная «Soft Power: The
Means To Success In World Politics». Фактично одночасно із зазначеною працею з’явилася робота Сюзанни
Носсель «Smart Power» [16].
Джозеф Най-молодший підкреслював, що концепція
«розумної сили» може бути застосована не лише для
США, а й для будь-якої іншої держави. Завдання влади
полягає в тому, щоб за певних обставин правильно комбінувати ці дві сили [20]. «Розумна сила» по своїй суті –
це «синонім правильної, ефективної політики», тому у
світі мати вплив і повагу можуть не лише великі країни з
потужним військово-промисловим комплексом та сильною
економічною базою, а й країни середнього розміру [18].
Концепцію «розумної сили» («smart power») розробляли не тільки Джозеф Най-молодший і Сюзанна Носсель, але й Тед Гален Карпентер (2008), Вільям Коен,
Моріс Грінберг, Карол Макгіфферт (2009), Крістіан Вітон (2013), Еван Резнік (2015), Алан Чонг (2015), Сабріна Медейрос, Даніель Пінто (2015) та інші дослідники.
Відомо, що успіх у проектуванні «м’якої сили» досягається за допомогою публічної дипломатії, економічної
допомоги, спорту, мистецьких проектів, медіапродукції,
університетів, шкіл, церков та інших інститутів громадянського суспільства. «Жорстка сила» включає в себе
військові інтервенції, примусову дипломатію (coercive
diplomacy), економічні санкції, спирається на збройні
сили та економічні засоби, застосовує погрози і зброю. У
політиці «жорсткої сили» важлива роль належить економічному складнику як засобу тиску на опонентів.
«Розумна сила» трактується як здатність комбінувати

ресурси «жорсткої» і «м’якої» сил з метою посилення
позицій держави на міжнародній арені.
Російсько-український збройний конфлікт неоколоніального типу, який розв’язала Росія у 2014 р., можна
подолати за допомогою стратегії «розумної сили» (запустивши процеси врегулювання суперечностей, а також
деескалації, дерадикалізації, дехаотизації та стабілізації
соціуму з урахуванням принципів конфлікт-менеджменту). Адже саме ця стратегія відповідає сучасним загрозам, викликам і небезпекам найоптимальнішим чином
[2; 3]. Вона дозволить Україні діяти на міжнародній
арені як відповідальному суб’єкту, формувати більш
стійку міжнародну систему прийняття колективних рішень і вирішувати завдання деокупації та реінтеграції
населення окупованих територій України за допомогою
стратегічно продуманих, інноваційних і гнучких підходів. Стратегія «розумної сили» дозволяє застосовувати
як «м’які», так і «жорсткі» методи, а головне – уміти
розрізняти випадки, коли доречні або перші, або другі,
або перші і другі одночасно, щоб у результаті виник синергетичний ефект від поєднання засобів «м’якої» та
«жорсткої» сили. Концепцію «розумної сили» варто застосувати як стратегію стримування неоімперського
реваншизму РФ та її неоколоніальної гібридної політики
[2; 3]. Застосування стратегії «розумної сили» дозволить
вибудувати послідовність дій, спрямованих на зниження
деструктивного політичного, економічного та інформаційного впливу РФ як на європейському просторі, так і у
всьому світі [2; 3]. Стратегія «розумної сили» дозволяє
використовувати економічні ресурси як у контексті «жорсткої сили» (коли вони відіграють важливу роль для
тиску на опонентів (або ворогів)), так і у контексті
«м’якої» сили (коли пропонуються економічні дотації,
підвищення рівня доходів населення, коли стимулюється
бажання мешканців окупованих територій мати такий же
рівень добробуту, як у інших співгромадян). Отже, в
останні роки поступово розробляється український варіант стратегії «розумної сили», у цьому напрямку вже
зроблені перші кроки [2; 3].
Нинішній російсько-український збройний конфлікт
на теренах Україні тісно пов’язаний з неоколоніальною
політикою Кремля, тому його можна визначити як тривалий міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу, який виник у результаті ескалації гібридної війни, що розпочалась задовго до 2014 р. [3]. Адже
гібридна агресія Кремля проти України (а також проти
інших незалежних держав) пов’язана як із намірами відновити СРСР, так і з прагненнями відновити Російську
імперію у кордонах 1913 р., а Російська імперія та Радянський Союз (як її більшовицька реінкарнація) системно використовували конфліктизацію як інструмент
імперського впливу на колонізовані народи [4].
Вступ України в НАТО сьогодні є важливою складовою стратегії «розумної сили», яка в умовах російсько-українського збройного конфлікту є найбільш дієвою і у сфері відстоювання українських національних
інтересів, і у сфері деконфліктизації українського соціуму, і у сфері деокупації населення окупованих українських територій, і у сфері забезпечення національної
безпеки України. Ефективність і успішність цього процесу значною мірою залежать від української еліти, яка,
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найперше, має бути національною елітою, тобто, окрім
професійної компетентності та високих моральних якостей, вона має бути носієм національної ідеї, національних інтересів. Цим національна еліта відрізняється від
бюрократично-номенклатурної верстви, яка досить часто
зустрічається в сучасному українському політикумі [1].
Висновки. Через російсько-український збройний
конфлікт, який триває на теренах України з 2014 р., блок
НАТО розширив підтримку, яка надається Україні, передусім, у сфері розвитку її потенціалу. Держави – члени
альянсу, як і раніше, засуджують окупацію Криму Росією, а також її дестабілізуючі й агресивні дії на сході
України та у Чорноморському регіоні. Збільшено присутність НАТО у Чорному морі й активізовано
співпрацю у військово-морській галузі між НАТО та
Україною. У відповідь на збройну агресію Росії, Україна
повинна застосовувати стратегію «розумної сили», щоб
ефективно протистояти тиску колишнього імперського
центру і зберегти свою незалежність, за допомогою
поєднання наявних «жорстких» і «м’яких» ресурсів.
Стратегія «розумної сили» дозволить проводити оптимальну внутрішню та зовнішню політику з опорою на
національні інтереси України [2; 3; 4]. Зміцнення обороноздатності України та збільшення бойової потуги її
збройних сил необхідно комбінувати з політико-дипломатичними та гуманітарними зусиллями. Співпраця
України з НАТО, безпекове партнерство з США, країнами
Центральної і Північної Європи, а також обов’язковий
вступ України в НАТО є необхідними складовими
українського варіанту концепції «розумної сили».
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UKRAINE’S ACCESSION TO NATO IN THE CONTEXT OF THE «SMART POWER» STRATEGY
The article examines the problem of Ukraine’s accession to NATO in the context of the «smart power» strategy. The
evolution of views on the process of Ukraine’s accession to NATO and on the acquisition of full membership of Ukraine in the
North Atlantic Treaty Organization is studied. The main factors that have intensified scientific research on this issue are
identified. The Revolution of Dignity, the occupation of the Crimea, the war on the Donbas led to significant political, legal,
socio-economic and socio-cultural changes that caused to the processes of transformation of the traditional ideas of Ukrainian
citizens about NATO. The issue of Ukraine’s accession to NATO intensified in 2014, after the beginning of the RussianUkrainian inter-state armed conflict in Eastern Ukraine. In 2000, Vladimir Putin wanted the Russian Federation to be
admitted to NATO. But after that, Russia continues to view NATO’s eastward advance as a threat to its strategic interests in
Europe. Ukraine’s accession to NATO are now becoming an important component of the strategy of «smart power», which in
the Russian-Ukrainian armed conflict is most effective in defending Ukrainian national interests, and in the field of
deoccupation of the Ukrainian society, and in the field of ensuring national security of Ukraine.
Key words: NATO, Ukraine, Russia, conflict, conflictization, Russian-Ukrainian armed conflict, strategy of «smart power».
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ПОНЯТІЙНЕ РОЗРІЗНЕННЯ
СУСПІЛЬНОГО РУХУ І ПРОТЕСТУ
У статті здійснюється аналіз наукових підходів до осмислення спільного і відмінного в поняттях
суспільного руху та протесту. Було встановлено, що існує, як мінімум, три способи витлумачення зв’язку
між цими поняттями: або протест розглядається як форма існування суспільного руху, або ж суспільний
рух розглядається як етап протесту чи тип протестної групи. Спільним знаменником для різних підходів
можна вважати осмислення протесту як більш універсальної форми колективної дії трансісторичного
характеру, на відміну від суспільного руху, який є сучасним історичним етапом у розвитку форм
колективної дії.
Ключові слова: суспільний рух, протест, протестна група, колективна дія.
Постановка проблеми. Сучасна гуманітаристика
трактує ХХ століття як вік суспільних рухів. Це пояснюється поширенням демократії багатьма країнами світу,
що створило передумови для залучення широких верств
населення до активної участі у політичних процесах. І
хоч спочатку ці масові колективні дії сприймалися як
вияв ірраціональної поведінки, поступово науковці змінюють своє ставлення, трактуючи суспільні рухи як агентів соціальних змін. Таке сприйняття значною мірою
обумовлювалася появою протестної хвилі нових суспільних рухів у 1960–70-ті роки, котрі діяли більш організовано і цілеспрямовано. Еволюційний розвиток суспільних рухів за цим сценарієм все більше віддаляв їх від
таких протестних колективних дій як стихійні бунти і
наближав до раціонально вмотивованих протестних кампаній з продуманими тактикою та стратегією. Зв’язок
між суспільними рухами і протестами ставав все більш
складним і заплутаним, що потребував ретельного наукового аналізу. Представники багатьох напрямків у дослідженні суспільних рухів, конфліктів та спірних політик – Ентоні Гіденс, Едмунд Внук-Липинський, Донателла Делла Порта, Сідні Тарроу, Дейвід С. Майер і
Ліндсі Лупо, Карл-Дітер Опп та інші – пропонують свій
погляд на проблему співвідношення між суспільними
рухами та протестом.
Метою нашої статті й буде з’ясування особливостей
тлумачення цього взаємозв’язку та виведення узагальнюючих положень із наведених потрактовувань.
Виклад основного матеріалу. Становлення парламентаризму та поступове поширення електоральних
(активних і пасивних) прав на різні категорії громадян
(згодом і громадянок) сформували важливу політичну
роль народних мас – участь у формуванні політичної
влади. Установлення нових демократичних норм функціонування політичної системи передбачало необхідність збалансування різноманітних і, зчаста, взаємовиключних інтересів багатьох груп людей. Політична
змагальність, отже, стає невід’ємною частиною політичного процесу, а у ситуаціях рішучої незгоди з прийнятими чи планованими рішеннями, закріплювало за народом й право на протест як форми публічного оскарження
рішення чи домагання впровадження виборюваного
рішення.

Демократичні режими, інституалізуючи право громадян на політичну участь, поступово закріплюють перелік
положень, що нормалізують не тільки електоральні
форми участі, але й різні форми тиску на владу як от:
страйки, мітинги, демонстрації тощо. Це створювало
поле широких можливостей для громадян як безпосередньо брати участь у владі, так і впливати на її рішення
через різні конвенційні механізми артикуляції своєї волі.
Загалом для демократичних суспільств властиво визнавати широкий спектр форм колективної поведінки, зокрема, й тих, що виходять за рамки усталених політичних
практик. Це і стало підставою для зародження у ХХ столітті масових суспільних рухів, що об’єднували велику
кількість людей з метою впровадження важливих суспільних змін. Саме так лаконічно пропонують витлумачувати суспільні рухи Ентоні Гідденс і Філіп Саттон [2,
с.330]. Детальніше пояснення враховує й те, що ці колективні зусилля спрямовуються на досягнення спільної
мети за допомоги мережевих кампаній, що розгортаються поза сферою формальних політичних інститутів [2,
с.329].
Акцент на неформалізованій активності учасників
суспільних рухів спонукає до інтерпретації їх як протестних рухів, тобто таких, що спираються на рішуче заперечення чого-небудь. Оскільки масовий суспільний рух,
зазвичай, має опозиційну налаштованість до існуючої
соціальної реальності, то заперечення стає інтенсивним
ресурсом об’єднання і потужним чинником суспільних
змін [1, с.366].
Розвиток протестних рухів припадає на період кризи
плюралістичної демократії, що культивувала принципи
інституційного представництва групових інтересів в
політичних системах сучасних демократій. Проте неспроможність системи належним чином відображати
інтереси різнорідних груп, зокрема через брак ресурсів у
певних групових акторів для конкурентного «входження
в гру» призводить до актуалізації позаінституційних та
неконвенційних форм і засобів політичного тиску, котрі
й описуються поняттям протестних дій. Критики концепції плюралістичної демократії, як зазначають Девід
Маєр і Ліндсі Лупо, пояснюють, що протест є ресурсом
у депривованих груп, котрі можуть завдяки йому стати
активним гравцем у політичному полі. Наприклад, Ліп-
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ський, стверджує, що протест є політичним ресурсом,
«найбільш привабливим для тих, хто не має інших значних ресурсів, і він працює через мобілізацію більш традиційних політичних ресурсів» [6, с.115], зокрема через
залучення до протестного руху громадських активістів,
котрі у свою чергу здатні забезпечити руху організаційну, публічну та фінансову підтримку. «Інакше кажучи – міркують Ченовет Еріка і Стефан Марія Дж. –
такі групи вдаються до тактики, що перебуває за межами
загальновизнаного політичного процесу (участь у виборах, створення груп інтересів, лобіювання)» [3, с.21],
тобто протестні кампанії виходять за межі інституційної
пропозиції усталеної політики.
Проте на сьогодні, сприйняття протесту як конфронтаційної та неіституційної діяльності втрачає свою актуальність, адже репертуар схвалюваних громадськістю та
владою протестних дій значно розширився і протест
«більше не обмежується радикальними секторами, а
скоріше є варіантом, відкритим для набагато ширшого
кола суб’єктів, коли вони відчувають, що їхнє відносне
становище в політичному процесі опиняється під загрозою» [5, с.29]. Тобто дослідники суспільних рухів звертають увагу на те, що від 1960/70-х років громадяни в
демократичних країнах все активніше мобілізуються для
протидії законам чи рішенням влади, що не мають легітимної підтримки. Протестні ж дії, спрямовані на оскарження встановлених норм, набувають все більш різноманітних форм політичної участі, що чинять тиск на
уряд не вдаючись до насильницьких методів боротьби.
Протестний репертуар почав включати широкий перелік
колективних дій, як от: підписання петицій, законні демонстрації, бойкоти, блокування руху, мистецький акціонізм (зокрема у вигляді – гепенінгу, перформансу,
інсталяцій), процесії, символічні акції тощо. Ненасильницький характер таких колективних дій характеризується масовою мобілізацією громадян різних соціальних
прошарків, з різними ідентичністними ознаками, культурними пріоритетами, ціннісними переконаннями.
Саме ця розмаїтість учасників масових колективних дій
здатна стати стратегічною перевагою ненасильницьких
кампаній у виборі більш гнучких та інновативних тактик, адже «що вища частка залучених до кампанії активістів із різних груп суспільства, то більшою є її здатність упроваджувати тактичні інновації» [3, с.71].
Чарльз Тіллі, Мак Адам та ін. представники мобілізаційної теорії розгортання протестів («теорії політичного процесу») досліджують зв’язок соціальних рухів,
що використовують неконвенційні протестні методи
оскарження політичних рішень чи політичного порядку
в цілому із інституалізованими політичними акторами
(партіями, політичними елітами та ін.). Такий зв’язок
повинен унаочнювати структуру політичних можливостей, що могли надавати пояснення масштабам, репертуару та переспектив протестних рухів. Соціальні рухи
фактично витлумачувалися через розрізнення їх із інституційно визнаними політичними акторами та формами
їхньої діяльності, а протестна активність соціальних
рухів визначалася їхньою фундаментальною рисою.
Щоправда наприкінці ХХ століття починає набирати
обертів інша тенденція – заперечення доцільності зближення (тим паче – ототожнення) соціальних рухів і про-

тестів. Критика розгорталася з двох позицій: 1) роз-маїтості видів соціальних рухів, що концентрувалися на
культурній, релігійній та інших видах колективної ідентичності, що не демонстрували відкритого протистояння
і не чинили виклик політичній системі чи суспільству та
2) зміни ставлення до протесту як «нетрадиційної», насильницької або «конфронтаційної» діяльності [5, с.29].
Інакше кажучи, аргументи зводяться до думки, що, з
одгного боку – далеко не всі соціальні рухи орієнтовані
на використання неінституціалізованих (протестних)
практик, з другого – далеко не всі протестні дії є неінституалізованими та конфронтаційними. Ба більше, як
слушно міркують Донателла Делла Порта та Маріо Діані, включення всі більшої кількості репертуарних форм
протестів до конвенційно схвалених політичною системою методів тиску, не заперечує схильності соціальних
рухів вигадувати «нові руйнівні форми дій, кидаючи
виклик державі у питаннях правопорядку» [5, с.30].
Та найбільш розлого і детально «шкоду» від використання терміну «соціальний рух» для позначення всіх
форм протестних політик, обґрунтовують Сідні Тарроу
та Чарльз Тіллі у своїй спільній праці «Спірні політики»
(Contentious Politics). Розвиваючи свою концепцію, автори стверджують, що суспільний рух є вужчим поняттям за спірні політики і прагнення охопити ним все видове різноманіття політик незгоди 1) призводить до
невиправданої їх уніфікації, 2) не дозволяє здійснити
ґрунтовний аналіз переходів між різними формами конфліктів та 3) не враховує належним чином той факт, що
суспільні рухи є історичною, а не універсальною категорією. Лише близько двох століть тому суспільний рух
починає своє формування в розгортанні кампанії боротьби з рабством і поступово закріплюється як популярний масовий засіб висунення домагань у слабких авторитарних режимах ХХ століття [9, с.12].
Отже, соціальний рух визначається авторами як
«тривала кампанія донесення вимог шляхом неодноразових вистав, що демонструють вимоги, та спирається у
розгортанні діяльності на організації, мережі, традиції й
солідарність» [9, с.12]. Соціальні рухи поєднують, згідно
цьому визначенню, декілька характеристик: тривала
повторюваність різноманітних публічних виступів – марші, мітинги, публічні заяви, демонстрації, петиції тощо;
застосування широкого репертуару засобів демонстрації
чисельності й солідарності учасників цієї кампанії – носіння символічних кольорів, скандування гасел та закликів, пікетування громадських будівель тощо; опертя на
вже наявний досвід кампаній, наявні організаційні структури та мережі й солідарну підтримку індивідуальних
та колективних акторів, котрі ідентифікують свої цінності суголосними культурним смислам руху.
Соціальний рух, з позицій Сідні Тарроу, може стати
етапом у розгортанні спірних політик, котрі визрівають
в умовах, коли пересічні люди (зчаста в союзі з упливовими громадянами) об’єднують зусилля у протистоянні з
елітами, владою та опонентами. Тригером для такого
об’єднання стають зміни у структурі політичних можливостей, що створюють стимули для дій суб’єктів, котрим
самостійно бракує ресурсів впливу на ситуацію. Використовуючи вже нароблений репертуар спірних політик,
учасники кампанії можуть вдаватися до нових форм
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демонстрації вимог, тим самим продукуючи нові епізоди
спірних політик. Та тільки на етапі встановлення щільної координації дій на основі добре структурованих
соціальних мереж, уплетених в рамки резонуючих культурних символів, котрі здатні сформувати нові ідентичнісні моделі солідарної підтримки колективних дій,
можна розраховувати на успіх у протистоянні з потужними опонентами. І лише за такої констеляції обставин
з’являється соціальний рух. В умовах поширення цього
протистояння на все суспільство, йтиметься про зародження циклу суперечок, котрий у свою чергу може перерости у революцію [8, с.15].
Сучасна революція – категорія, що найтісніше
пов’язана з обома досліджуваними феноменами: протестом і суспільним рухом. По суті, вона і є широким протестним рухом, що ставить за мету глибокі системні
зміни. І хоча традиційний підхід до аналізу революцій та
суспільних рухів фокусував увагу на відмінностях між
ними, та все ж такий аналіз сьогодні вже не є цілком
релевантним поясненням особливостей перебігу сучасних протестних кампаній, що прокотилися декількома
хвилями від 80-хх років ХХ століття і у обох декадах
ХХІ століття.
Аргументи для заперечення актуальності аналітичного розведення революційних протестів і суспільних
рухів наводить Дж. Голдстоун у своїй статті «Революція
та суспільні рухи». Автор стверджує, що розрізнення їх
на підставі того, що революції витлумачувалися як макросоціальні події, орієнтовані на зміну ладу та реалізовувані у силовий спосіб (громадянські та партизанські
війни, масові повстання…), а суспільні рухи як мезо- або
мікро-події, спричинені конкретними добровільно сформованими групами, що мобілізуються для відносно
вузьких цілей і вдаються при цьому до мирного репертуару дій (страйки, бойкоти, марші, сидячі демонстрації)
втратили свою слушність. Також сильно захитані й позиції аргументу щодо локалізації революційних подій
винятково в авторитарних країнах, на відміну від соціальних рухів котрі розвиваються у, принаймні, частково
ліберальних режимах з функціонуючими електоральними правами (права голосу та зібрання).
Така поляризація у аналізі революцій та суспільних
рухів не здатна пояснити феномен «кольорових революцій», які від кінця 80-х років скидали уряди без удавання
до насильницьких методів громадянських чи партизанських воєн, чинивши тиск на уряди мирними акціями
протесту. Тим самим стиралася найвиразніша риса, що
дозволяла з високою точністю розводити феномени революцій та суспільних рухів.
Спільними для останніх, значною мірою, були й причини та початкові шляхи розгортання протестної активності. Спричинити революцію чи соціальний рух можуть
проблеми у різних царинах: економічній, політичній,
соціальній чи ідентичнісній. Будь-яка з царин може відіграти важливу сигнальну роль, якщо ці «галузеві» проблеми трактуються як загальна несправедливість, що
може бути усунена урядовими рішеннями. За таких обставин суспільне незадоволення має широкий мобілізаційний потенціал для розгортання масового протестного
руху. Отже, йдеться про те, що і соціальні рухи і революції вмотивовані питанням справедливості чи, шви-
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дше, загрозами їй, незалежно від місця її локалізації.
Відмінності ж проявлятимуться на наступних етапах:
вибору методів тиску на владу та масштабів мобілізації
учасників протестів.
Соціальні рухи тяжіють до використання інституційних політичних механізмів конвенційної дії та можуть
бути ефективними навіть на вельми вузькій регіональній
базі. Революційним протестам притаманна більш радикальна палітра методів тиску та широка мобілізація громадян як у територіальному, так і у соціально-класовому
вимірах. З іншого боку, соціальні рухи сьогодні вдаються до все більш різноманітних і конфронтаційних
заходів впливу на чинну владу, що виходять за рамки
традиційних конвенційних політичних практик, а революційні протести, у свою чергу, не цураються нормалізованої політичної активності. Удавання ж до конфронтаційних чи, навіть, силових дій є здебільшого реакцією
на заходи протидії влади. Це свідчить про те, що на певному етапі розгортання соціальних рухів і революцій
межа між ними може бути майже непомітною, хоча й
все більше увиразнюватиметься в разі загострення протистояння. Це дає підстави Дж. Голдстоуну стверджувати, що ключовою відмінністю здебільшого є – траєкторія розвитку соціальних рухів і революцій та їхні
результати, адже результати соціальних рухів зазвичай
мають менший масштаб перетворень, ніж результати
революцій. До того ж революції можуть призводити до
гострих збройних протистоянь чи, навіть, громадянських
воєн, що є цілковито нехарактерним наслідком для соціальних рухів [4].
Тим самим ще раз проблематизується можливість чіткого розмежування між суспільним рухом і протестом.
Напевне можливо сказати лише те, що розгортання широких і тривалих протестних акцій потребуватиме узгоджених цілеорієнтованих колективних дій, а отже його
розвиток цілковито залежить від кристалізації організаційного ядра чи кількох вузлових центрів управління
ключовими питаннями – акумулювання ресурсів, мобілізації прихильників та комунікації з адресатом домагань –
владою. І саме цей алгоритм дій притаманний суспільним рухам.
Карл Опп у своїй колективістській концепції раціональності також задається метою здійснити розрізнення
між протестом і суспільним рухом. На його думку проблему відмежування суспільного руху від протестної
групи й пояснення позиційного переплетення термінів
можна застосувавши кількісну концепцію соціального
руху. Його аргументи є досить простими: «Чим більшою
є група протестуючих і чим формальнішою є її організація, тим ближчою є вона до суспільного руху» [7, с.40].
Другим, не менш важливим критерієм, він вважає довговічність, яка є іншим виміром. Знову ж таки, можна сказати: чим довше існує протестна група, тим вона є ближчою до громадського руху. Таким чином, якщо група
досягає для всіх вимірів максимального значення, то
вона найбільш тісно наближається до суспільно руху.
Такий хід міркувань дає підстави автору запропонувати власне визначення суспільного руху, це «тип протестної групи з декількома відмінними характеристиками, як от – розмір та ступінь організації» [7, с.44].
Протестна ж група трактується ним як «колективність
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акторів, котрі хочуть досягти своєї спільної мети або
цілей, впливаючи на рішення цільової групи» [7, с.44]
через колективні дії (протест). Отже, протест тлумачиться як колективна дія, що чинить тиск на тих, хто
уповноважений приймати рішення, а суспільний рух як
така форма протестних колективних дій, що мають високий ступінь організації і широку мобілізаційну залученість громадян у тривалу протестну кампанію.
Висновки. З огляду на вище зазначене, стає очевидною складність розмежування протесту і суспільного
руху. Науковці не мають єдиної спільної позиції щодо
цього питання. Так, представники підходу структури
політичних можливостей трактують протест як фундаментальну рису суспільних рухів чи, навіть, форму їхнього існування, в межах політик незгоди суспільний
рух розглядається як етап протесту, в оригінальній версії
теорії раціонального вибору Карла-Дітера Оппа, суспільний рух є типом протестної групи. Загалом же можна
стверджувати, що протест є більш універсальною формою колективної дії, що має трансісторичний характер і
може слугувати спільним знаменником для більшості
масових суспільних рухів.
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CONCEPTUAL DISTINCTION BETWEEN SOCIAL MOVEMENT AND PROTEST
The article analyzes scientific approaches to understanding the common and different in the concepts of social movement
and protest. It was established that there are at least three ways to interpret the relationship between these concepts: either
protest is seen as a form of existence of social movement, or social movement is seen as a stage of protest or a type of protest
group. A common denominator for different approaches could be the understanding of protest as a more universal form of
collective action of a transhistorical nature, in contrast to the social movement, which is a modern historical stage in the
development of forms of collective action.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
(Марк Геддон «Загадковий нічний інцидент із собакою»)
У 2003 році британський письменник Марк Геддон пише роман під назвою «Загадковий нічний
інцидент із собакою». Повіствування у творі ведеться від першої особи – головного героя Крістофера Буна,
якому 15-років і який має діагноз аутизм. У творі автор вказує на те, що хлопець частково за поведінкою
нагадує хворобу, що має назву синдром Аспергера.
Сюжет твору насичений психологізмом. Через аутизм Крістофер не допускає до себе нікого. Ніхто не
може торкатися тіла хлопця, оскільки він захищає себе сам та намагається не допустити в себе сторонню
людину. Живучи з батьком, Крістоферу нав’язується думка про те, що мати після серцевого нападу в
лікарні помирає. Від того часу Крістофер живе з батьком. Він дуже розумний хлопець, добре знається на
математиці та фізиці, а в майбутньому прагне скласти іспит з математики рівня «А».
Перебуваючи у власному світі, Крістофер бачить трагедію: був вбитий сусідський собака Велінгтон.
У його тілі сторчали садові вила. Крістофер вирішує провести власне розслідування та знайти справжнього
вбивцю, який, на його думку, знаходиться серед людей. Такий сюжет твору легко прочитується, оскільки
читачі розуміють поєднання психології та певного детективу, оскільки усвідомлюють, що саме Крістофер
буде завжди буде у центрі уваги.
Розслідування Крістофера фіксуються в книзі, яку свого часу забрав у хлопця його Батько. Пошуки
власної книги розкривають хлопцеві таємницю: він знаходить купу листів, які адресовані особисто йому.
Це були листи від його матері. Листи від матері, яка померла два роки тому. Ця загадка розкодовується
хлопцем – він вирішує поїхати до рідної для нього людини. Спровокувало таке рішення зізнання батька з
того приводу, що це він вбив собаку сусідки Велінгтона. Крістофер відправляється до Лондона в пошуках
матері. Він прагне бути далеко від вбивці собаки, оскільки не може пробачити батькові такий злочин.
Далі у романі розкриваються проблемні питання, які стосуються самого Крістофера, оскільки раніше
хлопець ніде не подорожував. Самостійно він відправляється до Лондона, а тим часом його вже розшукує
батько. Діставшись до місця призначення (хлопець знав адресу матері з листів), Крістофер побачив, що він
не потрібен матері, оскільки у неї нова родина і її чоловік не зовсім радий його поверненню. Крістофер
піклується про те, що у м. Свідон він через три дні мусив би складати за попередньою домовленістю іспит з
математики рівня «А».
Розуміємо, що Лондон далеко і мати відмовляє його від такої ідеї. Але плани хлопця повинні були
обов’язково реалізуватися. Однак, посварившись зі своїм новим чоловіком мати бере Крістофера та йде до
м. Свідон. Там Крімтофер упродовж 3-х днів складає математику рівня «А» та радіє своїм успіхам.
Упродовж усього роману головний герой з діагнозом аутизм намагається тримати себе в руках. Лише
математика допомагають йому на тому шляху. Лише підтримка чисел дозволяють йому триматися в
соціумі та не замикатися в собі: відвідувати школу, писати власну книгу, фіксувати в ній власні
спостереження.
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Головний герой твору Крістофер полюбляє червоний колір. На його думку, цей колір символізує
удачу. Тому, не випадково автор обрав для свого роману червону обкладинку, на якій зображено собакупуделя. Крістофер червоний барвник додавав до їжі, аби наситити себе позитивом. Натомість, головний
герой не міг бачити коричневий колір. Коричневий колір бентежив його, від нього його нудило, тому він
додавав йому певного дискомфорту.
У детективному романі Крістофер, маючи синдром Аспергера, – не соціалізований. Він повністю
відмовляється від торкань свого тіла іншими людьми. Сам автор роману має власний досвід роботи із
такими дітьми, тому, все те, що показано у творі є суцільною правдою, досвідом та власними
переживаннями автора. У творі не акцентується увага на тому, що головний герой хворий. Ніколи автор не
натякає про те, що Крістофер хворий і тому так вчиняє з собою та оточенням. Здебільшого можна говорити,
що Крістофер – це людина з особливими потребами. До речі, автор декілька разів наводить приклади таких
людей, як і сам Крістофер та намагається їх соціалізувати. Цікаво виписаний автором образ вчительки
Шивон, яка порадила Крістоферу написати книгу. Саме цій вчительці наш головний герой довіряє. Вона
привчала Крістофера ставити мету та впевнено крокувати до неї, вповні досягаючи її.
Твір Марка Геддона – це перша книга, яка написана від імені аутиста. Крістофер веде власне
розслідування, але батько забороняє йому це робити. Крістофер у творі досить часто сам описує те, що з
ним відбувається (синдром Аспергера) розлади поведінки, не розмовляє з людьми довгий час, нічого не
вживає з їжі протягом довгого часу, не любить, коли його торкаються, кричить, коли сердиться, не
подобається бути в малих кімнатах або там, де велике скупчення людей, стогне, коли спантеличений,
Крістофер негативно відноситься до жовтого та коричневого кольору тощо. Крістофер по своєму бачить
світ. Він часто буває самотній, полюбляє дощову погоду, помічає дрібниці та може різко реагувати на них.
Головна мрія Крістофера – скласти іспит з математики рівня «А» та вступити в університет, а згодом
стати вченим. Фізик, математик або астроном – ось, до чого прагне Крістофер. Справді, складається таке
враження, що він досить розумна людина, яка прагне до своєї мети. Коли щось йде не за планом, Крістофер
розчаровується.
Книга змушує замислитися над питанням соціалізації людей з особливими потребами. Не менш
цікавими є питання, які тлумачать проблеми оточення, внутрішнього переживання. Через вуста головного
героя автор закладає безліч питань, на які упродовж твору дає відповіді. Головне у творі, не співчувати
Крістоферу, а розуміти його, розуміти його вчинки та поведінку.
Книга вчить розуміти біль, втрату рідної людини, переживати та співпереживати, хвилюватись за
подальшу долю людей з обмеженими можливостями або особливими потребами.
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ЖІНОЧА ПРАВДА,
АБО ДОЛЕНОСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
(Галина Гузовська-Корицька Калинове намисто жіночої долі.
Запоріжжя: «Дніпровський металург». 2020. 106 с.)
У книзі оповідань Галини Гузовської-Корицької «Калинове намисто жіночої долі» представлена тема
жіночої долі української жінки. З філософської точки зору письменниця подає образ жінки, яка стоїть на
порозі життєвого вибору. Кожне з оповідань прочитується з усвідомленням того, якою є жінка, наскільки
важко їй долати певні перешкоди та яким чином вона знаходить в собі сили, аби стати на правильний шлях
свого розвитку не лише для себе, а й для своєї родини, майбутньої української нації.
Кожне з творів, яке вміщене у книзі Г. Гузовської-Корицької «Калинове намисто жіночої долі»,
досить легко читається. Головним завданням авторки було показати, якою сильною та вольовою натурою є
жінка, матір, донька, сестра. По тексту вражає кількість слів новоутворень, які місткиня вміло подає та
презентує їх тлумачення. Наприклад, «життєвість» [1, с.7], «теплощирість» [1, с.5], «сонцеусміх» [1, с.49],
«грізнопад» [1, с.101] та ін.
Усі твори мають цікавий початок та фінал. Однак, родзинкою кожного твору, який уміщений у книгу
оповідань є фінальна фраза, яка є своєрідним підсумком того, про що йдеться в тексті. Здебільшого,
письменниця цим одним фінальним словом подає читачам характеристику головної героїні або її життєвої
долі. Усі образи жінок, наявні у текстах Галини Гузовської-Корицької самодостатні, сформовані
особистості, які не бажають коритися долі, а шукають правду життя і краще майбутнє. Детально за назвами
творів у табличному варіанті представлені дані щодо фінальних слів та образів-жінок. Здебільшого
фінальні слова справді характеризують представлений авторкою образ жінки. Наприклад, лікарка є
чуйною, лялькарка – життєладною, гувернантка – жєттєнадійною, а незабудка проявляє вірність(табл. 1).
Як бачимо з табличних даних, то в 14 творах ім’я Ярина, Оксана та Марія повторюються три рази.
Жіноче ім’я Софія згадується в текстах письменниці у двох оповіданнях. Натомість жіночі імена Таміла,
Романа, Леся, Надійка є не часто вживаними. Їх авторка застосовує лише по одному разу.
Якщо говорити про початок творів, то авторка закладає в ці речення філософський підтекст.
Наприклад: «Учителька сиділа на ослінчику й підпирала старість грушею» («Учителька», с.3), «Вона
вибиралася з павутини долі» («Лікарка», с.8), «Червоне сонечко спросоння підморгувало промінчиками з
високості до кожного, хто поспішав у буденність» («Лялькарка», с.20), «Вона вмивалася розпачем»
(«Софійка», с.43), «Оксана перегорнула останню сторінку чужої долі й застигла в задумі» («Ясик», с.59),
«Вона вмивалася нелегкими роками дівочої долі» («Кульбаба», с.74), «Ранкова філіжанка кави ніжила
шлунок» («Романа», с.81), «Вечір насувався повільно, втомлено, тягнучи за хвіст тривогу» («Італійка»,
с.101).
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Таблиця 1
Назви творів та головні герої оповідань/новел Г. Гузовської-Корицької
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва твору
Учителька
Лікарка
«Джейн»
Лялькарка
Таміла
Журавка
Софійка
Гувернантка
Ясик
Незабудка
Кульбаба
Романа
Зозуля
Італійка

Слово-фінал
Життєвість
Чуйність
Незрадливість
Життєладність
Людяність
Спорідненість
Добрість
Життєнадійність
Відповідальність
Вірність
Невідворотність
Правдивість
Прощенність
Доленосність

Образ
Оксана Петрівна – мудра, добра вчителька, Марійка
Надійка – лікарка
Леся – волонтерка на Сході
Ярина – травиця-лялькарка
Таміла
Ярина
Софійка
Оксана, Дзвінка, Софійка, Богдана, Ганна Іванівна
Оксана
Ярина
Марія
Романа
Ярина
Марія

Помітними по тексту є речення в одне слово. Як правило, такі слова подають факт дії, або
констатують певний вчинок героя. Прикметним є те, що такі слова можна зустріти майже в кожному творі
(табл. 2).
Таблиця 2
Приклади кротких речень у творах Г. Гузовської-Корицької
№

Назва твору

Речення в одне слово

1

«Учителька»

Життєвість.

2

«Лікарка»

Чуйність. Щемило. Спустошення.

3

«Джейн»

Незрадливість. Зарядилися. Змужніли.

4

«Лялькарка»

Життєладність. Виглядає. Скучив. Дивина.

5

«Таміла»

Людяність

6

«Журавка»

Спорідненість. Стрепенулася. Світлинорелакс.

7

«Софійка»

Добрість. Нежиттєве.

8

«Гувернантка»

Життєнадійність. Зачаровувало. Сподобалося. Донор. Білокрів’я.

9

«Ясик»

Відповідальність. Світало. Обійшлося. Борись. Живий. Татусь. Вимолила.

10

«Незабудка»

Вірність. Марево.

11

«Кульбаба»

Невідворотність. Видужуй.

«Романа»

Правдивість. Заживимо. Чоловік. Вимолила. Світало. Повірила. Засигналила.

12

Викрутилася. Кається.

13

«Зозуля»

Прощенність. Недоля. Смеркало. Вимолила. Постукали.

14

«Італійка»

Доленосність. Виходила. Кара. Було. Упросила. Сподівання.

Подекуди в різних творах можемо спостерігати однорідні вислови: «Чужі стали рідними» [1, с.4],
«Чужі стають рідними» [1, с.9], «Серед чужих вона стала надійною покоївкою» [1, с.95] та ін. Це
підтверджує той факт, що жінка як особистість змушена була їхати далеко з рідного краю та шукати собі
кращу долю. І тільки там, далеко від родини, вона повинна була намагатися відчувати, наскільки їй важко
бути своєю серед чужих.
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Для загального розуміння текстової частини маємо можливість коротко передати зміст творів через
власні міркування та підтвердження цитатами.
«Учителька». Система образів твору вражає своїм психологізмом. Ми можемо бачити на сторінках
твору мудру та водночас добру учительку Оксану Петрівну, Петра – її чоловіка, Марійку та Андрія. Також
згадуються три онучки вчительки Оксани Петрівни – Віра, Надія, Любов. Батько Марійки – інвалід,
прикований до ліжка. Авторка у творі вміло використовує метафори, епітети, афоризми: «… волосся
вкрилося життєвим сріблом» [1, с.3]. Твір читається досить легко, зміст оповідання є зрозумілим.
«Лікарка». У творі присутня присвята любій племінниці Даринці Сербі. Серед головного образу –
лікарка Надійка. Життєва історія лікарки та бабусі Висилини Петрівни та її онука Максима, який рятує
життя на Сході. «Дві лікарки мали для розмови спільну тему – професійну, а дві жіночі долі ділилися
найпотаємнішим» [1, с.9-10]. Реальні життєві події спонукають читачів до переосмислення життя, до
утвердження в людині певних життєвих цінностей.
«Джейн». Головна героїня оповідання – Леся. Вона є волонтеркою на Сході. Бринять слова з уст
молодої матері про те, що бувають сльози радості. Це тоді, «…коли ти можеш маму обійняти…» [1, с.15]. У
тексті згадується о. Хортиця, де Леся завжди приймала рішення, згадується Кам’яна Могила, яка «…
захоплювала. Осяяна вранішнім сонцем, вона потопала в буйноцвітті й щебеті пташок» [1, с.18]. З тексту
розуміємо, що Леся – це і є Джейн, з уст якої бринить фраза: «Життя на війні пише свої правила» [1, с.18].
Так, справді, в оповіданні представлена сміливість головної героїні, її відповідальність та бажання
допомагати людям.
«Лялькарка». Йдеться про Ярину – травницю-лялькарку. Її чоловік – Любомир. Це і є подружжя
Дубовецьких. Розуміємо та співчуваємо Ярині, оскільки через аварію вона втратила матір та сина:
«Материнське серце тужитиме, поки сонце на небі» [1, с.24]; «Крилатим ґрунту не треба» [1, с.24]. Однак,
їй є для кого жити: донька Маргарита й син Богдан. Є з ким поговорити, розрадити, втішити. Слід
акцентувати на тому, що досить часто Галина Гузовська-Корицька використовує настільки влучні вислови,
що прочитувати їх можна по-різному з точки зору психології, філософії тощо.
«Таміла». Головну героїню оповідання звати Таміла. Жінка вже півтора десятки років літала й
переліт для неї не був напруженням: «Родина, діти, танець і громадські ініціативи – ось, що тримало її в
житті» [1, с.30]. Таміла у тексті від власного імені згадує свого брата (Олега), маму (Любов Карпик), батька
(Ярослава Карпика). Не стоять осторонь три дівчини – доньки брата – Тереза, Андріана, Злата. Однак,
читаючи твір, читач розуміє, що Таміла часто жила на дві країни: Канадою і Україною: «І не складно так
жити між двома світами?» [1, с.33]. У творі прослідковується людяність та повага до людей, до того
оточення, в якому перебуває головна героїня твору. Саме тому авторка завершує оповідання словом
«Людяність».
«Журавка». Жінка та її життєва доля простежуються в тексті. Помічаємо важкість життєвого буття та
продовження життя: «Щемливим спомином заглядав в усі закутки душі, настирливо заставляючи збирати
докупи розсипані намистинки жіночої долі» [1, с.37]. В оповіданні мова йде про Ярину та її чоловіка, який
загинув на війні. Можемо прочитати характеристику дівчини Ярини: «Впряглася у віз турбот і день за днем
управно давала собі раду. Не раз дивувалася власній стожильності. Тендітна, випещена батьками й
викохана чоловіком, вона літала на крилах щасливої жіночності… Дякувала Богові за все…» [1, с.38].
Ярина – жінка, матір, вдова. У неї двоє дітей – Роман та Маруся, чоловік Назар загинув. Читаючи
твір, усвідомлюємо той факт, що авторка порівнює людей із журавлями, які свого часу відлітають у
вічність. Ось уже три роки тому як журавель Ярини залишив її та відлетів у засвіти: «Війна болем врізалася
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в серце щасливої сім’ї, залишивши щем і печаль за втраченим. Недосказано, недолюблено…» [1, с.40]. В
образі сина Ярина вбачає у майбутньому допомогу. Справді, її надії та мрії здійснюються.
«Софійка». Головною героїнею твору є Софійка. Мати Софійки померла, її виховувала тітка Надія.
Коли захворіла тітка, Софійка розуміла, що на її лікування потрібні гроші, адже втратити дорогу їй людину
вона не може: «Виявляється, доля зубами випробувань міцно вчепилася в сім’ю» [1, с.48]. У творі присутнє
кохання, життя поколінь та надія на краще життя. Життєві перипетії, зустрічі та розмови спричинили до
позитивного фіналу, де, за законом життя все повторюється знову. Життєве коло та побутові дрібниці – ось,
що змушує людину мислити, думати та робити висновки.
«Гувернантка». Головна героїня твору – Оксана. Але додатково авторка вводить у текстову тканину
твору образ Дзвінки, Софії, Богдани, батька Дмитра та психолога Ганни Іванівни. У творі мова йде про
дівчину Оксану, яка виросла в інтернаті. Проводжала її в дорогу Ганна Іванівна – психолог, яка після
смерті матері Оксани (вже 7 років) виховувала її.
Оксана влаштовується гувернанткою. З розвитку подій дізнаємося, що вона доглядатиме а Євою,
молодшою батьковою донькою: «У душі боролося два бажання маленької Оксаночки й дорослої, покусаної
життям, Оксани» [1, с.56]. Батько Дмитро, повернувшись із виставки, відчув рідну кров й упізнав Оксану.
Після такого зізнання він звільняє її від роботи гувернантки та залишає в себе вдома як дочку, якою хотів
би опікуватися. Дівчина із задоволенням допомагає новій родині доглядати за маленькою сестричкою.
У творі авторка показує долю дитини, яка не бачила батьківської любові. Розуміння сімейного щастя
та родинного затишку – ось, яка головна ідея твору.
«Ясик». Головна героїня – Оксана. Її рідні – батько – Петро Іванович, брат Іван та коханий Сергій –
перебувають на фронті: «Родина Задорожних–Запорожченків, кожен на своєму фронті, розділяють радощі
й печалі разом із країною» [1, с.62]. Оксана з матір’ю є волонтерками на фронті. З певними хвилюваннями
читаються рядки, коли розуміємо поранення батька, про біль та сум, який говорить сам про себе.
Розуміємо, що люди на війні не через власне бажання, а для того, аби врятувати країну, вберегти своїх
рідних. Часто авторка говорить про перебування того чи іншого героя на Сході. Це додає болю та важкості
на серці через те, що читачі усвідомлюють, наскільки важко людині бути далеко від рідної домівки,
жертвувати власним життям заради інших.
«Незабудка». Головна героїня Ярина, мати Надія Петрівна, батько Богдан Гнатович, брат Андрій,
коханий Ярини – Генріх, Микола. У тексті образ Ярини відтворено так: «Вона вміла чекати. На роду
написано: то батька із заробітків, то брата зі східного краю, то коханого з північно-західної Європи» [1,
с.67]; «Завжди життєрадісна, дівчина останнім часом узагалі нікуди не виходила з хати, уникала
спілкування. Вона жила минулим» [1, с.68]. Ярина чекала на свого коханого, а мати пропонувала їй вийти
заміж за чоловіка, у якого донька на три роки молодша за неї. Дівчина сподівалася дочекатися Генріха.
Однак мати наполегливо нав’язувала їй Миколу: «У дівках посивієш. Кому будеш потрібна?» [1, с.69].
Назва твору у тексті пояснюється так: «… Саме Генріх, фотограф, зафіксував мить, коли на
англійському святі травневої королеви їй одягали вінок із незабудок» [1, с.69]. Свого часу Ярині було
вручено пакунок зі світлинами, на якому вказано: «Незабудці. З надією, що не забуде мене!» [1, с.69].
Щасливий фінал твору: «На подвір’я, білозубо вигріваючи, зайшли Андрій і Генріх» [1, с.72]. Ярина
дочекалася свого коханого, оскільки це було справжнє чисте почуття, почуття вірності та любові.
«Кульбаба». Головною героїнею у творі є Марія. Поряд із Марією сусід Сергій та тітка Ольга.
Авторка так подає читачам образ Марії: «Марійка народилася здоровою, червонощокою дівчиною.
Кучерявою рудоволосою, єдиною донькою тішилися й не могли натішитися вже немолоді батьки» [1, с.74].
Марію однокласники називали Кульбабою. Однак, свого часу поблизу села побудували хімічний склад,
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який шкодив здоров’ю дітей. Не стала виключенням і Марія. Раніше весела, а тепер інша: «Завжди весела,
дівчина ставала замкнутою, відлюдкуватою» [1, с.74].
Сусід Сергій називав Марію – Сонечком – Кульбабкою, яке «приваблювало саме тими руденькими
коротко стриженими кучериками» [1, с.74]. У творі можна виокремити тему кохання, любові, вірності в
образах Марії та Сергія: «Вони стояли посеред лікарняного подвір’я… Сергій і Марія не бачили нікого.
Занурені в купіль щастя, здавалося, що вони одні на цілім світі. Говорили й не могли наговоритися…» [1,
с.80]. Розуміємо, що на шляху закоханих було багато перешкод. Однак, це – випробування життям,
випробування їхньої долі.
«Романа». Серед головних образів оповідання – Романа, Павло, бабуся Оксана Степанівна. У розмові
з коханим Романа розуміє, що зустрічатись вони більше не будуть. Дівчина розуміє, що сподіватися на
надії не варто, залишається лише сумувати з цього приводу. Романа вирішує поїхати до коханого Павла,
але те, що вона побачила, приголомшило її: Павло живе з іншою жінкою та на перший погляд має
щасливий вигляд. Романа повністю розчарувалася в житті. Але її справжнім рятівником став подорожній
Андрій, який нагодував її та запропонував робоче місце в чужому для Романи місті.
В оповіданні відчуваємо мотив смутку, зради, бентежності. Розуміємо, що жінка через кохання
страждає постійно, однак мусить коритися власній долі. Головній героїні читач подекуди співчуває, але
розуміє, що вона сильна вольова натура. Скоріше за все, в її житті все буде добре. Однак, авторка дозволяє
читачам домислити та пофантазувати з приводу життєвої долі Романи.
«Зозуля». Головна героїня твору – Ярина. У текстовій частині оповідання йдеться про двох людей –
Ярину та Миколу. Ярина кохає Миколу, однак він одружується з Любою. Ярина свого часу народжує двох
дітей-близнюків та змушена покинути їх. Однак, коли вирішила повернутися додому, то знову на своєму
шляху зустрічає Миколу-вдівця. Вони нагадали своє справжнє кохання та повернулися додому до дітей
разом. Однак, страшний діагноз Ярини поставив фінальну крапку. Ярина помирає. Дітей далі виховує
батько Микола.
Важко втрачати матір. Діти це прекрасно усвідомлюють, але тепер вони будуть з батьком, який вже
ніколи не залишить їх напризволяще. Саме він буде їхнім надійним другом та порадником у житті. Тяжка
доля жінки відчувалася уже з самого початку, коли Ярина не мала взаємності з боку коханого Миколи, далі –
далека дорога, віддірванність від рідних дітей, а далі страшний діагноз та смерть. Фінал трагічний. Авторка
штрихами-словами натякає про каяття й розплату.
«Італійка». В новелі в ролі головної героїні т. Марія, Микола-красень. Слід акцентувати увагу на
тому, що доля жінки-матері є наскрізною в книзі. Авторка пише: «Вона вмокнула перо в спогади й почала
виписувати долю української жінки: доньки, матері і дружини» [1, с.101].
У тексті читаємо про заробітки жінки через нестатки грошей у родині: «Однією любов’ю ситим не
будеш. Поїхав чоловік у пошуках долі. Перший раз йому добре попало. За другим укалічив…» [1, с.102].
Чоловік помер, а жінці треба було годувати трьох дітей. Результатом таких нестатків у родині була
вимушена її поїздка на заробітки до Італії: «Не зозуля, а покинула» [1, с.103]; «Мусіла виживати,
витягуватися із злиднів по чужих дорогах» [1, с.104].
Знову в тексті згадуються три імені жінок: Віри, Надії, Любові. Скоріше за все авторка таким чином
акцентує увагу на трьох особливостях, які притаманні кожному українцю: вірити у краще майбутнє,
надіятися, сподіватися на молодь та любити оточення. В творі три дівчини так представлені авторкою: «По
світах пішли. Віра живе в Італії, Надія в Португалії, а Люба… Повіялася за любов’ю в Іспанію: ні слуху, ні
духу» [1, с.103]. Тобто і вони самі по собі страждають, не на своїй, рідній землі, а далеко за її межами.
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В українських родинах батьки були на заробітках, а тим часом, їхні діти росли. А коли батьки
поверталися, то, частіше за все, вже не зустрічали дітей вдома, оскільки вони також повторювали їхній
шлях, відправляючись на заробітки: «за десять років по заробітках загубила й дітей і здоров’я. Повиростали
й повилітали у світ» [1, с.104].
Отже, подавши короткий переказ та аналіз творів книги Галини Гузовської-Корицької «Калинове
намисто жіночої долі» можемо засвідчити, що авторка вміло оперує словом, створює образ жінки, матері,
сестри та доньки досить вправно. Не ставлячи собі за мету подати повний переказ новел книги, розуміємо,
що змальовувати долю жінки можна через слово, гірку долю, страждання, яке приносить біль та
розчарування. Але поряд із тим, можемо радіти успіхам жінок, щасливим усмішкам, вірою в завтрашній
день. Образ жінки в кожному творі різний, як і різний початок та кінець повіствування твору.
Тож хочеться побажати авторці та всім жінкам справжньої жіночності, безмежного кохання та
відчуття прекрасного в кожному дні!
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