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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 56th issue of our journal. In this issue we
propose you 23 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.

Scientific Journal Virtus, September # 56, 2021
We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages:
I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements
and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles
for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the
borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication.
II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and /
or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the
reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars
believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing.
The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant
areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other.
III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the
completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered
on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about
printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
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Ph.D., professor, Editor-in-Chief
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РІЗНІ ШЛЯХИ ДОСКОНАЛОСТІ: ЕТИКА ПРОТИ ЄВГЕНІКИ
(АНАЛІТИКА ЮРГЕНА ГАБЕРМАСА)
В статті обгрунтована актуальність проблем, поставлених Ю. Габермасом у праці «Майбутнє людської
природи». За допомогою аналізу сучасних відкриттів в сферах генної інженерії та біотехнологій, що
реалізовують ту небезпеку, про яку веде мову Ю. Габермас показана необхідність термінової реакції на них з
боку філософії та етики, укріплення чітких етичних позиції, формування адекватного ставлення суспільства
до «нового», створення таких моральних норм, котрі будуть діяти в новому типі міжособистісного
спілкування.
Ключові слова: євгеніка, біотехнології, етика, генна інженерія, мораль, людина.
Постановка проблеми: Минуло майже двадцять
років з моменту виходу праці Ю. Габермаса «Майбутнє
людської природи. На шляху до ліберальної євгеніки?», а
питання, які були у ній підняті стосовно небезпеки
розвитку людського майбутнього стали не просто
актуальними, а потребують негайної реакції. Адже ті
припущення, котрих торкається мислитель стосовно
біотехнологій, генної інженерії та інших можливостей
впливу на людський організм стали реальністю і науковці
не тільки готові, але й уже впроваджують у життя свої
успішні дослідження, поки етики і мораль наче стоять
осторонь і безпорадно мовчать.
Останні дослідження науковців творчості Ю.Габермаса
стосуються в основному питань політики та права: це і
глибоке дослідження правової концепції Ю. Габермаса
[1], і етика дискурсу в політиці [2], і проблема боротьби з
кризою соціалізації правових норм та легітимації
позитивного права [3-4], і питання нових форм реалізації
прав та свобод особистості в об‟єднаній Європі [5].
Зокрема, Погорельська С.В. у даному ключі розглядає
Габермаса, як філософа майбутнього, якого не трапилося
[6], а Сорокіна Ю.В. здійснює філософсько-правовий
аналіз комунікативного підходу в співвідношенні права та
моралі Ю. Габермаса [7]. У зв‟язку із теорією комунікативної дії науковці будують дослідження питання ідеалістичної публічної політики [8], шукають філософське
підґрунтя формування та розвитку Євразійського економічного союзу [9] та навіть розглядають контексти
розвитку сучасної України [10].
Мета статті. Показати актуальність поставлених
Ю. Габермасом питань у праці «Майбутнє людської
природи. На шляху до ліберальної євгеніки?» і
необхідність термінової реакції на них з боку моралі.
Основний матеріал. Перше питання, на котре
Ю. Габермас намагається у своїх мисленнєвих пошуках
відповісти: чи існують постметафізичні відповіді на
питання про «правильне життя»? У постметафізичному
світі навіть філософи вже нездатні дати відповідь на
питання про те, як повинна людина жити і як розпоряджатися своїм життям. Якщо вірити мислителю, то

практична філософія обмежується питаннями справедливості, «вона зосереджена на спробах пояснити моральну
точку зору з позиції якої ми виносимо судження про
норми та дії завжди, коли мова йде про ствердження того,
що в однаковій мірі є цікавим для кожного і рівною мірою
є добре для всіх» [11, с.9]. Та коли ми переключаємося із,
як пише Ю. Габермас, «ми-перспективи» у позицію перспективи першої особи і замислюємося над тим, що буде
добре особисто для нас, стає зрозумілим, що питання
«правильності життя» ближче до питань особистої
ідентифікації, а не до теорій справедливості і моралі, які,
звісно, також посідають важливу роль в напрямку до
«правильного життя».
Далі Ю. Габермас зупиняється на постаті Серена
К‟єркегора, як філософа, котрий вперше відповідає на
питання про «вдале» чи «невдале» життя з точки зору
метафізичного поняття «можливість бути самим собою».
В праці «Або-або» [12] К‟єркегор описує такий стан, у
якому людина зобов‟язана наважитися усвідомити свою
індивідуальність та свою свободу, надає своєму життю
послідовності і ясності. «В соціальному вимірі така
особистість здатна відповідати за особисту поведінку і
встановлювати зв‟язки з іншими особистостями» [11,
c.10]. К‟єркегор вважає, що така свідома людина за
допомогою етичної саморефлекції та самостійного вибору
рухається тим шляхом, при якому вона не буде відчувати
сором вчергове пізнаючи себе. Таким чином, людина
конституює себе одночасно такою яка є, якою хотіла б
бути для себе і якою б вона хотіла бути пізнаною іншими.
Але К‟єркегор вважає, що тільки віруюча в Бога людина
здатна жити таким чином, тобто на відміну від своїх
послідовників – екзистенціалістів ХХ ст., він мислить
постметафізично, але не пострелігійно. [11, c.11]. «Я існує
тільки перед обличчям Бога. Воно переживає стадії
безнадійного відчаю тільки в образі віруючого, який
сприймаючи себе як самого себе, встановлює зв'язок з
абсолютним Іншим, якому від зобов‟язаний усім.» [13].
Надалі лінгвістичний поворот дозволяє розглядати
Іншого не як абсолютну силу, а як транссуб‟єктивну.
Ю. Габермас вважає, що на відміну від моральної
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філософії, котра зосереджена виключно на питаннях
справедливості, постметафізична етика К‟єркегора з
«можливістю бути самим собою» містить у собі оцінку
певної спрямованості індивідуальних життєвих планів та
приватних форм життя, відповідаючи умовам світоглядного плюралізму. Цікаво, зазначає Габермас, що
постметафізична невибагливість в тих випадках, коли
мова йде про питання етики виду впирається у свої власні
межі. Проте, оскільки ставка поставлена на моральну
самосвідомість здатних говорити та діяти суб‟єктів в
цілому, філософія більше не може не зайняти в даних
питаннях певних змістовних позицій. В такій ситуації ми
зараз і опинилися.
Мислитель фіксує, що прогрес біотехнологій і
можливості змінюючого впливу на людське тіло
формують нове відношення людини до самої себе. Якщо
те, що раніше можна було тільки удосконалити, на даний
момент можна повністю замінити чи випередити появу.
Виникають закономірні питання: як даний процес впливає
на нашу самосвідомість як відповідальних істот і «чи
хочемо ми розглядати категоріально нову можливість
проникнення в людський геном як потребуючий
нормативного регулювання приріст свободи – або
зростання могутності Я, котре не потребує ніякої
самоорганізації?» [11, c.14]. Якщо раніше вважалося, що у
новонародженого те, що дано природою (від батьків) не
може піддаватися зовнішньому редагуванню, то на даний
момент така можливість існує і небезпека її полягає у
формуванні об‟єктиваторського ставлення до людини.
Батьки можуть вкладати у своїх дітей ті якості та
можливості, котрі забажають. У відповідь на це, плоди
такого творення (можливо) вимагатимуть пояснень і
відчуватимуть «самоненалежність». Формується новий
тип міжособистісного спілкування при якому одна
людина може приймати незворотні рішення стосовно
«природнього» оснащення іншої людини.
Вперше вдалося роз‟єднати і з‟єднати знову частини
геному в 1973 році і незабаром досягнення в даній сфері
успішно об‟єдналися із репродуктивною медициною, що
в наслідку призвело до виникнення преімплантаційної
діагностики, ідей штучного вирощування органів і
ціленаправлених втручань в генетичну структуру з
терапевтичними цілями. Здавалося б, преімплантаційна
діагностика дозволяє на ранній стадії перевірити ембріон і
при виявленні певних відхилень без будь-яких загроз
припинити його розвиток, а дослідження у сфері
стовбурових клітин та можливість редагування гена
націлені тільки покращити життя та здоров‟я людей. Але
таке, на перший погляд, покращення життя небезпечне
наслідками і якщо Ю. Габермас фіксує у своїй роботі:
«Якщо вдасться реалізувати далекосяжні очікування
корекційного втручання в людський геном і з‟явиться
можливість запобігти моногенетично обумовленим захворюванням», то проблема євгеніки набуде практичного
значення», ми ж у 2021 році вже живемо у процесі
реалізації даних очікувань.
Габермас будучи на етапі зародження потужностей
біотехнологій та генної інженерії піднімає питання
необхідності «моралізації людської природи». «Те, що
завдяки науці опинилося в розпорядженні технологій,
повинно за посередництва морального контролю
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нормативним чином знову стати непідвладним жодному
зовнішньому втручанню» [14]. Звісно, виникнення
новацій завжди провокує створення нової регламентації. І
стоїть питання не про те, чи не перейдено вже ту
незворотну межу до майбутньої технізації людини, котра
в корінь змінить саму структуру нашого морального
досвіду. А також, чи взагалі ми зможемо розуміти і
сприймати самих себе «як нероздільних авторів нашої
історії життя, здатних взаємно визнавати один одного
автономно діючими особистостями» [11, c.20] в ситуації,
коли зміщуються межі між тим, чим ми є від природи і
тим, що ми вільно робимо та вирішуємо [11, c.20].
Зрештою, виникає питання чи ембріон від зародження
володіє людською гідністю і має право на захист свого
життя. Яке невід‟ємно пов‟язане із питанням переривання
вагітності та тими різнополярними поглядами на це, між
якими не знайдено консенсусу по сьогоднішній день.
Суттєво вплинути на кількість перерваних вагітностей
завдяки виявленню на ранніх стадіях «неналежних»
стовбурових клітин може, власне, преімпланаційна
діагностика. Але як бути та визначати ці «неналежні»
стовбурові клітини і якими «знаками якості» повинно
маркуватися життя? «Цей різновид навмисного контролю
приносить у проблему навий аспект – інструменталізацію
проведену з застереження людського життя заради
переваг та ціннісних орієнтацій третьої особи».
Ю. Габермас розмежовує етичні питання про людську
гідність і гідність людського життя та показує, що
людська гідність це не те, чим можна володіти від
природи, а та «недоторканість», що має свою цінність
виключно в міжособистісних стосунках. Морально
регламентована поведінка в міжособистісних стосунках
повинна захищати «природу від тілесних, а особистість –
від внутрішніх і символічних ушкоджень». Бо індивідуальне Я виникає виключно в процесі інтерсуб‟єктивних
стосунків з Іншим і воно раниме та свого роду залежне
від Іншого. Тобто, людина стає повноцінною в той
момент, коли з‟являється перед Іншим (момент
народження). Не зважаючи на те, що знаходячись в утробі
матері ембріон не може стати особистістю, в цей період
батьки вже спілкуються з ним і відчувають по
відношенню до нього моральні та правові обов‟язки.
Відповідно, Габермас стверджує, що людське життя
володіє гідністю і потребує поваги незалежно від стадії
розвитку. Якщо через світоглядний плюралізм ми не
можемо наділяти ембріон правом на життя із самого
початку, бо він не є особистістю ще, то по другу сторону
стоїть інтуїтивне розуміння того, що доособистісне життя
також не повинно бути підвладне конкурентним благам.
Подальшу логіку викладу тексту Ю. Габермас будує
довкола того, що якщо мораль базується за посередництвом мови, то вирішити питання з можливістю
досліджень ембріона не можна тільки ґрунтуючись на
людській гідності і статусі заплідненої яйцеклітини. І
пропонує зосередитися на темі належної етичної
самосвідомості виду. Питання людського життя
торкаються інтуїтивного самоопису на основі якого
людина ідентифікує себе в якості людини і відрізняє себе
з поміж інших живих істот. А тенденції розвитку генної
технології «підривають образ, створений нами про самих
себе як про культурну видову істоту на ім‟я «людина» і
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якій у нас, здається, немає жодної альтернативи».
Виникає питання чи змінює технізація саморозуміння з
позиції етики виду так, що людина не здатна більше
відчувати себе морально рівною та етично вільною.
Різноманітні чіпи, протези та інші нанотехнологіїї
направлені на постійне вдосконалення людського тіла та
розуму для Ю. Габермаса виступають конкретними
прикладами процесу, що провокує зміну самосвідомості з
позиції етики виду – «існує дещо, що не може бути
узгоджено з нормативною самосвідомістю особистостей,
що самовизначаються як живі і відповідально діючі» [11,
c.29]. Ю. Габермас припускає, що знання людини про те,
що її геном запрограмований може призводити до нового
типу специфічно асиметричних міжособистісних стосунків.
Дальше Ю. Габермас піднімає питання ідентифікації
органічного та неорганічного, які, на перший погляд,
здавалися нам очевидними, але вже перестають бути
такими. Під впливом наукових технологій багато
практичних областей змушені були змінити структуру
своєї роботи. Мислитель вважає, що чим більш випадкова
еволюція видів змінюється за допомогою генних
технологій, тим більша відмінність між створеним і
виниклим від природи зникає. Ця межа зникає внаслідок
нестримного втручання в геном, що наче обертає вектор
від клінічного стилю до біотехнологічного. Людина ніби в
намаганнях підкорити природу стала підкорювати сама
себе. Приймаючи рішення стосовно генетичних змін у
власній майбутній дитині батьки опредмечують її,
ставляться до неї наче до речі, яку можна змінити під свій
смак чи бажання. А це для людини, котра дорослішає та
розуміє все, що відбувається може стати серйозним
трігером. В кожному окремому випадку неможливо
спрогнозувати трансцендентальний результат вчиненого.
Бо якщо генетичне втручання при серйозному
захворюванні сформованої людини здатне тільки
покращити якість та тривалість її життя, то у випадку
втручання в ембріон – неможливо даним діям давати
якусь оцінку без розуміння позиції майбутньої
особистості, що піддалась таким втручанням. Звісно,
батьки часто фантазують на рахунок того, ким і якою
повинна бути їхня дитина, але в жодному разі, це не
повинно бути нав‟язано без її волі і тим більше
безповоротно сформовано ще до її народження. В певний
час людина усвідомивши все скоєне над нею відчуватиме
себе штучно створеною, використаною якимось Іншим і
як наслідок «де-диференціація відмінності між
«вирослим» та «зробленим» проникає в особисту
екзистенцію людини» [11, c.31].
Можливо людина зможе спокійно сприйняти цей факт
і не впадати в екзистенційні переживання? Ю. Габермас
розглядає і такий варіант. Він звертається до категоріального імперативу І. Канта, якій фіксує, що здорові і
безконфліктні стосунки базуються на виключенні будьякого втручання по відношенню до другої особи з позиції
першої. Тобто, в будь-якому випадку, особистість
повинна залишатися сама собою. «Це «для себе» буття
цілі «в собі», яке ми повинні поважати в другій
особистості, знаходить, зокрема, своє втілення в здатності
бути творцем особистого способу життя, що орієнтується
на відповідні бажання людини» [11, c.35]. Моральні

норми повинні бути сформульовані таким чином, щоб
враховувалися особисті інтереси кожного індивіда, тобто
повинна існувати певна ненасильницько-інтерсуб‟єктивна
спільність, котра враховує абсолютно всіх включаючи
«чужинців, дисидентів, інвалідів» [11, c.36]. Для того,
щоб бути «самою собою», мати свій голос, почувати себе
в своєму тілі «як вдома» не повинно бути перешкод у
вигляді генетичних програм, котрі закладені ззовні.
Людина відчуває особисту свободу як те, що від природи
не може бути підкорене, в можливості починати щось
нове, бути автором своїх дій. Та у випадку, коли людина
свого роду запрограмована кимось іншим, вона «розуміє
прониклий у неї посередництвом зміненого генома намір
«програміста» не як природній факт, але як контингентну
умову, що обмежує ігровий простір її діяльності» [11,
c.38].
Авжеж, як зазначалося раніше, будь-яка дитина може
піддаватися серйозному впливу з боку батьків, вона може
виправдовувати/не виправдовувати очікування та, навіть,
приймати за свої бажання батьків. Та всі ці прагнення
закінчуються у момент, коли особистість, що піддається
впливу, усвідомлює свої особисті бажання, здібності та
нахили. У випадку ж з генетичним втручанням, котре
базується на особистих бажаннях батьків, дитина наче
позбувається права бути «самою собою», автором свого
життя і стає заручником свого тіла і намірів третіх осіб.
Ліберальна євгеніка торкається не тільки можливості
особистості бути самою собою, але й, як вже зазначалося, –
створює абсолютно невідомі раніше міжособистісні
стосунки при яких особистість залежить від когось
іншого принципово незворотнім чином, що неодмінно
ставить під загрозу рівність і свободу особистостей. Ю.
Габермас резолює, що «в рамках демократично конституйованого плюралістичного суспільства, в якому
кожному громадянину на основі автономного способу
життя передбачено рівні права, практика покращувальної
євгеніки не може бути легітимізована тому, що селекція
бажаних схильностей апріорі не вільна від раніше
прийнятого рішення відносно конкретних життєвих
планів» [11, c.41].
Отже, будь-які втручання в доособистісне життя
людини торкаються нашої самосвідомості як видових
істот і руйнують своєрідний контекст укоріненості, що
необхідний для стійкості моралі. Для Ю. Габермаса
залишаються відкритими питання про те, як себе буде в
майбутньому відчувати особистість, що піддалася генним
модифікаціям, як будуть виглядати нові міжособистісні
стосунки, котрі вже не відповідатимуть елітарним умовам
моралі і права, і чи зміниться через це сама граматична
форма моралі. Ми ж знаходимося в часі, коли пов‟язані з
біотехнологіями та генною інженерією відкриття стають
частиною повсякденного життя.
На жаль, офіційних наукових статей стосовно деяких
досліджень для достовірності знайти не вдасться.
Більшість талановитих успішних науковців в даній сфері
працюються на декілька лабораторій, в одних робляться
офіційні відкриття з відповідними публікаціями, а в
інших - так звані «чорні» дослідження, публікації до яких
або не подаються взагалі, або відхиляються науковими
журналами з етичних причин. Одне із таких досліджень,
котре прямо торкається євгеністичної теми роботи
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нещодавно прогриміло на весь світ. Китайський біофізик
Хе Цзянькуй всупереч державній забороні генетичних
експериментів над людськими ембріонами «створив»
перших генетично відредагованих дівчат-близнючок Лулу
та Нана, котрі володіють вродженим імунітетом до ВІЛінфекції. «Я відчуваю велику відповідальність за те, що не
просто зробив це першим, а зробив це прикладом для
наслідування, - заявив 25 листопада 2018 р. вчений, – Що
буде дальше, буде вирішувати суспільство» [15].
Офіційно результати розслідування підтвердили факт
народження перших ГМО-дітей. Але такий експеримент
виявився не тільки протизаконний і небезпечний з точки
зору майбутньої ідентифікації генетично відредагованих
особистостей, але й з точки зору генетики. До
сьогоднішнього дня наслідки подібного втручання в
геном невідомі, незрозуміло як вони проявляться в
наступних поколіннях і як відобразяться на інших
ділянках ДНК. Як стало відомо, минулоріч Хе Цзянькуя
засудили до трьох років позбавлення волі [16], проте той
процес, який був запущений його експериментом
неминуче матиме продовження. Законно чи незаконно
схожа практика буде поступово входити в наше життя і
можливо через певний час буде такою ж звичною, як вже
всім відоме штучне запліднення. До речі, відкривача
якого Роберта Едвардса довгі роки не визнавали, а
Нобелівською премією нагородили коли вже не одна
народилася методом ЕКО дитина і науковець був
настільки хворобливий та старий, що не зміг приїхати для
її отримання [17].
Ще однією із причин через яку наукове товариство
засуджує Хе Цзянькуя є те, що схожі дослідження по
заміні гена CCR5 вже проводилися на дорослих людях
інфікованих ВІЛ і необхідності проводити заборонені
досліди на ембріонах не було. І правда, на даний момент
реальністю стали ті генетичні втручання, котрі в змозі
виліковувати людей від серйозних захворювань, про що
свого часу писав Ю. Габермас. В США даним методом
вже лікують безнадійно хворих на певний вид раку
пацієнтів [18]. Щоправда, генетика – це наука про можливості і вона може змінювати тільки те, що знає як змінити.
Досі незрозуміло як вливає на інші випадкові ділянки
редагування конкретної і зрозуміло тільки те, що наслідки
редагування гену відредагувати буде вже неможливо.
Окрім можливості відредагувати частину гену, що
відповідає за якусь хворобу в дорослому віці, також на
даний момент є хороші спеціалісти-генетики, котрі
провівши ДНК-дослідження імовірних майбутніх батьків
в змозі віднайти всі відомі мутації і допомогти спланувати
вагітність таким чином, щоб дитина народилася без
жодних відхилень, навіть, якщо і мати і батько є носіями
однакових мутацій. Щоправда і в даному питанні не все
так легко. У деяких країнах, до прикладу дозволяється
таким чином обрати стать дитини, що особливо
небезпечно для низки країн з неоднозначними поглядами
на нащадків. Також, якщо люди у яких народилася дитина
із синдромом Дауна через декілька років, володіючи
неабияким багажем знань, звернуться до генетиків, щоб
знову народити дитину з ідентичними відхиленнями, то
вони отримають відмову.
Ще безліч можливостей для людини відкривають і
інші дослідженні в даній сфері: органоїди, з яких у 2019 р.
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вдалося створити мозок із аналогічними до людських
сигналами; Яманаківські клітини, які здатні підлаштовуватися і замінювати будь-які старі чи мертві клітини
людського організму; створення химер за для майбутнього вирощення у них людських органів. Всі ці дослідженні наскільки вражаючі – настільки й двозначні.
Органоїди – це зародки органів, вирощених із стовбурових клітин [19]. На даний момент створено не тільки
органоїди печінки, нирок, легень, сітківки ока, але й
мозку. За допомогою церебральних людських органоїдів
можна «лікувати» аутизм, шизофренія, хворобу Паркінсона [13]. Але суть в тому, що нещодавно енцефалографом було зафіксовано такі сигнали із штучно
вирощеного мозку, які ідентичні до сигналів мозку
ембріона, що раніше було неможливо. Тому, як надалі
розвиватимуться дослідження у даній сфері, і чи можна
бути «навчати» цей мозок, і як визначати його власника, і
чи є він взагалі, досі незрозуміло. Поруч із проблемою
людських органоїдів стоїть проблема Яманаківських
клітин. Нобелівський лауреат Синья Яманака зміг за
допомогою зміни певних генів створити такий тип
круглих клітин, котрі можуть підлаштовуватися під будьяку частину організму в яку їх поміщено [20]. Більше
того, вчений Хуанос Бельмонте і його команда змогли
запрограмувати ці клітини таким чином, що помістивши
їх у організм активізацію можна здійснити зовнішньо.
Тобто, Яманаківські клітини здатні подолати не тільки
незліченну кількість людських захворювань, а навіть
старіння. І саме такий успішний експеримент над мишами
здійснили у одній з лабораторій, проте після омолодження всі миші померли внаслідок великої кількості
ракових пухлин [21]. Це дає нам можливість стверджувати, що допоки не знайдено «гальм» наслідки такого
потужного відкриття для науки невідомі, як і досі глибоко
не розглянуті з точки зору моралі.
Не менш суперечливим залишається питання вирощення химер. Химери – це істоти, які можуть складатися
з декількох частин різних тварин [22]. Вже раніше
згаданий науковець Хуан Карлос Бельмонте разом із
своїми колегами створювали химерних ембріонів, тобто
до зародку одного виду штучно вводили клітини іншого
виду (або людини). Вирощування химерних тварин
покликане побороти проблему трансплантації органів
шляхом вирощення їх у тваринах. І якщо вірити
інформації, котра просочилася у ЗМІ Бельмонте вдалося в
«чорній» лабораторії створити химеру людини та мавпи
[23]. Та неймовірна небезпека криється за таким експериментом, адже клітини можуть поселитися абсолютно в
будь-якій частині тіла, і навіть у мозку – відповідно,
можуть «почати думати», а для такого випадку у нас
немає ні етики, ні моралі, ні розуміння рамок.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Отже, не зважаючи на те, що Ю. Габермаса схильні
знецінювати через його голосні заяви стосовно людського
майбутнього, передбачення на рахунок готовності моралі
відповідати на виклики біотехнологій та генної інженерії
справдилися. Звісно, останні досягнення науки не просто
нагадують відомий роман М. Булгакова [24], але й схиляють до думки про зловживання такими технологіями в
чиїхось не гуманних планах. З можливістю «підкручування» здібностей у ембріонів можна створювати армії
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сильних і не чутливих до болю людей. На даний момент є
багато прихильників та противників ліберальної євгеніки і
так, як питання втручання в людський організм напряму
пов‟язані із питаннями гуманізму та прав людини, етика
та мораль не можуть стояти осторонь. Прибічники
ліберальної євгеніки вважають, що гуманно давати
людині вибір бути здоровішою, красивішою, молодшою,
а от противники – зосереджуються на можливих
помилках, недостатньому знанні, страшних наслідках не
тільки для тіла людини, але й для її ментального життя,
самоідентифікації, міжособистісних стосунків. Тобто,
відбувається конфлікт двох ціннісних систем в межах
однієї парадигми. І хоча, Ю. Габермас досить переконливо критикує ліберальну євгеніку, однозначних
відповідей на всі виклики дати неможливо. Так, сучасні
науковці запевняють, що поки людство не буде готове до
формування прийнятного для усіх ставлення до
впровадження наукових відкриттів, цього не відбудеться.
Але, як відомо, відкриття робляться заради самого
відкриття, просто «because I can» і яким би чином не
намагалися гальмувати цей неминучий процес, потрібно
виходити на шлях дискурсу. Етика повинна укріпляти
свої позиції, формувати ставлення у суспільства до
відкриттів, доносити до генетиків та біологів як етично
проводити експерименти, сформулювати ті моральні
норми, котрі будуть діяти в новому типі міжособистісного
спілкування, приймати нелегкі рішення і завжди
пам‟ятати, що найвища цінність – Людина, і вона повинна
бути захищена!
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THE DIVERSITY OF PERFECTION: ETHICS VERSUS EUGENICS
(ANALYSIS BY JURHEN HABERMAS)
The article presents the relevance of the issues studied by J. Habermas in his hardback «The Future of Human Nature».
The nessecity of the urgent replies on modern, even unsafe, and dangerous discoveries in genetic engineering and
biotechnology has been shown. Mentioned reactions is expected to be implemented by science: philosophy and ethics, and by
ethical principles strengthening, adequate society reacting on the "new", and moral rules creating. These rules, principles, and
reactions should be updated the new type of interpersonal communication.
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КОПІНГ СТРАТЕГІЇ СТУДЕНТІВ
ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ
У статті акуталізовано проблему подолання стресу студентами через вибір копінг стратегії. Розкрито
поняття «копінгу», його механізму та самого процесу реалізації копінг поведінки. Репрезентовано
результати емпіричного дослідження копінг стратегій студентів у подоланні стресових ситуацій.
Проаналізовано кореляційні зв’язки між копінг стратегями студентів та рівнями їхньої стресостійкості.
Ключові слова: стрес, копінг, копінг поведінка, копінг стратегії, копінг ресурси, стресостійкість.
Постановка проблеми. Прогрес технократичного
світу призвів до того, що сучасна людина постійно
перебуває у психологічній напрузі. На це впливає ряд
чинників, серед яких чи не найголовнішим постає
економічна нестабільність та різного роду дестабілізація в
країні. Як зазначають вчені, психологічна напруга може
наростати і трансформуватися у різні стани – фрустрацію,
депресію, нервову напругу, що призводить до розвитку
системних хвороб та зниження імунітету. Отже, сучасна
людина живе в стані стресу, а точніше дистресу, що
порушує гомеостаз організму, провокує різні хвороби,
загострює хронічні соматичні захворювання.
Психологи стверджують, що головні «хвороби
століття» – гіпертонія, інфаркт, інсульт, виразки шлунку,
різного роду неврози є кінцевим результатом
післястресових порушень у нервовій діяльності. Якщо
людина не зможе адаптуватися до викликів часу, то її
стан буде погіршуватися і на ментальному рівні. На
сьогоднішній день перед психологічною наукою стоїть
гостре питання щодо психологічної підготовки людини в
напряму оволодіння механізмом копінгу, тобто такої
копінг поведінки, яка включатиме конструктивноадаптивні копінг стратегії та копінг ресурси.
Життєвий період студента не такий безхмарний,
оскільки знаменується такими подіями, як: перебування у
новому просторі серед незнайомих людей, сесії, екзамени,
написання наукових робіт, побутовий аспект (житлові
умови, харчування, фінанси та ін.). Все це може порушувати психологічну стійкість та призводити до стресових станів, якщо молода людина не володіє навичками
користування ефективними копінг-стратегіями.
Мета статті полягає у теоретичному вивченні та
емпіричному дослідженні копінг-стратегій студентів як
механізму подолання стресових ситуацій.
Виклад основного матеріалу. Людський стрес –
багатоаспектне явище, що нерозривно пов‟язане як із
самою особистістю, як активним діячем свого життя, так

із середовищем, яке забезпечує людині таку активність.
Умови значущої ситуації, уміння й ресурси особистості,
взаємовплив системи «людина–середовище» – все це буде
обумовлювати як збереження здоров‟я так і розвиток
хвороби. Оскільки стрес – динамічний процес, то його
можна контролювати, використовуючи копінг-поведінку
(активну чи пасивну) в структуру якої входить копінгстратегії та копінг-ресурси.
Проблему стресу та копінг-стратегій досліджували
зарубіжні вчені (C. Aldwin, A. Bandura, C. Carver, Т. Cox,
A. Freud, S .Folkman, S.S. Kobasa, G Vaillant, H Weber та
ін.), вітчизняні (Ю.А. Александровський, Л.І. Анциферова, В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смик, Т.Л. Крюкова,
А.В. Лібіна, С.К. Нартова-Бочавер, В.Д. Сапоровська та
ін.), українські (М.Л. Дідух, Я.Є. Ляшин, Н.В. Родіна,
Т.М. Титаренко, О.Л. Туриніна, В.І. Шебанова та ін.).
Проблема протидії стресу, його профілактика (запобігання розвитку) і корекція (зниження, ліквідація стресової
реакції, відновлення нормального функціонального стану)
у західних дослідників отримала відображення в поняттях
«coping stress» і «coping behavior». У вітчизняній науковій
літературі поняття «копінг» (від англ. «to соре» –
«переборювати, долати, справлятися») визначається як
опанувальна поведінка або психологічне подолання.
У сучасній психологічній літературі виділяють три
основні підходи до тлумачення поняття «копінг»: 1) як
відносно постійна схильність відповідати на стресові
події певним чином, що розглядається в термінах рис
особистості (А. Білінгз, Р. Моос); 2) як один із способів
психологічного захисту, що використовується для послаблення психологічного напруження, трактується в термінах динаміки «Его» (Н. Хаан); 3) як динамічний процес
зіткнення суб‟єкта із зовнішнім світом, який визначається
особливостями їх взаємодії на різних стадіях розвитку
цього процесу (Р. Лазурус і С. Фолкман) [7, с.375].
Як визначає С.К. Нартова-Бочавер, копінг є «індивідуальним способом взаємодії з ситуацією відповідно до її
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власної логіки, значущості в житті людини і її психологічних можливостей» [3, с.242].
Т.Л. Крюкова і В.Д. Сапоровська [2, с.26] під копінгом
розуміють свідомий спосіб впоратися зі стресом, який
адекватний особливостям особистості і ситуації.
Р. Уайт вважає, що адаптація до важких обставин
включає захист, управління й копінг. Тому копінг виконує
три важливі функції: 1) забезпечення достовірною
інформацією про навколишні умови; 2) підтримання
задовільного внутрішнього стану для процесів діяльності
та обробки інформації; 3) збереження гомеостазу,
цілісності організму і незалежності поведінки, свободи
гнучкого використання наявних засобів [8, с.55].
Сутність поняття «копінг», за Н. Родіною, полягає в
найбільш ефективній адаптації людини до вимог ситуації.
Призначення копінг-поведінки полягає в тому, щоб
дозволити людині впоратися з ситуацією – послабити,
пом‟якшити, уникнути або звикнути до вимог ситуації і
таким чином подолати, впоратися зі стресом або оберегти
себе від стресової ситуації [4, с.83].
Сам процес копінг-поведінки є проявом індивідуальних способів взаємодії з навколишнім світом, в якому
проявляються особливості (можливості) суб‟єкта і
характеристики ситуації, відображені в його свідомості в
категоріях цінності, значущості, складності та наслідків
конкретної події. Така поведінка суб‟єкта є способом
протидії, захисту від небажаного впливу ситуації шляхом
перетворення, зниження чи пом‟якшення її вимог,
уникнення, звикання, пристосування до ситуації з метою
зниження або ліквідації умов розвитку стресу.
Для опанування стресовою ситуацією, людині необхідно задіяти весь свій потенціал. Таким чином, копінг як
механізм подолання складається з:
1) копінг стратегій, що включають усвідомлений
спосіб управління стресором;
2) копінг ресурсів, що представляють собою відносно
стабільні особистісні характеристики, які забезпечують
психологічний фон для подолання стресу і сприяють
розвитку копінг-стратегій. До них Н. Водоп‟янова відносить знання, вміння, навички, досвід, здібності і моделі
конструктивної поведінки [1, с.35];
3) копінг поведінка, що реалізується за допомогою
використання різних копінг-стратегій, з урахуванням
копінг-ресурсів.
В свою чергу копінг-стратегії (стратегії дій) обумовлюють поведінку і емоційні реакції на стрес і можуть
бути реалізовані на емоційному рівні (визначає емоційну
оцінку проблемної ситуації); когнітивному (усвідомлення
і співвіднесення ситуації з когнітивними знаннями щодо
дії стресового фактора); поведінковому (визначає характер і напрямок діяльності під час стресу).
У процесі подолання стресу кожна людина використовує власні копінг-стратегії. Їх обирають на основі
наявного в неї особистісного досвіду й психологічних
резервів (особистісні ресурси або копінг-ресурси). Копінг
стратегії можуть бути як конструктивними і приносити
людині задоволення від життя,психологічну комфортність так і не конструктивними і призводити до різного
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роду психосоматичних захворювань, дисгармонії особистості.
З огляду на актуальність теми було проведено
пілотажне емпіричне дослідження копінг стратегій у
студентів як чинника стресостійкості. До дослідження
була залучена група досліджуваних у кількості 30 осіб, усі
вони є студентами Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського. Під час
першого етапу емпіричного дослідження було проведено
методику щодо вивчення самооцінки стресостійкості
С. Коухена і Г. Вілліансона (табл. 1).
Таблиця 1
Результати розподілу респондентів за рівнями
стресостійкості, %
Рівні
стресостійкості
Дуже високий
Високий
Середній
Низький
Дуже низький

Середнє
0
1,13
12,17
3,5
0

Кількість
досліджуваних
0
5
21
4
0

%
16
71
13
-

Отже, виходячи із результатів, більшість респондентів
мають задовільний рівень (середній) стресостійкості –
71 %, що вказує на їх адаптованість до невизначених,
стресових умов життя. Вони здатні протистояти
проблемам і неприємностям, критичним ситуаціям, таким
як втрата роботи, розрив відносин, навчальне
навантаження, дедлайни, перехід в дистанційний формат
навчання. Конфліктні ситуації вони здатні долати більш
конструктивно, тверезо оцінюючи проблему, шукають
шляхи виходу з ситуацій. Основні відмінні якості
середнього рівня включають в себе стійкість, гнучкість та
здатність адекватно поставитися до можливих труднощів.
Серед респондентів були й такі, які мають високий рівень
стресостійкісті – 16 % студентів, для яких характерні
здатність орієнтуватися і миттєво приймати рішення в
критичних ситуаціях; вміння розпізнавати маніпулятивні
та провокативні дії оточуючих; адекватне сприйняття
критики; контроль виникаючих емоцій, їх раціоналізація;
здатність абстрагування від зайвих, непотрібних
зовнішніх чинників. Зафіксовані й низькі показники
стресостійкості – 13 % від усіх респондентів, таким
студентам притаманна катастрофізація життєвих подій,
така особистість не бачить виходу з ситуації, важко
вдається до дій щодо мінімізації наслідків стресу, має
поведінкову ригідність та низькі адаптаційні здібності.
Реакція на стрес проявляється у формі неспокою,
психічного і фізичного напруження, нервозністю, що
супроводжується порушенням здатності до аналізу і
рефлексії, низьким ступенем концентрації уваги. Даний
рівень стресостійкості є небезпечним, оскільки є великий
ризик виникнення різних психосоматичних захворювань.
Під час другого етапу було проведено методику
«Діагностика копінг-механизмів» Е. Хейма на виявлення
домінуючих копінг-стратегій особистості, які було
поділено автором згідно трьох рівнів прояву –
когнітивному, емоційному та поведінковому (табл. 2).
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Таблиця 2
Розподіл респондентів за шкалами типами
копін-стратегій, %
Шкали копінгЗагальний показник
стратегій
Тип стратегії
%
Когнітивний рівень
Проблемний аналіз
Надання сенсу
Дисимуляція
Збереження
самовладання
Відносність
Релігійність
Установка власної
цінності
Розгубленість
Емоційний рівень
Оптимізм
Придушення емоцій
Протест
Поведінковий рівень
Співпраця
Відступ
Відволікання
Компенсація
Звернення
Конструктивна
активність
Уникання

Адаптивний
Відносно адаптивний
Неадаптивний
Адаптивний

30
23,3
16,7
6,7

Відносно адаптивний
Відносно адаптивний
Адаптивний

6,7
6,7
6,7

Неадаптивний

3,3

Адаптивний
Неадаптивний
Адаптивний

66
23,3
6,7

Адаптивний
Неадаптивний
Відносно адаптивний
Відносно адаптивний
Адаптивний
Адаптивний

33,3
23,3
10
10
3,3
3,3

Неадаптивний

10

Дослідження показало, що на когнітивному рівні у
студентів переважає стратегія «Проблемний аналіз» –
30 % респондентів. Ця стратегія відноситься до
адаптивного способу подолання проблем, що свідчить
про здатність студентів швидко, ефективно та з користю
вирішувати проблеми, зберігаючи при цьому внутрішню
рівновагу; далі йде стратегія «Надання сенсу» – 23,3 %
респондентів – це відносно адаптивна стратегія подолання стресу і залежить від контексту ситуації. Тобто в
будь-якій складній, стресовій ситуації студенти готові
надати сенс тому, що відбулося, використовуючи аналіз
ситуації, шукаючи позитивні та негативні наслідки,
беручи з неї власний досвід. Не адаптивна стратегія
«Дисимуляція» характерна для 16,7 % студентів, які
здатні не помічати складних ситуацій, що вимагають
негайного рішення, відкладають рішення багатьох
проблем на потім. Прослідковується малий відсоток
респондентів, які використовують адаптивну стратегію
«Установка власної цінності» – 6,7 %, що може говорити
про погане знання своїх сильних та слабких сторін,
невміння раціонально використовувати свої переваги у
практичних ситуаціях життя, але ж власна самоцінність
може бути тим важливим чинником, який дозволить
протистояти будь-яким стресам.
На емоційному рівні переважає домінування адаптивної стратегії «Оптимізму» – 66 %. Студенти сприймають складні життєві ситуації через призму впевненості в
тому, що знайдуть вихід в будь-якій життєвій ситуації,
наявна надія і віра в успіх. У респондентів, які
використовують цю стратегію є наявна установка на
позитивне сприйняття навколишнього світу та здатність

до активної трансформації негативного досвіду в
позитивний. Наступною по значенню є неадаптивна
стратегія «Придушення емоцій» – 23,3 %, такі студенти
активно використовують цю стратегію, не проявляючи
своїх істинних почуттів та емоцій по відношенні до
життєвих подій, а максимально ігноруючи й подавляючи
свої природні реакції на стресові події життя. Найменші
показники отримала адаптивна стратегія «Протест» –
6,7%, що вказує на невміння студентів захищати
особистісні кордони, протистояти натиску інших людей,
вони можуть дозволяти іншим вторгатися в особисте: до
почуттів, емоцій, особистісного простору, терплячи
незручності та внутрішню напругу.
На поведінковому рівні домінуючою є стратегія
«Співпраця» – 33,3 % респондентів. Такі студенти спрямовані на адаптивну поведінку особистості, вони з
легкістю можуть вступати у співпрацю з більш досвідченими людьми, сприймають їх досвід та поради, готові
прийняти допомогу від інших і самі її надати при
необхідності.
Наступна неадаптивна стратегія «Відступ» – 23,3 %,
студенти відмовляються вирішувати проблеми, дистанціюючись від них, уникаючи думок про актуальні задачі,
ізолюючи себе від соціального оточення.
Третім етапом дослідження було проведено методику
«Індикатор копінг-стратегій» Дж. Амірханова для діагностики базових копінг-стратегій особистості (табл. 3).
Таблиця 3
Розподіл респондентів за шкалами копінг-стратегій
(методика «Індикатор копінг-стратегій»
Дж. Амірханова), %
Копінг-стратегії
Вирішення проблем
Соціальної підтримки
Уникання

%
63
33
6,7

Середнє
17,7
13,7
10

Домінантною виявилася шкала «Рішення проблем» –
63 %, таку стратегію характеризує намагання особистості
використовувати всі наявні у неї особистісні ресурси для
пошуку можливих способів ефективного вирішення
проблеми. Шкала «Соціальної підтримки» має менший
відсоток – 33 %. Соціальна підтримка дає можливість
повірити у свої сили, підсилює мотивацію долати
труднощі та підвищує самооцінку, сприяє збереженню
психічного здоров‟я студентів. Соціальна підтримка може
бути двох видів: емоційна та інструментальна, виявлено
перевагу інструментальної соціальної підтримки, яка
виражається у звернені до знань і життєвого досвіду
значимої людини. Найменший відсоток отримала шкала
«Уникнення» – 6,7 %, яка представляє собою пасивну
поведінкову реакцію, при якій людина намагається
уникнути контакту з навколишнім середовищем, піти від
вирішення проблем у фантазування й дистанціювання.
Використання цієї стратегії у студентів говорить про
недостатній рівень особистісних копінг-ресурсів і
навичок активного розв‟язання життєвих проблем.
Четвертим етапом дослідження проведено опитувальник «Копінг-поведінки в стресових ситуаціях» (СISS)
С. Нормана, Д. Едлер, Д. Джеймса, М. Паркера в адаптації
Т. А. Крюкової для діагностики дослідження опанування
зі стресом. Опитувальник націлений на визначення
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домінуючих копінг-стресових поведінкових стратегій
(табл. 4).
Таблиця 4
Розподіл респондентів на шкалами копінгстратегій (за С. Норманом, Д. Едлер, Д. Джеймсом,
М. Паркером, в адаптації Т. А. Крюкової), %
Шкали
%
Середнє
На рішення задачі
90
58,9
На емоції
6,7
42,4
На уникнення
6,7
44,4
Субшкала відволікання
90
20,4
Субшкала соціального
20
15,2
відволікання
Аналіз даних показав, що найбільшою мірою домінують показники за шкалою копінгу орієнтованого на
вирішення завдання та відволікання – 90 %. Як і в разі
попередньої методики, в групі студентства виявлено
переважання конструктивної копінг-стратегії, що передбачає адекватну оцінку ситуації і вирішення конкретного
завдання без особливих емоцій і допомоги ззовні.
Орієнтованість на вирішення завдання характеризується
активними діями студентів, їх прогресивністю, раціональністю та самостійністю. Щодо субшкали «Відволікання»,
то такі студенти воліють іноді відволікатися від проблем
за допомогою різноманітних справ, як то: шопінг, сон,
їжа, дивляться телевізор, користуються соціальними
мережами. Такі дії відносяться до копінгу «уникання», що
має на меті зниження психологічної напруженості.
Менше використовується стратегія, орієнтована на
використання емоцій та на уникнення – 6,7 %, такі
студенти схильні занурюватися у свої біль і страждання,
звинувачувати себе за те, що опинилися в такій ситуації,
за нерішучість, за те, що не знають як вчинити.
Опинившись у стресовій ситуації, вони не знають, що
робити, «заморожуються», і через це дуже переживають,
відчувають нервове напруження й роздратування, схильні
відіграватися на інших; люди з домінуючою стратегією,
орієнтованою на уникнення, намагаються різними
шляхами відволіктися від проблеми, що виникла, не
думати про неї. В деякій мірі це знижує напруження,
однак зайве використання такої стратегії призводить до
інфантильної поведінки та посилення психологічних
станів, зокрема фрустрації, тривоги, депресії.
Слід зауважити, що менша частина студентів вибрали
субшкалу «Соціальне відволікання» – 20 %, що також
відноситься до стратегії уникнення. Так, при виникненні
будь-якої проблеми, студенти обирають бути на людях;
телефонують приятелям або йдуть у гості до друзів,
проводять час з близькими людьми, спілкуються з тими,
чия порада особливо цінна для них.
Як бачимо, прослідковується наступна закономірність:
половина респондентів мають середній рівень стресостійкості та використовує адаптивні стратегії копінгповедінки, які направлені на подолання проблем та
активне вирішення завдань. Допомогає їм в цьому
оптимізм та готовність до взаємодії з іншими. Менше
виражена копінг стратегія «соціальна підтримка» та
«орієнтування на емоції», що може призвести до
швидшого вигорання й виснаження в надзвичайних
умовах, зокрема пандемії, а це спровокує загострення
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психосоматичних захворювань. Можна зазначити, що у
студенства переважає конструктивна продуктивність, яка
тяжіє до токсичної, оскільки спостерігається малий
відсоток стратегій соціальної підтримки та емоційного
вираження.
Для досягнення мети дослідження було застосовано
коефіцієнт кореляції К. Пірсона для знаходження звязків
між діагностиваними змінними (табл 5.)
Таблиця 5
Кореляційні зв’язки між копінг-стратегіями
та рівнем стресостійкості
Копінг-стратегії
Рівень
Рівень
стресостійкості
значущості
Вирішення проблем
0,1
Соціальна підтримка
0,335
p≤0,05
Уникнення
0,108
На уникнення
0,02
На емоції
0,0817
На рішення задачі
0,0538
Субшкала
0,0487
відволікання
Субшкала соціального
0,0177
відволікання
Виявлено слабкі кореляційні зв‟язки між рівнем
стресостійкості та шкалами: «Вирішенням проблем», «На
рішення задачі», «Уникнення», «На Уникнення», «На
емоції». Це означає що рівень стресостійкості мало
залежить від використання студентами стратегій,
спрямованих на аналіз ситуацій, пригнічення емоцій,
відкладання рішення проблем до останнього, ізоляція від
навколишнього, вкладання своїх ресурсів у менш важливі
по значимості справи (невміння правильно ставити
пріорітети). Враховуючи, що дане дослідження було
пілотажним, то для знаходження більшої достовірності
отриманих незначних кореляційних зв‟язків доречно було
б збільшити кількість експериментальної вибірки, що є
перспективою подальших досліджень.
Найвищий кореляційний зв‟язок, на рівні статистичної
значущості (p≤0,05) спостерігається між результатами
стресостійкості студентів та шкалою «Соціальна підтримка» (r=0,335). Це означає, що соціальна підтримка
може виступати засобом подолання стресових станів у
студентів, вона є можливою та необхідною умовою
вирішення проблемних ситуацій. Виходячи з цього
можна припустити, що студентство саме за рахунок
соціальної підтримки регулює свій рівень стресу,
розвиваючи навички стресостійкості.
Підтримка зі сторони соціуму є стимулом для
покращення самопочуття та психічного стану, нормалізує
душевну рівновагу і привносить впевненість у своїх силах
щодо подолання труднощів, що є гарантом успіху для
студента.
Висновки. За результатами проведеного дослідження
нами встановлено, що для більшості студентів характерним є середній рівень стресостійкості, що свідчить про
вибір студентами конструктивних копінг-стратегій, які
передбачають адекватну оцінку ситуації і вирішення
конкретного завдання без особливих емоцій та допомоги
ззовні; високий рівень, який виражений меншою мірою,
свідчить про володіння студентами навичками викори-
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стання особистісних, соціальних ресурсів, та розширений
репертуар копінг-стратегій; наявний низький рівень свідчить про використання неадаптивних копінг-стратегій, які
можуть призвести до посиленої тривожності та психосоматичних захворювань. Для розширення копінг-стратегій вбачаємо за необхідне більш ефективно впроваджувати в систему вищих закладів освіти проведення
соціально-психологічних тренінгів щодо розвитку емоційного інтелекту, адаптивних здібностей, стресостійкості,
організовувати заходи, які б сприяли зануренню студентства в активну соціальну взаємодію з оточуючими.
Також відвідування волонтерських заходів, акцій, проведення просвітницької діяльності, забезпечення студентства необхідною інформацією щодо особистих кордонів,
ментального здоров‟я, знаходження своїх сильних сторін і
вміння їх використовувати у повсякденному житті буде
корисними соціально-психологічними та педагогічними
практиками.
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ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ
НА ПРОЯВ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ
У статті актуалізовано проблему визначення впливу Інтернет-спілкування на особистісний розвиток
підлітків. Зроблено аналіз основних теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців щодо
вивчення проблеми спілкування підлітків у мережі Інтернет. З’ясовано психологічні особливості
особистісного розвитку підлітків та прояв особистісних властивостей в умовах Інтернет спілкування.
Представлено результати емпіричного дослідження особливостей ставлення підлітків до Інтернет
спілкування. Зроблено порівняльний аналіз особливостей прояву відповідальності, комунікативних
здібностей, конформізму у підлітків, які віддають перевагу віртуальному спілкуванню над реальним.
Ключові слова: Інтернет-спілкування, особистісний розвиток, підлітковий вік, віртуальна реальність,
кіберпростір, відповідальність, конформізм.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
Інформаційних технологій Інтернет об‟єднує мільйони
підлітків, які спілкуються між собою. Тому важливо
дослідити вплив Інтернет-спілкування на формування
їхньої особистості. Соціальні мережі стають потужним
фактором вторинної соціалізації людини і безпосередньо
впливають на ціннісні орієнтації людини.
Однією з основних особливостей сучасного суспільства
є стрімкий розвиток комп‟ютерних інформаційних технологій, які дозволяють сучасній людині вчитися, обговорювати хвилюючі питання, зустрічатися та спілкуватися з
друзями, а також переїхати до будь-якої країни світу,
дізнатися про її культуру та традицій, використовуючи
необмежені можливості всесвітньої павутини. Сьогодні
Інтернет став невід‟ємною частиною нашого життя. Однак
слід зазначити, що Інтернет не тільки надає можливості для
розвитку навичок, вдосконалення знань та розширення
інтересів, а й містить реальні загрози як для дорослих, так і
для дітей.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та
емпіричному дослідженні особливостей прояву особистісних властивостей підлітків в умовах Інтернет спілкування.
Виклад основного матеріалу. Поширеність інформаційних технологій породжує нові особливості впливу
даних засобів на особистість, що вимагає зміни підходів до
дослідження. Теоретичний аналіз сутності віртуального
спілкування слід починати з визначення психологічних
особливостей Інтернету, що неможливо без аналізу основних ознак понять віртуальної реальності, гіперреальності та
кіберпростору. Об‟єднуючою рисою цих понять є ідея
зміненого світу, що співіснує з основною реальністю, але
вони також мають деякі концептуальні відмінності. Термін
«віртуальна реальність» спочатку асоціювався зі штучною
реальністю, створеною за допомогою комп‟ютерних
систем, що створює ілюзію «автентичності» за допомогою
спеціальних засобів (шоломів, рукавичок).
Зокрема, на думку М.О. Носова, віртуальна реальність –
це реальність, яка незалежно від її природи (фізична,

геологічна, психологічна, соціальна, технічна тощо) має
ряд спільних властивостей: 1) генерація – породжується
будь-якою іншою, зовнішньою реальністю; 2) актуальність – проявляється «тут і зараз», поки породжуюча
реальність функціонує; 3) автономія – власний час, простір
і закони існування; 4) інтерактивність – взаємодіє з іншими
реаліями, включаючи основну, зберігаючи при цьому
незалежний онтологічний статус [5].
Д.В. Іванов вказує на такі універсальні властивості
віртуальної реальності: 1) нематеріальність впливу;
2) умовність параметрів (штучні та змінні об‟єкти);
3) швидкоплинність, що забезпечується свободою входу
або виходу у віртуальний світ [3].
Близьким поняттям є введений Ж. Бодріяром термін
«гіперреальність», який описує моделювання реальності,
що ускладнює розрізнення фантазії та реальності. На думку філософа, у сучасному світі потужний потік інформації
призвів до повного панування гіперреальності [1].
Поняття «кіберпростір» уперше з‟явилося у романі
«Нейромант» (1986) американського письменника –
фантаста В. Гібсона. У цій роботі кіберпростір – це
реалістична галюцинація, імітація зовнішнього світу, що є
результатом впливу комп‟ютерних технологій на нервову
систему людини. З появою Інтернету цей термін почав
вживатися як синонім [1].
Виходячи з вікових особливостей підліткового віку,
який передбачає актуалізацію такого провідного типу
діяльності як інтимно-особистісне спілкування, перехід з
процесу реального спілкування у віртуальне може мати
свої особливі впливи на особистісний розвиток підлітка.
Спілкування з однолітками має особливо значний
вплив на самооцінку підлітка, тому що особисті якості
вони найбільш цінуються в певних умовах. На
формування самооцінки впливає їхнє спілкування з
дорослими: близькість стосунків з батьками, вияв їхньої
поваги до всіх сфер життя підлітка, його інтересів,
захоплень, проблем, повага до думок підлітків відносно
різних питань. Тісна дружба з батьками сприяє
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виникненню у підлітків почуття впевненості в собі Так, за
результатами експериментів В.В. Бойка, хлопчики, які
мають молодших братів і сестер, вище інших однолітків
оцінюють себе в таких якостях, як мужність, доброта,
розум, незалежність, і очікують від інших високих оцінок
за ці якості [4].
Соціальні мережі – один із соціальних інститутів, який
певною мірою виконує накази суспільства та окремих
соціальних груп щодо певного впливу на населення в
цілому, включаючи певні вікові та соціальні категорії [2].
Однак соціальні мережі досить сильно впливають на
будь-яку особистість та на процес формування поведінки,
а інформація в Інтернет мережі є недостатньо організованою та керованою. Аналіз діяльності в Інтернет мережі
дозволяє відобразити її зміст у вигляді структури, яка
включає в себе ряд взаємопов‟язаних компонентів: комунікаційний, ціннісний, пізнавальний та поведінковий.
У процесі використання соціальних мереж для
спілкування у віртуальному просторі, що становить
собою комунікаційний компонент, відбувається вплив на
комунікативні процеси, створюється особливий простір
(віртуальна реальність) з характерним для нього видом
спілкування, де виникають нові правила та закони.
Пізнавальний компонент людської діяльності в Інтернеті
дозволяє підліткам шукати та засвоювати інформацію,
розміщену на веб-сайтах, мета якої – розширити,
поглибити, уточнити власне розуміння світу, реальності
та віртуальної реальності.
Проведений аналіз дає можливість констатувати, що
для підлітків задоволення потреби у спілкуванні,
моральній підтримці – найважливіші потреби особистості
в даному віці. Якщо підліток не може задовольнити їх в
реальному житті, то задовольняє у віртуальних мережах,
що дає можливість «втекти» від проблем, труднощів, що
виникли на певному етапі соціалізації. Однак слід розуміти, що, не зважаючи на те, що в Інтернет мережі інколи
можна отримати деякі особисті дані і навіть фотографії та
реальні зображення співрозмовника, вони не дають реалістичного уявлення про нього. Анонімність спілкування в
Інтернеті сприяє самопрезентації, даючи людині можливість не тільки створити враження власного вибору, але й
бути тим, ким вона хоче, що часто призводить до удаваності процесу спілкування, його імітації.
Емпіричне дослідження особливостей прояву особистісних властивостей підлітків в умовах Інтернет спілкування проводилось на базі Кременчуцького навчальновиховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської
області. У досліджені взяло участь 44 учнів 9 та 11 класу,
віком від 14 до 16 років, з них 24 дівчат та 22 хлопців.
У ході дослідження було використано авторську
анкету для визначення суб‟єктивного бачення підлітками
ролі Інтернет-середовища в їхньому житті, для виявлення
особистісних властивостей підлітків використано такі
методики: шкали методики «16 факторний особистісний
опитувальник Р. Кеттела» (шкала А «замкнутістьтовариськість», шкала С «емоційна нестійкість – емоційна
стійкість», шкала Е «підпорядкованість – домінантність»,
шкала Q2 «конформізм – нонконформізм»); для оцінки
комунікативних та організаторських схильностей була

використана методика «КОС-2» Н. Фетискина; для
виявлення локус-контролю поведінки респондентів була
використана методика «Локус контроля» Дж. Роттера.
На основі результатів анкетування встановлено що
34 % респондентів проводять в мережі Інтернет для
спілкування відносно багато часу (більше 4 годин). Також
були визначено, що підлітки перебувають в Інтернет
середовищі для: шукають необхідну інформацію (70 %),
спілкуються (59 %), переглядають мультимедіа та соціальні мережі (52 %).
В якості засобів спілкування у віртуальному середовищі підлітки надають перевагу: соціальним мережам
(72 %), мессенджерам (20 %) і лише 4 % обрали електронну пошту. Більше половини опитаних респондентів
даної вибірки обирає реальне спілкування, а саме – 54 %,
в той час як для 16 % в пріоритеті віртуальне спілкування.
У разі відсутності віртуального спілкування звично себе
почувають 82 % респондентів і лише 11 % відчувають
себе засмучено.
Було встановлено, що підлітки проводять час в
Інтернет-середовищі, взаємодіючи з іншими, з метою:
бажання спілкуватися з друзями (34 %), для нових
знайомств (43 %), для висвітлення інформації про себе
(9 %) і лише 2 % – для подання про себе зовсім іншої
(неправдивої) інформації.
В процесі Інтернет спілкування підлітки можуть:
відчувати дискомфорт через те, що не можуть відчути
емоції співрозмовника (48 %), почуваються некомфортно
через те, що не можуть перевірити інформацію про співрозмовника (34 %), негативне відношення до Інтернетспілкування через погіршення самопочуття під час
використання засобів зв‟язку (5 %).
За допомогою отриманих даних було з‟ясовано, що
при відсутності доступу до мережі Інтернет 64 % підлітків почувають себе нормально, їх емоційний стан не
погіршується, в той час як 18 % відчувають пригніченість,
21 % – стають роздратованими, тобто можна констатувати, що відсутність доступу до Інтернету може спричинити негативний емоційний ефект для підлітків (40 %
респондентів), а це є одним з симптомів залежної
поведінки.
За результатами анкетування вибірку було поділено на
дві групи за фактором часу знаходження в Інтернет середовищі: в першій групі (ЕГ1) опинились 23 респондента,
які відносно мало користуються Інтернетом (максимум до
4 годин в день), в другу групу (ЕГ 2) потрапив 21 респондент даної вибірки, які перебувають у віртуальному
середовищі від 4 до 12–15 годин на день.
Результати дослідження методики на виявлення
комунікативних та організаторських здібностей в двох
групах підлітків представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння показників комунікативних та організаторських здібностей у представників ЕГ1 та ЕГ2, %
Здібності
Рівні
ЕГ1
ЕГ2
Низький
30%
42%
Комунікативні
Середній
21%
29%
Високий
48%
29%
Низький
70%
81%
Організаторські
Середній
4%
14%
Високий
26%
5%
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Проаналізувавши отримані дані, можна стверджувати,
що в ЕГ1 більш сформована потреба в комунікативній
діяльності, такі підлітки швидко орієнтуються у нових та
складних ситуаціях, невимушено поводять себе у новому
колективі, краще адаптуються до ситуації невизначеності.
Підлітки з ЕГ2 мають більші показники щодо низького та
нижче середнього рівнів організаторських здібностей, що
говорить, про те, що вони рідко виявляють ініціативу,
уникають прийняття самостійних рішень, в діяльності
більш інертні, мають низькі лідерські здібності.
Результати методики «Локус контроля» Дж. Роттера
довели, що всі респонденти (100 %) в обох групах мають
змішаний тип загальної інтернальності, тобто особливості
їх суб‟єктивного контролю можуть дещо змінюватися в
залежності від ситуації. Такі результати дозволяють
припустити, що підлітки ще не мають достатньо
вираженої зрілої позиції, вони можуть піддаватися
емоціям, впливу інших людей, що може бути пояснено
їхніми віковими особливостями. Можливим припущенням отриманого результату можу виступати той факт, що
через особливості свого віку, переживання підліткової
кризи та знаходження в процесі формування основних
особистісних властивостей.
Результати дослідження локус-контролю за шкалами
методики Дж. Роттера представлено в табл. 2.
Таблиця 2
Порівняння рівнів локус-контролю у
представників ЕГ-1 та ЕГ-2, %
Шкали
Рівні
ЕГ1
ЕГ2
Інтернальність в
Низький
5%
9%
області досягнень Середній
90%
82%
Високий
5%
9%
Інтернальність в
Низький
33%
39%
області невдач
Середній
67%
61%
Високий
0
0
Інтернальність в
Низький
70%
19%
сімейних
Середній
21%
76%
відносинах
Високий
9%
5%
Інтернальність в
Низький
30%
29
області виробничих Середній
70%
71
відносин
Високий
0
0
Інтернальність в
Низький
70%
57%
області міжособис- Середній
21%
29%
тісних відносин
Високий
9%
14%
Інтернальність
Низький
78%
62%
стосовно здоров‟я Середній
9%
24%
Високий
13%
14%
В обох групах підлітків не виявлено високий показників інтернальності, більшість з них мають рівень
відповідальності на середньому рівні, що говорить про
наявність змішаного типу реакцій на різні ситуації життя
та нестабільність особистісних властивостей підлітків. В
групі ЕГ2 було виявлено більш високі показники інтернальності в області досягнень, міжособистісних відносин
та до здоров‟я. Це дозволяє зробити припущення, що в
групі ЕГ2, через специфіку проведення більшого часу та
спілкування в Інтернеті, де вони самі контролюють
процес спілкування, більше проявляється й власна відповідальність. Знаходження занадто довго за комп‟ютером
може призвести до проблем із здоров‟ям, до соматичного
дискомфорту, що також може пояснити більш високі
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показники представників ЕГ2 за цією шкалою, але для
ЕГ1 вони не занадто відрізняються.
В свою чергу в групі ЕГ1 вищі результати в області
невдач. Можливим поясненням може виступати, те, що
під час більш довготривалого реального спілкування та
діяльності збільшується певний контроль над власною
діяльністю та взяття більшої відповідальності за власні
невдачі.
Результати факторів, які було обрано для дослідження,
за методикою «16 факторний особистісний опитувальник
Р. Кеттела» представлено в табл. 3.
Таблиця 3
Порівняння показників за факторами методики
Р. Кеттелла у представників ЕГ1 та ЕГ2, %
Фактор
Рівні
ЕГ-1
ЕГ-2
А
Низький
19%
17%
«замкнутість –т
Середній
67%
66%
товариськість»
Високий
14%
17%
С
Низький
13%
9%
«емоційна нестійкість – Середній
78%
82%
емоційна стійкість» Високий
9%
9%
Е
Низький
17%
0
«підпорядкованість – Середній
61%
86%
домінантність»
Високий
22%
14%
Q2
Низький
13%
19%
«конформізм –
Середній
83%
67%
нонконформізм»
Високий
4%
14%
Отримані дані дозволяють констатувати що в групі
ЕГ1 респонденти прагнуть до спілкування, легко і
швидко, часто за власною ініціативою, а для підлітків з
групи ЕГ2 характерним є більший прояв емоційності,
імпульсивності в різних ситуаціях спілкування. Шкали Е
та Q2 показують схоже пояснення поведінки респондентів
та відображають деякі сторони лідерського потенціалу
особистості, здатність до взаємодії з іншими учасниками
в групі та при спільній діяльності. Констатовано, що в
ЕГ1 підліткам притаманна як підпорядкованість так і
домінантність в рівній мірі, а в для представників ЕГ2
більш характерними є прояви конформізму так і нонконформізму.
Висновки. Отже, результати проведеного дослідження дають змогу констатувати, що для підлітків спілкування в Інтернет мережі є важливим та значущим
фактором, іноді вони втрачають вольовий контроль над
часом проведення в мережі, намагаються представити
себе в більш вигідному світі, шукають нових знайомств та
відчувають емоційний дискомфорт, коли відсутня можливість отримати доступ до Інтернету довгий час. Підлітки,
які проводять забагато часу в Інтернеті для спілкування
мають нижчі показники комунікативних та організаторських здібностей у порівняння з тими підлітками, які
можуть поєднувати і реальне, і віртуальне спілкування,
які є більш гнучкими та адаптивними. Респонденти, які
постійно та тривалий час користуються мережею Інтернет
можуть бути більш конформними, легко піддаватися
думки іншим, мають більш виражену емоційність в
різноманітних ситуаціях. Міжособистісна взаємодія через
різноманітні Інтернет-платформи можуть впливати на
прояв комунікативних та організаторських здібностей
підлітків, рівень відповідальності в різних областях
життя.
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Інтернет не піде з нашого життя, він має свої корисні
властивості, надає можливість швидко отримати необхідно інформацію та бути в зоні досягнення з багатьма
людьми в різних куточках світу, але коли підліток
використовує його в якості «втечі» від реальності, ігнорує
свою провідну діяльність та не вчиться налагоджувати
реальні зв‟язки з реальними людьми – це може призвести
до подальших проблем як в його особистісному розвитку,
так і в сфері міжособистісних відносин. Тому, проведення
психологічної просвіти щодо Інтернет-гігієни повинно
стати одним з пріоритетних напрямів роботи шкільного
психолога як із самим підлітками, так і з їхніми батьками.
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INTERNET COMMUNICATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE MANIFESTATION
OF PERSONAL PROPERTIES OF ADOLESCENTS
The article actualizes the problem of determining the impact of Internet communication on the personal development of
adolescents. The analysis of the basic theoretical approaches of domestic and foreign scientists concerning studying of a
problem of communication of teenagers on the Internet is made. The psychological features of personal development of
adolescents and the manifestation of personal characteristics in the context of Internet communication are clarified. The
results of an empirical study of the peculiarities of adolescents' attitudes to Internet communication are presented. A
comparative analysis of the features of responsibility, communication skills, conformism in adolescents who prefer virtual
communication over real.
Key words: Internet communication, personal development, adolescence, virtual reality, cyberspace, responsibility,
conformism.
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ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОСОБИСТІСНИХ ДИСПОЗИЦІЙ
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ
УПРАВЛІНСЬКОЇ СФЕРИ
У статті на підставі системного теоретико-емпіричного дослідження визначено соціальнопсихологічні особливості взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій особистості та самоактуалізації
працівників сфери управління.
Розкрито специфіку смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери управління;
визначено та операціоналізовано концептуальну модель соціально-психологічних умов і етапів розвитку
смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери управління, що охоплює
самореалізацію в особистісному зростанні (саморозвиток), індивідуальнісну самореалізацію (мобілізація
ресурсів), соціальну самореалізацію (взаємостосунки) та екзистенційну (життєреалізування); з’ясовано
індивідуально-психологічні та соціально-психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій та
самоактуалізації працівників сфери управління; науково обґрунтовано та емпірично перевірено
багаторівневу програму розвитку смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери
управління.
Суттєвими передумовами розвитку смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління
визначено психологічні властивості, що характеризують самоактуалізовану особистість, а саме:
підтримка інших, наявність ціннісних орієнтацій вагомих для самоактуалізованої особистості,
сенситивність, спонтанність, уявлення про природу людини, синергія, контактність, пізнавальні
потреби, креативність. Дані властивості сприяють розвитку смисложиттєвих орієнтацій працівників
сфери управління, як середньої ланки, так і менеджерів високого рангу. Проте, синергія, пізнавальні
потреби й самоактуалізаційний компонент в цілому є найважливішими показниками та чинниками
розвитку смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління.
Ключові слова: життєвий шлях особистості, працівники сфери управління, самоактуалізація,
самореалізація, смисложиттєві орієнтації.

Постановка проблеми. У соціогуманітарній парадигмі смисложиттєві орієнтації та
самоактуалізацію особистості співвідносять
із творчим процесом, саморозвитком, особистісним
зростанням тощо. У розв‟язанні цієї проблеми основний
акцент робиться на самопізнанні, активному творенні
особистістю самої себе, самоусвідомленні цінності свого
«Я» та на аналізі накопиченого досвіду практичної
діяльності з реалізації своїх життєвих планів, їх корекції
й удосконалення, що вбачається особливо важливим для
фахівців в управлінській сфері діяльності.
Безумовно, смисложиттєві орієнтації та самоактуалізація особистості розгортаються через проблеми сенсу
життя через життєтворення особистості, завдяки особистісно-ціннісній регуляції, як провідний чинник самотворення особистості та її самоефективності й відіграють
суттєву роль у самоздійсненні фахівця.
Основні методологічні принципи і положення феноменів смисложитєєвих орієнтацій та самоактуалізації
розкриті у гуманістичному напрямку психології, де,
стверджується, що: людина завжди цілісна як жива
соціосистема, а тому повинна вивчатися системно; вона
відкрита для світу, її переживання є головною психологічною реальністю; людське життя треба розглядати
як єдиний процес становлення і буття особистості;
людина має потенції до безперервного розвитку і
самореалізації, які є частиною її природи; вона володіє
внутрішньою свободою щодо зовнішнього спричинення

завдяки смислам і цінностям, якими керується у своєму
виборі; кожна особистість – активна, самодостатня,
творча.
Мета роботи – розкрити емпіричні показники
особистісних диспозицій смисложиттєвих орієнтацій
працівників управлінської сфери.
Виклад основного матеріалу. Аналіз провідних
теоретико-методологічних підходів до вивчення смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації особистості в
науковій літературі дозволяє стверджувати про високий
ступень розробленості даної тематики. Проте, не дивлячись на велику кількість досліджень з цієї проблеми,
замало психологічних розробок щодо соціально-психологічних особливостей смисложиттєвих орієнтацій та
самоактуалізації працівників сфери управління. Проблема смисложиттєвих орієнтацій висвітлювалась, як один з
компонентів смислової сфери особистості, що віддзеркалює спрямованість особистості, її цілі, надає усвідомленості вибору у різних життєвих ситуаціях (В.Франкл,
Н.Є.Завацька); смисложиттєві орієнтації являють собою
складну цілісну динамічну систему, що утворюється за
приципом ієрархії, її складові взаємопов‟язані й залучають до себе усвідомленість життя й часову локалізацію, види смислів й суб‟єкт-об‟єктні орієнтації
(Д.О. Леонтьєв, Є.В. Гейко); як енергетична властивість,
що щільно пов‟язана із «екзистенційним вакуумом»,
депресією, так за відсутності цілі й смислу, особистість
тяжіє до зниження активності, депресії й суїцидам
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(О.І. Кононенко); смисложиттєві орієнтації взаємопов‟язані з професійною діяльністю, міжособистісними взаєминами, гендерними взаємовідношеннями (Л.С.Виготський).
Самоактуалізація особистості як вагомий показник
життєдіяльності, особливо професійної її складової.
Вагомим чинником самоактуалізації є смисложиттєві
орієнтації, як прояв суб‟єктної активності у відповідній
діяльності. Якісним рівнем самоактуалізації є показник
продуктивності життєвого шляху, успішність професійної діяльності. Теорію самоактуалізації розвивають
Б.Г.Ананьєв, В.О.Татенко, А.Маслоу тощо.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Виявлення смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління та їх особистісних властивостей
уможливлюється завдяки задіянню таких психодіагностичних методик: СЖО Леонтьєва (з метою виявлення
смисложиттєвих орієнтацій спеціалістів та управлінців);
САМОАЛ Шострома (з метою виявлення особливостей
самоактуалізації працівників сфери управління); тест
самоставлення В.В. Століна (окремі шкали «саморозуміння» та «самоприйняття», як професійно важливі якості
працівників сфери управління). Окрім цього нами
застосовано математичні методи, а саме: кореляційний
аналіз (з метою виявлення статистично значущого зв‟язку
між смисложиттєвими орієнтаціями та особистісними
властивостями працівників сфери управління), факторний
аналіз (з метою виявлення зв‟язку між певними ознаками
та досліджуваними факторами, а також для встановлення
ступеню впливу факторів та їх взаємодії).
Загальна кількість досліджуваних становила 125 респондентів: працівники сфери управління із професійним стажем від 3-ти до 10-ти років – 100 (жінок 44;
чоловіків 56); працівники сфери управління вищого
рангу 25 (5 жінок, 20 чоловіків).
На першому етапі (пошуково-діагностичному) дослідження проаналізовано загальні наукові підходи до проблеми взаємодії смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації особистості. Обгрунтовано застосування відповідних до програми дослідження психодіагностичник
методик.
Працівники сфери управління середньої ланки та
високого рангу виявляють переважно середній рівень
Локус контролю-Я (хазяїн життя) (від 59% до 60%),
тобто це свідчить про те, що люди вважають себе досить
сильними особистостями, які мають достатню свободу
вибору, щоб будувати своє життя відповідно до своїх
цілей, задач та мають уявлення про сенс життя. Високі
бали мають схожу характеристику з попереднім описом
середнього рівня. Показники за високим рівнем невеликі, але трохи більше таких менеджерів середньої
ланки із стажем професійної діяльності до 5-ті років (по
23%). Низькі результати свідчать про те, що людина не
вірить у себе, в свої сили контролювати події свого
життя. Більше таких осіб серед працівників сфери
управління середньої ланки із стажем професійної
діяльності до 5-ті років (21%) з невеликим відривом від
них інші досліджувані, працівники сфери управління із
стажем професійної діяльності до 10-ті років (18%) та
працівників сфери управління високого рангу (17%).
Стосовно показників Локус контролю-життя або
керованість життям ми виявили, що переважає середній

рівень у всіх групах досліджуваних (від 50% до 55%).
Значно менший відсоток у досліджуваних із високим
рівнем, але емпіричні дані дещо вище у працівників
сфери управління середньої ланки із стажем професійної
діяльності до 5-ті років та працівників сфери управління
високого рангу (по 29%) і знижується у працівників
сфери управління середньої ланки до 10-ті років (24%).
Працівники сфери управління, які мають показники
високого або середнього рівня переконані в тому, що
людина може контролювати своє життя, вільно
приймати рішення і втілювати їх в життя. Низький
рівень свідчить про те, що особистості наявна думка, що
життя не підвладне свідомому контролю, серед
працівників сфери управління, які брали участь у
дослідженні таких (від 20% до 21%) і є вони серед усіх
груп.
Втім, працівників сфери управління середньої ланки
із стажем професійної діяльності до 5-ті років виявляють
переважно середній та низький рівень Локус контролюЯ (хазяїн життя), а також середній та високий рівень
Локус контролю-життя або керованість життям.
Тобто, переважно, виявляють прагнення щодо відповідальності за власні рішення, ніж відчувають власну
силу. Однак, працівники сфери управління середньої
ланки із стажем професійної діяльності до 10-ті років,
водночас, виявляють середній та високий рівень, як
Локус контролю-життя або керованість життям, так
Локус контролю-Я (хазяїн життя). Тобто, відчувають
силу, упевненість у собі й відповідальність за власні
рішення. Даний показник є суттєвим серед смисложиттєвих орієнтацій менеджерів, навіть є показовим щодо
сформованості властивості, що ми вивчаємо.
В групі працівників сфери управління високого рангу
переважає тенденція щодо уявлення про себе як про
сильну особистість, котра володіє свободою вибору,
організує власне життя у відповідності із запланованими
проектами. Окрім цього, саме працівники сфери управління високого рангу, переважно, переконані в тому, що
керують життям та власними рішеннями. Тобто, працівники сфери управління високого рангу виявляють
схильність щодо упевненості в собі й відчувають
здатність управляти власним життям й брати на себе
відповідальність за власні рішення. Емпіричні дані за
показниками «Локус контролю-Я» й «Локус-контролю
життя» демонструють, що, власне, працівники сфери
управління високого рангу виявляють тенденцію щодо
розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
Отже, показники «Локус контролю-Я» й «Локус
контролю життя» сприяють осмисленості життєдіяльності працівників сфери управління в такий спосіб
розвитку смисложиттєвих орієнтацій менеджерів.
Досліджуючи особливості ставлення до себе у
працівників сфери управління (за В. Століним), виявлено, що показник самоприйняття та самоповага найяскравіше представлений в групі працівників сфери
управління високого рангу. Так, 47,2% за високим рівнем –
самоприйняття та 44,5 % – самоповага. Втім, у працівників сфери управління середньої ланки із стажем професійної діяльності до 5-ті років доволі висока частка
низького рівня за показником самоприйняття 54,9 %.
Тобто, представники цієї групи через брак досвіду
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відчувають почуття провини й тому виявляють низький
рівень прийняття себе. Проте, працівники сфери управління середньої ланки із стажем професійної діяльності до
10-ті років виявляють високу частку низького рівня за
показником самоповага – 40,9%. Тобто, у працівників
сфери управління проміжкової ланки (між працівниками
сфери управління високого рангу й працівників сфери
управління, що розпочали професійну кар‟єру) виявляється надкритичне ставлення до власних успіхів.
Нами виокремлено такі провідні чинники самоактуалізованої особистості: підтримка; орієнтація в часі;
ціннісні орієнтації; гнучкість поведінки; сенситивність;
спонтанність; уявлення про природу людини; синергія;
прийняття агресії; контактність; пізнавальні потреби;
креативність, а також найсуттєвіші вагомі складові самоактуалізованої особистості: самоповага, самоприйняття.
Окрім цього, нами визначено показники сформованості самоактуалізованої особистості: Цілі в житті;
Процес життя; Результативність життя; Локус контроль
Я; Локус контроль – життя. Окрім цього, ми здійснили
аналіз смисложиттєвих орієнтацій управлінської та середньої ланки персоналу; математична обробка емпіричних даних і вибудування найсуттєвіших чинників смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління.
На другому етапі (діагностико-аналітичному) проведено комплексне дослідження ціннісних орієнтацій
працівників сфери управління у відповідності із їх
професійним статусом (середня управлінська ланка й,
власне, високий рівень управлінського рангу) й стажем
професійної діяльності (до 5-ті років та понад 5-ті років
професійного стажу).
Упродовж емпіричного дослідження встановлено
достовірний зв‟язок між такими змінними: «смисложиттєві орієнтації» та «особистісні риси». За результатами діагностичних зрізів виокремлено найсуттєвіші
чинники, що утворюють змінну «смисложиттєві орієнтації» ми виявили статистично значущий зв‟язок на
0,01% рівні значення. Під час факторного аналізу було
застосовано метод «головних компонент». Головними
факторами особливостей смисложиттєвих орієнтацій
працівників сфери управління, що мають взаємний
вплив із рисами особистості є такі фактори: F1 (самоактуалізаційний), F2 (ціннісно-рефлективний), F3(діяльнісно-адаптативний), F4 (організаційний).
Суттєвими чинниками, що здійснюють вплив на
смисложиттєві орієнтації працівників сфери управління
виявлено такі провідні фактори: Перший фактор F1 має
назву самоактуалізаційний поєднує в собі f 13 (,974)
пізнавальні потреби, f 2 (,906) орієнтація в часі, f 8 (,827)
самоприйняття, f 14 (,820) креативність, f 4 (,588) гнучкість поведінки. Другий фактор F2 має назву цінніснорефлективний поєднує в собі f12 (,940) контактність, f6
(,899) спонтанність f5 (,821) сенситивність, f4 (,773)
гнучкість поведінки. Третій фактор F3 має назву
діяльнісно-адаптативний поєднує в собі f10 (-,967)
синергія, f18 (,905) локус-контроль Я, f19 (,904) локус
контроль – життя, f16 (,748) процес життя. Четвертий
фактор F4 має назву організаційний поєднує в собі f 17
(,966) результативність життя, f7 (,757) ціннісні
орієнтації, f 9 (,741) уявлення про природу людини, f 11
(,738) прийняття агресії.
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Окрім цього, визначено чинники, що не є провідними, проте доволі значущими в організації смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління:
пізнавальні потреби (,974), орієнтація в часі (,906),
самоприйняття (,827), креативність (,820), гнучкість
поведінки (,588), здійснюють вплив на самоактуалізаційний фактор; контактність (,940), спонтанність
(,899), сенситивність (,821), гнучкість поведінки (,773),
уособлюють ціннісно-рефлективний фактор; синергія
(-,967), локус-контроль Я (,905), локус контроль – життя
(,904), процес життя (,748) – утворюють діяльнісноадаптативний фактор; результативність життя (,966),
ціннісні орієнтації (,757), уявлення про природу людини
(,741), прийняття агресії (,738), мають вплив на
становлення організаційного фактору.
Емпіричний аналіз засвідчив, що: критерії самоактуалізації працівників сфери управління середньої ланки
та менеджера високого рангу уособлюються у специфіці
розвитку смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери
управління та особистісних рис, що є взаємопов‟язаними.
Визначено й статистично підтверджено, що саме
особливості смисложиттєвих орієнтацій та особистісних
рис представляють складний взаємозв‟язок особистісних
смислів і таких життєвих подій, які знецінюють або
підсилюють якісь із цих смислів та сприяють самоактуалізації працівників сфери управління.
Висновки. Емпірично виявлено й статистично підтверджено, що поняття «самоактуалізація працівників
сфери управління» розгортається як складне багаторівневе утворення, яке утворюють компоненти-чинники,
а саме: підтримка; орієнтація в часі; ціннісні орієнтації;
гнучкість поведінки; сенситивність; спонтанність; уявлення про природу людини; синергія; прийняття агресії;
контактність; пізнавальні потреби; креативність, а також
найсуттєвіші вагомі складові самоактуалізованої особистості: самоповага, самоприйняття. Окрім цього, нами
визначено показники сформованості самоактуалізованої
особистості: цілі в житті; процес життя; результативність
життя; локус контроль Я; локус контроль – життя.
Обґрунтовано, що самоактуалізація є психологічною
властивістю працівників сфери управління й необхідною
професійно значущою властивістю особистості управлінської галузі.
Проведено порівняльний аналіз рівня розвитку
смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації персоналу
вищої і нижчої ланки. На підставі аналізу результатів
вивчення психологічних особливостей смисложиттєвих
орієнтацій працівників сфери управління менеджерів
виявлено, що: найбільш схильні до самоактуалізації – це
працівники сфери управління високого рангу, та
працівники сфери управління середньої ланки із стажем
професійної діяльності до 10-ті років, ніж працівники
сфери управління середньої ланки із стажем професійної
діяльності до 5-ті років. Проте найменша частка
несхильних до самоактуалізії серед працівників сфери
управління середньої ланки із стажем професійної
діяльності до 10-ті років 0,4 бали, більш висока частка
несхильних до самоактуалізації також серед працівників
сфери управління високого рангу 6 балів.
В кожній вибірці є група працівників сфери управління, що не виявляють схильності до самоактуалізації.
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Тому для таких груп необхідною є психокорекція мотиваційної, пізнавальної та афективної складової особистісної
сфери. Тому що низький рівень «самоактуалізаційного
компоненту» унеможливлює розвиток смисложиттєвих
орієнтацій менеджерів.
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EMPIRICAL INDICATORS OF PERSONAL DISPOSITIONS OF MEANING-ORIENTATION ORIENTATIONS
OF MANAGEMENT EMPLOYEES
The research presented in the article is devoted to the definition of socio-psychological features of semantic life
orientations and self-actualization of employees in the field of management.
On the basis of systematic theoretical and empirical research, the socio-psychological features of the relationship between
the meaningful life orientations of the individual and the self-actualization of employees in the field of management are
determined.
The specifics of meaningful life orientations and self-actualization of employees in the field of management are revealed;
defined and operationalized a conceptual model of socio-psychological conditions and stages of development of meaningful
life orientations and self-actualization of employees in the field of management, covering self-realization in personal growth
(self-development), individual self-realization (resource mobilization), social self-realization (relationship) and life;
individual-psychological and social-psychological features of meaning-life orientations and self-actualization of employees of
the sphere of management are clarified; scientifically substantiated and empirically tested multilevel program for the
development of meaningful life orientations and self-actualization of employees in the field of management. Significant
prerequisites for the development of meaningful life orientations of employees are defined psychological properties that
characterize the self-actualized personality, namely: support for others, the presence of value orientations important for selfactualized personality, sensitivity, spontaneity, perception of human nature, synergy, contact, cognitive needs, cognitive needs.
These properties contribute to the development of meaningful life orientations of employees in the field of management,
both middle and high-ranking managers. However, synergy, cognitive needs and self-actualization component in general are
the most important indicators and factors in the development of meaningful life orientations of employees in the field of
management.
Key words: life path of a person, employees of the sphere of management, self-actualization, self-realization, meaning-life
orientations.
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ГОТОВНІСТЬ ПІДЛІТКІВ-СИРОТИНЦІВ
ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД САМОРЕГУЛЯЦІЇ І ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ
У статті аналізується готовність підлітків-сиротинців до самостійного життя, а також
фактори які суттєво впливають на даний процес. Аналізуються різні чинники впливу, головними з яких
є депривація, емоційно-вольова саморегуляція та локус контролю.
Здійснено, за допомогою психодіагностичного інструментарію, дослідження впливу локусу
контролю на саморегулятивні уміння, як основного чинника готовності дітей, позбавлених
батьківського піклування, до самостійного життя. Надано аналіз результатів емпіричного
дослідження локусу контролю, самооцінки сили волі, рівня саморегуляції та імпульсивності.
Результати дослідження показали, що підліткам-сиротам із різним локусом контролю властиві
відмінні прояви саморегуляції. Акцентується увага, що у підлітків-сиротинців з низьким рівнем
саморегуляції, накреслені цілі мають або ж недосяжний характер, або дуже занижені власними
можливостями. Підкреслюється, що занижена оцінка власних особистісних потенціалів й зневіра в
здатності досягти успіху поєднуються з ухиленням від об'єктивної інформації про свої здібності та
результати діяльності, що ускладнює готовність підлітків-сиротинців до самостійного життя.
Ключові слова: підлітки-сиротинці, саморегуляція, локус контролю, емоційна депривація,
імпульсивність, вольові властивості.

Постановка проблеми. В Україні існує проблема зростання масштабів явища соціального сирітства,
а отже постає необхідність вивчення специфічного
впливу на взаємодії особистостей в замкненому соціальному просторі. Підлітки, позбавлені батьківського
піклування, опинилися в особливій ситуації й відчувають
нестачу батьківської турботи, що виступає вагомим
чинником впливу на їх саморегулятивну сферу. Виходячи
з цього, особливо актуальним постає дослідження психологічних, у тому числі й особистісних властивостей
підлітків-сиріт, які або взагалі не мають досвіду спілкування з власними батьками, або такий досвід для них є не
завжди позитивним.
Незважаючи на актуальність даної проблеми, результати аналізу наукової літератури свідчать про те, що
проблема негативного впливу міжособистісних стосунків
підлітків, які знаходяться в замкненому соціальному
просторі інтернатного закладу, на гармонійний емоційновольовий розвиток й становлення їх особистості ще
недостатньо розроблена. Практично всі діти, що виховуються в умовах інтернатної установи, також мають
проблеми, які виражаються в низькій або неадекватній
самооцінці, невпевненості в собі, невмінні організувати
себе, нездатності побудувати нормальні взаємини з
оточуючими, спланувати свою діяльність, що суттєво
впливає на їх готовність до самостійного життя.
У науковому доробку є достатньо велика кількість
досліджень, які стосуються специфіки психологічних
особливостей сиріт (В.К. Андрієнко, Л.М. Артюшкіна,
І.Ф.Дємєнтьєва, А.Ліханов, Н.Н.Орлова, А.М.Прихожан,
Г.В. Філатова). Психічні та фізіологічні особливості
розвитку дітей в умовах депривації (в закритих закладах

державного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) були предметом дослідження Дж. Боулбі, І.В. Дубровіної, В.Н. Корнєвої,
Й. Лангмейера, М.С. Лісіної, З. Матейчик, В.С. Мухіної,
А.М. Прихожан, Н.Н. Толстих.
Якісно нове розуміння психологічних особливостей
феномену «позбавлення батьківського піклування» відбулося у ХХ столітті, коли з‟явились роботи М. Кляйн,
Д.В. Віннікотта, Дж. Боулбі, Р. Шпиця. Вони довели
першочергове значення для психічного розвитку дітей
присутності матері, яка виконує свої обов‟язки.
Відсутність таких стосунків називають «материнською
депривацією» [1]. В наш час погляд на дітей-сиріт, як на
страждаючих від наслідків «материнської депривації», є
одним із провідних. Проте, для нормального розвитку
дітей та підлітків потрібне піклування не тільки мами, а
обох виконуючих свої обов‟язки батьків. Це пов‟язано з
тим, що мама та батько дають дитині та підлітку
принципово різні почуття. Традиційно з матерями
пов‟язане почуття любові, а з батьком – почуття безпеки.
При цьому можна виділити цілий ряд робіт присвячених вивченню особливостей саморегуляції поведінки
зростаючої особистості (Л.І. Божович, І.В. Дубровіна,
Б.Г.Круглов, Л.П.Осьмак, Г.О.Цукерман, Д.Й.Фельдштейн
та ін.); суб'єктну активність особистості, як основу
виникнення здатності до саморегуляції (С.Л. Рубінштейн,
К.О.Абульханова-Славська, В.О.Татенко, Т.М.Титаренко);
механізми та закономірності психічної, емоційно-вольової, мотиваційної саморегуляції особистості (М.Я. Басов,
В.А. Іванніков, В.К. Калін, О.А. Конопкін, О.Я. Чебикін);
специфіку впливу сімейних стосунків на психологічні
якості підлітків (В.Н.Дружинін, Л.Я.Гозман, О.С.Кочарян).
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Проте, не зважаючи на посилену увагу дослідників до
проблеми впливу сімейних стосунків та соціального
оточення на розвиток дитини, її саморегуляцію, питання
формування психологічних властивостей саморегуляції
підлітків-сиріт у контексті їх готовності до самостійного
життя є недостатньо вивченим, що і зумовило наше
дослідження.
Мета роботи. Метою публікації є з‟ясування впливу
локусу контролю на саморегулятивні уміння, як основного чинника готовності дітей, позбавлених батьківського
піклування, до самостійного життя. У зв‟язку з цим було
поставлено мету визначити провідні структурні компоненти саморегуляції поведінки підлітків, які зумовлюють
виникнення та розвиток у них здатності керувати
власними діями, вчинками й поведінкою в цілому.
Виклад основного матеріалу. Перебування у
специфічному інтернатному середовищі призводить до
порушення психічного стану дитини, відхилення у
поведінці та не сприяє успішній адаптації до умов
сучасного життя. В стінах інтернату дитина хоч і дістає
необхідний мінімум навичок, однак, вона позбавлена
сталого емоційного комфорту та активності [6]. На думку
дослідників [1,3,5,8,9], навіть гарне утримання у дитячих
будинках та інтернатах провокує відхилення у розвитку
особистості, які зумовлені субкультурою інтернатного
середовища.
Перш за все, слід зазначити, що наше дослідження
стосується вивчення соціальної ситуації розвитку дітей в
інтернатах для дітей-сиріт (сиротинцях), а не в інтернатних закладах іншого типу. Крім цього, слід розрізняти
явище соціального та біологічного сирітства. Сирітство
соціальне – соціальне явище, обумовлене ухиленням або
відстороненням батьків від виконання батьківських
обов‟язків щодо неповнолітньої дитини (наприклад,
позбавлення батьківських прав, їх засудження чи
визнання батьків недієздатними тощо). Його основним
корінням є асоціальна поведінка батьків (наркотична й
алкогольна залежність, злочинність); позашлюбне
народження дитини, бідність, безробіття. Відповідно до
даних [1], майже 90 тисяч дітей залишились без
батьківського піклування, з них лише 7 % – біологічні
сироти; близько 1 % відсотка новонароджених стають
соціальними сиротами вже з перших годин життя
внаслідок відмови матері. Кожна десята дитина із
загальної кількості дітей-сиріт є біологічною сиротою, всі
інші – сироти соціальні, тобто при живих батьках. За наслідками дослідження А.А. Пархимович та Г.В. Філатової
[6] було отримано результати, які свідчать про те, що
діти-сироти рідше, ніж діти, які виховуються в родинах,
використовують механізм зняття напруги шляхом
переносу агресії з більш сильного чи значущого суб‟єкту
(що є джерелом гніву) на більш слабкий і доступний
об‟єкт чи на самого себе. На нашу думку, така
суперечлива відмінність між досліджуваними групами за
показником заміщення зумовлена емоційною депривацією, яка є наслідком виховання дитини в умовах
будинку-інтернату і виражається в слухняності, вмінні
пристосовуватись до інших, залежності від дорослих в
повсякденному житті, що блокує спонтанну реалізацію
базисних потреб в зміщенні агресії, потреби чи
діяльності. Підлітки, які виховуються в будинках-

інтернатах, на відміну від їх однолітків із повних сімей,
менше використовують проекцію як механізм психологічного захисту, оскільки, на нашу думку, відношення
до себе у вихованців дитбудинку по суті повторює оцінку
оточуючих, що зумовлює деформацію відношення
дитини до самої себе, утруднює процес прийняття себе на
фоні інших та формування «Я»-базового, яке впливає на
усі подальші особистісні смисли, та й на увесь життєвий
сценарій в цілому (Н.О. Чайкіна [7]).
В.С. Мухіна [5] називає наступні причини, що негативно позначаються на розвитку емоційно-вольової сфери
«державних» дітей:
– необхідність адаптуватися до більшого числа однолітків, що породжує емоційну напругу, тривожність,
агресивність; деформовану компенсацію емоцій, кохання,
нормального людського спілкування;
– відсутність можливості усамітнитися;
– стихійне виникнення відчуття «ми», розділення на
«своїх» і «чужих» (з „чужих” вони всі разом, без розкаянь
совісті, готові витягувати свої вигоди).
Дана проблема емоційного характеру може бути
охарактеризована як особливий психічний стан внутрішньої незахищеності, що викликає викривлення
соціальних відносин, тобто соціально-психологічну
дезадаптацію – порушення рівноваги між суб‟єктивними і
об‟єктивними елементами середовища по відношенню
до ступеня збігу очікувань з реальною ситуацією
(Н.О. Чайкіна [7]). За даними багатьох досліджень [1,3,6,
8,9], діти, що виховуються в установах соціальної й
психолого-педагогічної підтримки дитинства, відрізняються різко вираженою дезадаптацією, яка підсилюється
багатьма психотравмуючими факторами: вилученням
дитини з родини, переміщенням дитини до різного роду
установ (лікарня, приймач-розподільник, притулок тимчасового перебування, санаторій і т. п.). [8]. Наслідки цих
відхилень проявляються і в дорослому житті колишніх
вихованців дитячих будинків та інтернатів, коли існує
дискондартність між «Я»-базовим і «Я»-ситуативним, яка
проявляється у неадаптивних формах поведінки, коли
втрачається здатність зберігати постійність «Я»-базового
та координованість поведінкових стратегій і реакцій [7].
Малоусвідомлена система ціннісних орієнтацій, осмислення особистісних властивостей у більшості випадків
ситуативне і базується на аналізі минулого або майбутнього, мало торкаючись образу "Я"-базове.
Підлітка-сиротам властиві й проблеми у формуванні
саморегулятивних умінь, що обумовлені проблемами
становлення особистісної зрілості. Саморегуляцію поведінки особистості підлітка Т.В. Кириченко [2] визначає як
психологічне утворення, що являє собою єдність цілеспрямованих дій, які проявляються у прийнятті довільних
рішень, самоаналізі вчинків, визначенні позицій щодо
подій, ситуацій та ціннісному ставленні індивіда до
самого себе. Занижена оцінка власних особистісних
потенціалів й зневіра в здатності досягти успіху
поєднуються з ухиленням від об'єктивної інформації про
свої здібності та результати діяльності. Підліткамсиротам часто властивий низький рівень саморегуляції. У
підлітків із низьким рівнем саморегуляції накреслені цілі
мають або ж недосяжний характер, або дуже занижені
власними можливостями. Випадкове виконання завдань,
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обов'язків може здійснюватись лише при наявності
постійного зовнішнього контролю, мотив уникнення
невдач домінує над мотивом досягнення успіхів.
Перевірка цього припущення здійснювалася під час
емпіричного дослідження серед 50 підлітків позбавлених
батьківського піклування (26 дівчат та 24 хлопців).
Дослідження було проведене на базі Кременчуцької
спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ступенів імені
А.С. Макаренка Полтавської обласної ради.
Головне завдання емпіричного етапу дослідження
полягало у пошуку відповіді на питання про те, яким
чином змінюється рівень саморегуляції в залежності від
локусу контролю за поведінкою у підлітків-сиротинців.
Для психодіагностики застосовувалися методики: «Рівень
суб‟єктивного
контролю» Дж. Роттера
(адаптація
Е.Ф.Бажина, С.А.Голкіної, А.М.Еткінда) і «Самооцінка
сили волі» (за М.М.Обозовим) та опитувальники: «Стиль
саморегуляції поведінки» (за В.І. Моросановою) і «Рівень
імпульсивності» (за В.А. Лосенковим). У дослідженні
використано шкали: рівень суб‟єктивного контролю
підлітків над різними ситуаціями, що визначає ступінь їх
відповідальності за свої вчинки та своє життя й визначається нами як показник самостійності досліджуваних,
рівень розвитку сили волі, компоненти саморегуляції і
рівень імпульсивності.
Результати дослідження свідчать, що підліткамсиротам із різним локусом контролю властиві відмінні
прояви саморегуляції. Так, підліткам із інтернальним
локусом контролю властиві більше виражені такі аспекти
саморегуляції як: планування, моделювання, програмування, оцінювання та самостійність. Також, інтернали
більш адекватні в оцінці результативності дій (високий
рівень даної якості характерний для 81% таких
досліджуваних), оскільки вони спроможні враховувати як
свої переваги і недоліки, так й об‟єктивні умови, що
визначають успішність діяльності та доцільність
поведінки.
Натомість, підліткам із екстернальним локусом
контрою властиве переважання за показниками гнучкості
у структурі саморегуляції. Екстернали, навпаки, мають
нижчий рівень вираженості оцінки діяльності, як аспекту
саморегуляції (42% ), оскільки не приймають до уваги
свою роль у виконанні діяльності чи спілкуванні, а всю
провину за невдачі перекладають на інших людей,
обставини, життя, вдачу, проявляючи неадекватність в
оцінці процесу діяльності.
Також, більшість (82%) підлітків-інтерналів самостійні у саморегуляції діяльності, реалізують її на основі
власних установок та рішень, через орієнтацію на
визнання своєї ролі у діяльності. Натомість, 54%
підлітків-екстерналів характеризуються низьким рівнем
самостійності. Перекладаючи провину на оточуючих та
надаючи їм першочергове право на досягнення, вони
демонструють несамостійність.
Єдиним аспектом саморегуляції, за яким підліткиекстернали мають відсоткову перевагу, є гнучкість, яка
властива 56% таких досліджуваних. Тобто, перекладання
вини на інших людей робить підлітків більш гнучкими у
діяльності. Вони, не придумуючи план дій першочергово,
та не керуючи виконанням діяльності, спроможні швидко
та радикально змінити напрямок діяльності. Натомість,
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підліткам-інтерналам, які чітко та уважно все планують,
властива менш виражена гнучкість за необхідності
повністю змінювати план дій.
Для перевірки статистичної значимості відсоткових
відмінностей у проявах саморегуляції підлітків із різним
локусом контролю використаний критерій  – Пірсона,
емпіричне значення якого представлені у таблиці.
Таблиця
2

Емпіричні значення  – Пірсона за порівнянням
різних аспектів саморегуляції підлітків із
інтернальним та екстернальним локусом контролю
2
Параметри саморегуляції
Значення  –
2

емпіричного
12,436
3,217
13,239
12,852
3,516
13,652

планування
моделювання
програмування
оцінювання
гнучкість
самостійність

Порівнявши значення  – емпіричних з  –
критичним, 5,991 (р≤0,05); 9,210 (р≤0,01) і k=2, можемо
стверджувати про наявність статистично значимої відмінності у вираженості показників планування, програмування, оцінки та самостійності серед підлітків із інтернальним та екстернальним локусом контролю. При цьому,
відсоткові відмінності між двома групами досліджуваних
за параметрами моделювання та гнучкості не є
статистично значимими. Тобто, підліткам із інтернальним
локусом контролю дійсно властиві більше виражені
схильності до самостійного планування діяльності, її
програмування і об‟єктивного оцінювання результатів,
порівняно з досліджуваними із екстернальним локусом
контролю, які відрізняються нерозвинутими саморегулятивними уміннями. Визначено, що вираженість таких
аспектів саморегуляції, як моделювання та гнучкість
однакова серед підлітків із різним локусом контролю.
Аналізуючи вираженість сили волі та імпульсивності,
як вагомих показників саморегуляції у підлітків із різним
локусом контролю, можемо зазначити, що підліткам із
інтернальним локусом контролю властива більш
розвинута сила волі (68%), порівняно з екстернально
орієнтованими досліджуваними, серед яких 53%
характеризується низьким рівнем даної якості. Наявність
відмінностей у відсотковому розподілі даних доведена
2

2

значенням  – емпіричного, яке = 10,564 (при  –
критичному, 5,991 (р≤0,05); 9,210 (р≤0,01) і k=2).
Оскільки, екстернально орієнтовані підлітки орієнтовані
на роль інших людей у результативності їх діяльності, то
їм немає необхідності проявляти виражені вольові якості
для контролю виконання діяльності. При цьому,
інтернали результативність за свої вчинки, успіхи та
невдачі покладають на себе, і, відповідно, проявляють
виражену вольову регуляцію у процесі діяльності.
Розподіл імпульсивності серед підлітків із різним
локусом контролю протилежний. Так, 53% екстернатів
характеризуються вираженою імпульсивністю, афективно
реагують на життєві події, оскільки знаходяться під
значним впливом життєвих обставин, думки інших
людей, тощо. Натомість, 58% підлітків із інтернальним
2

2
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локусом контролю характеризуються низьким показником імпульсивності, адже їх чітка орієнтація на визнання
власної ролі, заслуг та невдач у житті і діяльності
передбачає відсутність імпульсивних проявів. Оскільки, у
такому випадку (за умови імпульсивних проявів) підлітки
сприйматимуть власну імпульсивність та відсутність
вольової регуляції як власний недолік, що зменшує
ефективність діяльності чи спілкування. Статистична
значимість відсоткових відмінностей за проявами
імпульсивності серед підлітків двох груп доведена
значенням  – емпіричного, яке = 9,867 (при  –
критичному 5,991 (р≤0,05); 9,210 (р≤0,01) і k=2).
Дійсно, саморегуляція підлітків-сиріт пов‟язана з їх
локусом контролю, як чинником готовності до самостійного життя. Адже, підліткам із інтернальним локусом
контролю властиві виражені уміння саморегуляції, сила
волі та знижена імпульсивність. Натомість, підлітки із
екстернальним локусом контролю характеризуються
менше розвинутими саморегулятивними уміннями,
зниженою силою волі при підвищеній імпульсивності,
коли вони не прагнуть до самоствердження власного "Я"базового та визнання серед однолітків, не бажають
усвідомлювати наслідки вчиненого та не проявляють
самостійності, наполегливості й ініціативи.
Висновки. Узагальнюючи результати проведеного
дослідження, необхідно підкреслити наступне. Встановлено, що підліткам, позбавленим батьківського піклування, переважно властивий виражений інтернальний
контроль, коли вони вважають, що більшість досягнень у
їхньому житті були здійснені за допомогою їх зусиль, а не
впливу оточуючих факторів. У центрі своєї життєдіяльності вони вбачають власну активність та наполегливість,
схильні приймати відповідальність за свої вчинки,
керують подіями власного життя, через що швидко
орієнтуються в контексті ситуації, а тому мають середній
і добрий рівень готовності до самостійного життя.
Натомість, для меншості підлітків-сиріт властивий
екстернальний контроль, орієнтованість на соціальне
оточення у прийнятті рішень. Вони не бачать існуючого
зв‟язку між їх активністю та життєвими подіями, які
розцінюють як результат діяльності інших людей чи
обставин, а тому мають низький рівень готовності до
самостійного життя.
Тобто, підліткам із інтернальним локусом контролю
властиві більше виражені такі аспекти саморегуляції як:
планування, моделювання, програмування, оцінювання та
самостійність. Інтернали характеризуються вираженою
силою волі та зниженою імпульсивністю. Результативність за свої вчинки, успіхи та невдачі вони покладають
на себе, і, відповідно, проявляють виражену вольову
регуляцію у процесі діяльності. Адже, вони сприймають
власну імпульсивність та відсутність вольової регуляції як
недолік, що зменшує ефективність діяльності чи
спілкування.
Натомість, підліткам-сиротам із екстернальним локусом
контрою властиві менше розвинуті саморегулятивні
уміння, вони не схильні до детального планування та
продумування діяльності і вчинків. Оскільки, у їх
розумінні, за життєві вчинки несуть відповідальність інші
люди, то, відповідно, немає необхідності детально
продумувати програму дій по досягненню мети, адже
2
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визначальним буде все одно вплив обставин чи інших
людей. Екстернально орієнтовані підлітки-сироти характеризуються вираженою імпульсивністю та зниженою
силою волі. Оскільки, вони орієнтовані на роль інших
людей у результативності їх діяльності, то їм немає
необхідності проявляти виражені вольові якості для
контролю виконання діяльності. Їх вчинки та дії часто
імпульсивні, залежні від оточуючих обставин, яким
приписується визначальна роль у їх житті.
Дійсно, саморегуляція підлітків пов‟язана з їх локусом
контролю. Проте, перспективою подальших досліджень
може виступати вивчення специфіки соціальної
компетентності та спрямованості особистості підлітка, як
чинника готовності до самостійного життя, що і окреслює
перспективи подальших розвідок.
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READINESS OF ORPHANS ADOLESCENTS FOR INDEPENDENT LIFE DEPENDING
ON SELF-REGULATION AND LOCUS OF CONTROL
This article analyzes the readiness of orphans for independent living and factors that significantly affect this process.
Various factors of influence were analyzed: derivations, emotional-volitional self-regulation, and locus of control.
The influence of the locus of control on self-regulatory skills was studied with the help of psychodiagnostic tools as the
main factor of children deprived of parental care readiness for independent life. An analysis result of an empirical study of the
locus of control, self-assessment of willpower, level of self-regulation, and impulsivity was presented in this article. Results of
the study showed that orphans with a different locus of control have excellent manifestations of self-regulation.
It was emphasized that in orphans with a low level of self-regulation, the goals set are either unattainable or very low in
their own capabilities.
As well as was emphasized that underestimation of one’s personal potential and disbelief in the ability to succeed are
combined with evasion of objective information about one’s abilities and results of activities, which complicates the readiness
of orphans for independent living.
Key words: orphans, self-regulation, locus of control, emotional deprivation, impulsivity, volitional properties.
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ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ І ЯВИЩЕ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ
У ВИВЧЕННІ ВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглядаються питання впливу педагогічних методів на психологічне явище
інтеріоризації у контексті підвищення ефективності навчання та підготовки майбутніх офіцерів
Збройних Сил України. Детально описано роль окремих педагогічних методів як базових у досягненні
трансформації зовнішньої дії педагога на внутрішні світоглядні та професійні переконання
майбутнього офіцера. При цьому, саме явище інтеріоризації розглядається як модель, на формотворчу
суть якої має безпосередній вплив навчально-виховна дія педагога. У цьому контексті наведений
авторами перелік окремих педагогічних методів обґрунтовується як ефективний напрям, при
застосуванні якого у освітньо-виховному процесі можна досягнути дієвих результатів щодо
формування у майбутніх офіцерів необхідних професійних якостей.
Також, в статті висвітлюються визначені аспекти активізації процесів сприйняття,
запам’ятовування та подальшого відтворення курсантами окремих результатів навчання як на
теоретичному, так і на практичному рівнях, що спонукатиме військових педагогів до пошуку нових
педагогічних методів та засобів удосконалення навчального процесу і урізноманітнення його форм.
Ключові слова: педагогічний метод, інтеріоризація, вправа, тренування, емоційний вплив,
навчальний процес, курсант, майбутній офіцер, показ, приклад, відтворення.
Постановка проблеми. Пошук, удосконалення
та впровадження у військово-педагогічну практику
нових методів та форм навчання важко уявити без
такого явища, яким є інтеріоризація. Адже якісний
вплив з метою видозміни свідомості та світоглядних
уявлень, що мають місце у навчанні і вихованні
майбутніх офіцерів в умовах забезпечення суверенітету
та територіальної цілісності держави вимагає нових та
ефективних підходів, які є необхідними як для
військовослужбовців Збройних Сил України (далі –
ЗСУ), так і для військових педагогів, які забезпечують їх
підготовку.
Нехтування або ж не достатнє застосування в процесі
вивчення військових дисциплін окремих педагогічних
методів, що мають вплив, зокрема, на явище
інтеріоризації у курсантів, призводить до суттєвого
зниження ефективності самого навчання та виховання
військовослужбовців. А тому, запропоновані нами до
розгляду окремі педагогічні методи впливу на якісний
розвиток та удосконалення інтеріоризації подається як
змістовний психолого-педагогічний процес, покликаний
підвищити ефективність формування професійних
якостей майбутнього офіцера ЗСУ.
Багаторічний досвід роботи у вищих військових
навчальних закладах переконливо показує, що інтеріори-

зація, використовуючи сучасні методи військової педагогіки, все ширше входить у науково-педагогічний простір. А тому проблема застосування в удосконаленому
вигляді окремих педагогічних методів та засобів у навчанні та вихованні майбутніх воїнів, як і впровадження
нових форм щодо якісного збагачення інтеріоризації, є
необхідною реальністю, що вимагає від сучасного
військового педагога невпинного творчого пошуку.
Аналіз основних досліджень.
Відомо, що
основотворчий підхід у визначенні явища інтеріоризації
був вперше закладений у працях представників французької психологічної школи Ж. Піаже, П. Жане та
А. Валлона. У подальшому їхнє вчення одержало
суттєвий розвиток у дослідженнях відомого німецького
мислителя та філософа Ф. Ніцше [1], а згодом і в працях
окремих представників української психолого-педагогічної школи, зокрема О. Бабенко [2] та С. Максименко [3].
У новітньому періоді розвитку дидактики викладання, зокрема і військових дисциплін, вченими, дослідниками та педагогами-практиками запропоновано чимало
досліджень, праць, розробок та методичних рекомендацій, метою яких стало намагання якомога повніше
описати вплив окремих педагогічних методів на явище
інтеріоризації.
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Серед інших вчених-педагогів поняття розвитку
інтеріоризації в удосконаленні професійної освіти
розглядала О. Бабенко [2]. Інтеріоризація, як проблема
культурних цінностей особистості вивчалася у дослідженнях О. Гавелі і розглядалася, зокрема, у змісті
квантово-орбітальної культурології [4]. Інтеріоризація як
процес формування світосприйняття у дитини знаходилася в полі уваги польського вченого-теолога отця
Анджея Ягелло [5, с.149]. З позицій філософського
розуміння до явища інтеріоризації підходив у своїх
працях відомий сучасний британсько-австрійський філософ, логік і соціолог К. Поппер. Знаний польський
вчений-теолог отець Юзеф Макселон розглядав через
інтеріоризацію «персоніфікацію Бога», що стало своєрідним підходом до розгляду проблеми в релігійному
аспекті [5, с.282]. А відомий сучасний український
психолог і педагог С. Максименко розглядав явище
інтеріоризації з позиції генетичної психології [3].
Інтеріоризація, як предмет дослідження у психологопедагогічній літературі дістала також свого детального
розвитку у працях І. Сіняговської [6].
Ми ж пропонуємо розгляд цілого спектру застосування окремих педагогічних методів на розвиток явища
інтеріоризації у курсантів. Зазначені методи є недостатньо описаними у теорії та методиці, зокрема, військової
педагогіки, а тому вважаємо, що дослідження сприятиме
удосконаленню процесу вивчення військових дисциплін.
Мета статті – розглянути різновиди і прийоми
практичного застосування окремих педагогічних методів
на явище інтеріоризації, як одного із найдієвіших
способів якісної зміни світоглядних та військовопрофесійних уявлень у процесі вивчення курсантами
військових дисциплін та створення для них простору
зацікавлення, пізнання та ефективного засвоєння навчального матеріалу. У дослідженні подано сім різновидів
педагогічних методів з описом їх змісту та прийомів
застосування під час навчальних занять. Запропоновано
розгляд засобів, методів та форм педагогічного впливу, як
критерію зацікавлення суб‟єктів навчання предметом
викладання навчальних дисциплін та формування у
курсантів міцних знань, як однієї із передумов ефективної
підготовки майбутніх офіцерів.
Виклад основного матеріалу. Активний розвиток
педагогічної методології сучасної освіти став закономірною вимогою сьогодення. А тому, пошук нових форм і
методів викладання навчальних дисциплін постійно
потребує удосконалення, розвитку та підвищення ефективності засвоєння знань.
У вказаному аспекті військові дисципліни не можуть
знаходитися осторонь. Сьогодні ЗСУ виконують визначені завдання щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Бойові дії та складність
завдань вимагають від майбутніх офіцерів якісного
оволодіння ними військово-професійними та спеціальними знаннями, уміннями і навичками під час навчання у
вищих військових навчальних закладах.
Враховуючи зазначене, розглянемо методи, які
знайшли широке застосування у нашій педагогічній
діяльності і утвердилися як такі, що, трансформуючись у
психологічне явище інтеріоризації, здобули відчутний
ефект у засвоєнні курсантами нових знань та умінь,
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необхідних для подальшого проходження ними військової служби.
Вперше явище інтеріоризації введене у наукову
термінологію відомим французьким соціологом Давидом
Дюкгеймом, котрий розглядав інтеріоризацію як явище
соціалізації особистості – умови, при якій індивід формується, синтезуючи у собі найбільш яскраві прояви суспільного життя. Згодом відкриття Дюкгейма отримало
різнобічне вивчення у підходах цілого ряду європейських
вчених-психологів, які розвинули поняття інтеріоризації,
трактуючи його одним із основних чинників, що впливає на
формування психіки, розумової діяльності та поведінки
людини, описуючи це явище, як і зворотну дію, при якій
окремо взятий індивід впливає на розвиток та утвердження суспільної моралі, естетики, норм поведінки тощо.
Цікавим виявився підхід до сутності інтеріоризації у
працях відомого українського психолога Г. Костюка,
котрий, хоч і не вживає цього терміну у звиклому для нас
розумінні, утім, все ж, розглядає структуру діяльності
людини крізь призму її взаємодії в мотиваційній,
змістовій і операційній системах та опосередковано
характеризує інтеріоризацію як невід‟ємне явище у
поведінці та світосприйнятті людини [7].
Дещо інший і своєрідний підхід до явища інтеріоризації набув свого пояснення у Ф. Ніцше. Так, у своїй
відомій праці «Генеалогія моралі» вчений стверджував,
що «всі інстинкти, яким не дозволений вияв назовні,
знаходять своє виявлення у середині. Це і є саме те, що я
називаю інтеріоризацією» [1, с.91].
Отже, з усіх цих різнобічних підходів до явища
інтеріоризації для нас головним виступає те, що в самій
сутності цього непростого, перш за все соціальнопсихологічного явища, педагогам слід взяти на озброєння
об‟єктивне існування зовнішнього (вплив суспільства) і
внутрішнього (психіка людини) чинників, що тісно
взаємопов‟язані між собою. А тому, педагогічний вплив
військового педагога на курсанта несе у собі надважливу
навчально-виховну функцію і ставить цілу низку завдань
у налагодженні якісного педагогічного процесу.
У нашому розгляді процесу інтеріоризації, як явища у
військовій педагогіці, важливим є погляд відомого українського вченого і педагога С. Гончаренка, котрий стверджував, що інтеріоризація – це процес перетворення
зовнішніх, реальних дій з предметами на внутрішні,
ідеальні дії. При цьому вони підлягають специфічній
трансформації – узагальнюються, вербалізуються, скорочуються і, головне, стають здатними до подальшого розвитку, який переходить межу можливостей зовнішньої
діяльності. Це дає змогу людині оперувати образами
предметів, яких у певний момент немає в її полі
сприймання, подумки переміщатися в минуле, майбутнє,
у просторі тощо [8, с.148].
Підтримуючи думку вченого, вважаємо за потрібне
розвинути її в аспекті удосконалення сприйняття
курсантами нового навчально-виховного матеріалу та
перетворення його основних тверджень на усвідомлене
засвоєння, що здатне перерости у переконання.
У досягненні цієї непростої мети вважаємо, що
найбільш ефективними педагогічними методами є:
1. Метод пояснення і роз‟яснення. На перший погляд
цей метод, який вже віддавна став класикою педагогіки,
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можливо й не має сенсу виокремлювати, як основний
серед інших. Утім, вважаємо, що саме його ігнорування
або ж неякісне застосування у подачі нового навчальновиховного матеріалу має надважливе значення. Адже
саме від того, як педагогові вдасться побудувати вступну частину заняття, залежатиме процес подальшого його
розвитку. А зупинка, повтор, наголошення на найважливіших, а відтак, і найскладніших частинах заняття, які,
зазвичай, базуються, саме на додатковому, іноді й
багатократному поясненні та роз‟ясненні цих частин,
тільки сприятимуть більш повному і цілісному засвоєнню курсантами навчального матеріалу.
Поряд із вдалим та обдуманим застосуванням цього
методу педагог обов‟язково виявиться здатним викликати
у аудиторії такі важливі ознаки ефективності педагогічного процесу, як:
пробудження у слухачів інтересу до нової теми заняття;
зацікавлення темою;
заохочення до засвоєння теми;
підсилену потребу у фіксації її певних частин,
термінів, фактів, цифр, висловів, цитат у конспектах;
бажання відтворити пройдений матеріал після заняття;
проекспериментувати теорію на практиці;
ретельніше приступити до підготовки семінарів,
практичних, лабораторних занять, тренувань та навчань
на полігоні, виконання контрольних робіт, тестів, заліків,
екзаменів та інших контрольних заходів.
До цього переліку позитивної педагогічної дії на
курсанта можна додати ще цілий ряд різновидів. Але
навіть наведений нами перелік є достатньо переконливим,
щоб зрозуміти, що трансформація зовнішнього, яке
подається викладачем у змісті нових знань, при умілому
застосуванні ним методу пояснення і роз‟яснення має всі
підстави перерости у курсантів в усвідомлене внутрішнє,
що сприятиме якісному засвоєнню нового навчального
матеріалу.
2. Метод емоційного впливу. Загальновідомо, що
емоція відіграє важливу роль у якості сприйняття всього
нового та має здатність до тривалого запам‟ятовування і
відтворення у пам‟яті людини. Саме, з огляду на це, ми
робимо особливий наголос на застосуванні зазначеного
методу у педагогічній роботі. Адже є зрозумілим – якщо
навчальний матеріал, що викладається у військовому
закладі не буде засвоєним курсантом, то така військова
освіта перетвориться на цілковиту формальність. Як
наслідок, в умовах ведення бойових дій зазначене може
призвести до неналежного виконання функціональних
обов‟язків офіцером, зриву виконання бойового завдання,
втрат серед підпорядкованого особового складу.
Зважаючи на це, метод емоційного впливу у викладанні військових навчальних дисциплін розглядається
нами з двох важливих складових.
По перше, це рівень емоційної подачі навчального
матеріалу педагогом. При цьому, необхідно застосовувати
наступні вимоги:
зовнішній вигляд педагога;
прийнятна для слухачів тональність мовлення;
культура мови, що включає в себе не тільки правильність вживання лексичних конструкцій та фразеологічних
відмінків, наголосів, але й багатство словникового запасу
викладача та вміння ним оперувати у подачі, поясненнях

та роз‟ясненнях навчальної теми;
плинність та милозвучність педагогічного мовлення;
логіка застосування почерговості подачі нових теоретичних знань із обов‟язковим підтвердженням практичного застосування;
доцільність міміки, пантоміми та жестів при викладанні навчального матеріалу, як запорука зосередженості
курсантів на сприйнятті та засвоєнні усіх його складових
частин.
Ми переконані, що даний спектр вимог до емоційності
яка, у даному випадку, є вихідною, бо надходить від
постаті самого викладача, можна суттєво розширити. Але
навіть наведені приклади сприятимуть суттєвому збагаченню заняття та більш якісному засвоєнню курсантами
навчального матеріалу.
Вказавши, що саме рівень емоційної подачі навчального матеріалу педагогом здатен відчутно подіяти на
емоційне його сприйняття курсантами, ми повинні
забезпечити у педагогічній роботі і наступну складову
методу емоційного впливу – рівень емоційного сприйняття курсантами навчального матеріалу.
Беззаперечно, що прямий вплив на зазначене має
фактор, що описаний нами вище. Тому, якщо фактор
емоційності зі сторони педагога буде застосовано правдиво, педагогічно-професійно, то він обов‟язково впливатиме на курсантів у наступних аспектах:
сприятиме зосередженню уваги слухачів;
розвиватиме зацікавленість новою навчальною темою;
стане запорукою ефективного засвоєння курсантами
нового навчального матеріалу.
У наведених нами прикладах явище інтеріоризації,
завдяки умілому застосуванню педагогом методу емоційного впливу, глибоко проникає у внутрішній світ курсанта та володіє реальною здатністю впливати на нього –
аж до докорінної зміни його попередніх світоглядних
пріоритетів.
Вагому роль у процесі інтегрування явища інтеріоризації у навчально-виховний процес викладання військових дисциплін відіграють і педагогічні методи, які
широко застосовуються у підготовці курсантів під час
польових занять на полігоні. Саме полігон стає для
кожного курсанта простором, у якому він неодмінно
починає усвідомлювати необхідність тісного поєднання
теорії і практики. Тож, саме на полігоні особливої ваги
серед інших педагогічних методів набуває метод
прикладу.
3. Метод прикладу. Даний метод у вивченні та
засвоєнні військових дисциплін в умовах польових
занять, перш за все, розглядається нами, як природній
вияв закладений у людині на генетичному рівні. Адже
схильність до копіювання, відтворення, імітації, копіювання, наслідування вже від народження закладена у
кожному із нас природою. Втім, застосування методу
прикладу у військовому навчанні ми розглядаємо із двох
підходів.
Перший – приклад позитивний. Саме його застосування у навчально-виховній роботі із курсантами покликано виховувати у них професіоналізм та належні морально-бойові якості. Відтак, позитивні приклади, наведені
військовим педагогом (командиром) щодо вирішення
поставлених завдань, зокрема, з тактики ведення основ-
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них видів бою або інших елементів військових навчань,
мотивують у курсантів необхідність адаптації набутих
знань у практичну діяльність.
Другий – приклад негативний. Застосування саме його
під час проведення полігонних навчань повинно забезпечити у курсантів найголовніше – доцільність застосування
на практиці прикладу позитивного. Саме негативний
приклад, при детальному його вивченні, стає запорукою
уникнення військовослужбовцями помилок, якіє недопустимими під час військової діяльності.
Як бачимо, під час застосування зазначеного методу
явище інтеріоризації стає поглиблюючим фактором. За
умови вдалого застосування у навчальній дії педагога
метод прикладу стає внутрішнім, глибоко усвідомленим
набутком курсанта, що сприяє ефективному підвищенню
його військової вправності. А тому, цілком закономірно,
що наступним методом, здатним ще більше доповнити у
практичному втіленні метод прикладу, є відтворення.
4. Метод відтворення. Даний метод, широко застосовується у класичній педагогіці, перш за все, як
пригадування чогось із раніше вивченого та займає
особливе місце у військовій педагогіці. Так, зокрема,
С. Гончаренко трактує відтворення, як процес пам‟яті,
під час якого відбувається активізація свідомості у
вигляді образів об‟єктів, що колись сприймалися, уявлень,
думок, почуттів, дій [8, с.56]. Погоджуючись із думкою
вченого, ми хочемо наголосити, що у змісті інтеріоризації
метод відтворення виступає, як дія, яку військовий
педагог застосовує з метою перевірки якості відображення у свідомості курсанта раніше набутих ним знань.
Як показує наш педагогічний досвід, саме метод
відтворення, як ніякий інший, якнайширше відображає
усю глибину засвоєних раніше курсантами знань.
Досвід і практика діяльності демонструють, що у
військовій педагогіці метод відтворення найчастіше
проявляється як механічне копіювання або творче
відтворення.
Механічне копіювання продемонстрованих педагогом
(командиром) вправ, прийомів або окремих дій хоча і несе
в собі ознаки відвертого копіювання, але, при виконанні
певних навчальних завдань (навчання рукопашному бою,
засвоєння техніки з метання гранати тощо), заслуговує на
окрему увагу.
При навчанні курсантів методом творчого відтворення
військовий педагог ставить за мету виявити творчі
здібності у курсантів, удосконалити їхню здатність більш
оптимально і якісніше виконати поставлене перед ними
завдання.
Розуміємо, що творче відтворення є більш прийнятним як для педагога, так і для курсанта. А тому, розвиток
у майбутнього офіцера таких різновидів психічних
процесів як воля, творчість, кмітливість, креативність
мислення, уява й багатьох інших є не від‟ємною
складовою у вивченні військових дисциплін психологопедагогічного змісту.
Зрозуміло, що якісному застосуванню у військовому
навчанні методу відтворення сприяє і його тісне поєднання із таким методом, як вправа, який ефективно
сприяє розвитку інтеріоризації і є невід‟ємним від
сутності цього явища.
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5. Метод вправи. У процесі вивчення військових
дисциплін педагогічний метод вправи важко переоцінити.
Саме цей метод ми розглядаємо як усвідомлену і цілісну
систему кратних повторювань з метою засвоєння певних
навчальних навиків та доведення їх до автоматизму, що є
надважливим у майбутній професійній реалізації офіцера,
особливо, під час ведення ним бойових дій.
Процес інтеріоризації при застосуванні педагогом
цього методу і у його подальшому засвоєнні курсантами
ґрунтується, перш за все, на тісній взаємодії різних видів
пам‟яті людини, серед яких м‟язова перебирає на себе чи
не найбільше навантаження. Проте, необхідно зазначити,
що ефективність явища інтеріоризації у застосуванні
даного методу завжди залежатиме від наступних основних умов:
роз‟яснення та пояснення педагогом мети та доцільності засвоєння курсантами методу вправи (без усвідомлення потреби вправи у навчанні даний метод
перетвориться у необдуману механічну або ж фізичну
дію, яка не досягне потрібного відображення у свідомості
виконавця поставленого перед ним завдання);
розвиток засвоєння курсантами вправи у динаміці, що
передбачає рух від «простого» до «складного» і є
передумовою кращого засвоєння усіх етапів вправи та
подальшого якісного відтворення при виконанні певних
завдань;
диференційований підхід педагога до процесу
засвоєння вправ курсантами, який має ґрунтуватися на
індивідуальних здібностях та зважати на психологічні
особливості кожного військовослужбовця;
мотивація курсанта за умови, коли кількість вправ у
його відпрацюванні переходить в якість і перетворюється
для нього на запоруку для подальшого професійного
зростання;
оцінка і аналіз засвоєння курсантами вправи із,
водночас, широким застосуванням педагогом інших
методів таких як: заохочення, зауваження, побажання,
кореляція результатів, що є підсиленням у психіці явища
переходу від «механічно набутого» до «усвідомленого».
Однак, свого найефективнішого розвитку вправа
здатна віднайти у системі або ж комплексі її застосування
та відтворення. Тому, наступним педагогічним методом,
який покликаний удосконалити вправу, є метод тренування.
6. Метод тренування. Упевнені, що застосування
даного педагогічного методу у вивченні військових
дисциплін є чи не найважливішим та найбільш використовуваним у навчанні курсантів з фізичної, вогневої,
стройової підготовки та інших напрямів бойового
вишколу. Адже, бездоганне засвоєння комплексу вправ,
упорядкування їх у певній системі, а після цього застосування змісту, здобутого під час військово-навчальних
тренувань – саме це і є основою в удосконаленні
навчальних навичок та умінь майбутніх військовослужбовців.
Саме у вдалому застосуванні методу тренування під
час навчань курсанти мають змогу осягнути цілісну
картину у відпрацюванні поставлених перед ними завдань
та усвідомити кінцеву мету запропонованої педагогом
навчальної методики, завдяки чому набути впевненості у
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практичній готовності до виконання найскладніших
бойових завдань.
Інтеріоризація, як психолого-педагогічне явище,
завдяки практичному застосуванню методу тренування
отримує переконливі підстави внести у свідомість
курсанта та його світогляд міцні переконання, які є
основою для формування належних морально-бойових
якостей та інноваційного професійного мислення
майбутнього офіцера.
Практичне застосування методу тренування впливає
на якість і всеосяжність нових знань і крізь явище
інтеріоризації здатне діяти та видозмінювати свідомість
курсанта за дотримання педагогом таких передумов:
органічність застосування тренувань у контексті
навчальної програми дисципліни;
створення військовим навчальним закладом належних
умов для організації і проведенні тренувань;
наближення змісту і форми тренувань до військових
реалій;
дотримання у тренуваннях інтерактивної складової, в
якій тісно поєднується теорія з практикою;
дотримання принципів синтезу і аналізу у ході
тренувань, як головної умови їх організації, проведення та
підведення підсумків після їх завершення.
Ми переконані, що саме за таких умов тренування, як
педагогічний метод, якнайкраще сприятиме позитивній
трансформації явища інтеріоризації у наданні курсантам
професійно-практичних знань, навичок та вмінь.
Проте, при застосуванні методу тренування не
вдасться досягнути у повній мірі кінцевої мети у
вичерпно ефективному вивченні навчального матеріалу,
якщо тренування будуть відбуватися без впливу
підсилюючої на них дії ще одного важливого методу, а
саме, – методу змагальності.
7. Метод змагальності. Змагальність закладена у
підсвідомості людини вже із самого її народження. У
процесі військового навчання застосування методу
змагальності ми розуміємо як необхідну умову посилення
явища інтеріоризації у свідомості курсанта. Ігнорування
військовим педагогом потреби курсантів до першості у
навчанні та бойовій підготовці може звести нанівець усі
інші методики, що застосовуються для виховання у
майбутнього офіцера самого духу до перемоги. Окрім
цього, використання методу змагальності у класичній
педагогіці, зазвичай, переслідує вирішення питання
підвищення успішності учнів, то у військовому навчанні
змагальність виступає як необхідна умова, без застосування якої сам процес навчання та виховання справжнього воїна-професіонала перетвориться на формальність.
Якщо ж до зазначеного вище додати певні
характеристики змагальності, які найбільше виявляють
себе у поведінці, світоглядних уявленнях, організації
дозвілля та побуту курсантів, наділяючи їх, зокрема,
такими рисами, як: пріоритетність домінування під час
занять з бойової підготовки, здатність до взаємодії,
співпраці або ж підтримки у собі проявів здорового азарту
й інші, то стає зрозумілим, що саме застосування методу
змагальності у процесі військового навчання є тим
каталізатором, енергетикою якого здатні невідступно
живитися психологічні процеси, що сприятимуть
переходу «зовнішнього» у «внутрішнє» і навпаки. А отже,

саме у поєднанні окремих методів військової педагогіки,
що здатні якнайширше віднайти свою реалізацію,
зокрема, у явищі інтеріоризації, ми бачимо ефективний
шлях у підвищенні військової освіти, навчання та
виховання майбутніх офіцерів.
Висновки. Розглянувши різновиди і прийоми практичного застосування окремих педагогічних методів на
явище інтеріоризації під час навчання курсантів у вищих
військових навчальних закладах, необхідно зазначити
наступне:
професійне застосування педагогічних методів в
процесі інтеріоризації значно підвищує ефективність
навчання та підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ до
виконання службово-бойових завдань;
вплив педагогічних методів на явище інтеріоризації є
важливою умовою розширення навчально-виховного
арсеналу військового педагога;
описані методи військової педагогіки, при вдалому їх
застосуванні, неодмінно стануть запорукою підвищення
мотивації у курсантів до вивчення і засвоєння
найскладніших питань навчального матеріалу та
сприятимуть набуттю знань, практичних вмінь та
навичок;
застосування у військовій дидактиці зазначених
педагогічних методів, при умові їхнього поєднання із
тематичним програмним забезпеченням, відповідає
новітнім вимогам методології сучасної вищої школи.
Дидактична апробація усіх наведених нами педагогічних методів у процесі їхнього застосування з метою
якісного впливу на явище інтеріоризації курсантів здобула чимало позитивних результатів у нашій педагогічній
діяльності і є перспективною для подальшого їх
вивчення, розвитку та застосування у роботі військового
педагога.
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PEDAGOGICAL METHODS AND THE INTERIORIZATION
PHENOMENON IN THE MILITARY DISCIPLINES STUDYING
The articles consider the pedagogical methods’ influence on the interiorization psychological phenomenon in the context
future soldiers of the Armed Forces of Ukraine education and training. The role of some pedagogical methods as basic in
achieving the teacher’s external action transformation on the personal worldview and professional beliefs of the future office
is described in detail. Prior to that, the very phenomenon of interiorization is considered as a model, the formative essence of
which is the daily educational activities’ impact of the teacher. In this context, the list of individual pedagogical methods
presented by the authors is substantiated as an effective direction used in the educational cooperation of the serviceman
possible to achieve bright results in the necessary professional qualities formation of future officers.
Also, the article highlights certain aspects of perception processes' activating, memorization and subsequent reproduction
by cadets of individual learning outcomes at both theoretical and practical levels, which will encourage military educators to
seek new pedagogical methods and tools to improve the educational process and diversify its forms.
Key words: pedagogical method, interiorization, exercise, training, emotional impact, educational process, cadet, future
officer, demonstration, example, modeling.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІСТОРИЧНИХ АНАЛОГІЙ В УМОВАХ
ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Стаття присвячена методичним аспектам використання методу історичних аналогій в шкільній
історичній освіті у процесі дослідницької пізнавальної діяльності старшокласників.
Ключові слова: історична освіта; дослідницьке навчання; метод аналогії; історичні аналогії; метод
фреймових опорних схем; слот.
«Випускник нашої української школи не вміє
застосувати набутізнання в житті.
Він, як фарширована риба, розумієте?
Нібито і риба, але не плаває».
Нова українська школа. Концептуальні засади
реформування середньої школи. – Режим доступа:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/uasch-2016/konczepcziya.html - С.4
Постановка проблеми в загальному вигляді. У
сучасних умовах інформаційного суспільства значної
актуальності стали набувати педагогічні технології
розвитку творчих якостей особистості, однією з яких є
дослідницька. Існує необхідність залучити учнів до
процесу дослідження, який може бути більш цікавим і
захоплюючим для них, ніж звичайне накопичення
емпіричних знань. Дослідницька поведінка на сьогодні
розглядається вже і як стиль життя кожної сучасної
людини. Саме тоді, коли навчальний процес передбачає
спілкування між його учасниками під час цілеспрямованого отримання нової інформації, вчитель має навчити
учня перетворювати здобуті знання на «суб‟єктивно нове
знання» шляхом дослідницької навчальної діяльності.
Основою дослідницького навчання в історичній освіті
сьогодні методисти вважають пошуково-дослідницьку
діяльність учнів, яка спонукає їх до створення оригінального навчально-значущого продукту, нових підходів
до розв‟язання досліджуваної проблеми; змістовного
цілеспрямування особистості як форми зв‟язку між
внутрішнім світом учня, змістом і спрямованістю його
потенціалу та зовнішнім світом і суспільством [11, с.12].
Отже, учень може оволодіти ходом дослідження лише
через власний досвід, використовуючи свій власний
інтелектуальний потенціал. У цьому сенсі актуалізується
питання засвоєння учнями способів історичного пізнання
за для набуття особистісного досвіду творчої діяльності та
посилення світоглядного компоненту.
Актуальність обраної теми визначається тим, що
навчання історії у старшій школі «спрямоване на
реалізацію мети повної загальної середньої освіти, що
полягає у різнобічному розвитку, вихованні й соціалізації
особистості, яка … має прагнення до самовдосконалення і
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого
вибору та самореалізації… [13, с.1]». Отже, на завершальному етапі історичної освіти учневі недостатньо мати
лише знання, ще й важливо навчитися користуватися

ними. Усвідомлення того, що знання про минуле є
ключем до розуміння сучасного буття людства та
можливістю прогнозування розвитку суспільства у
майбутньому стає конче важливим не тільки у процесі
формування історичного мислення старшокласника, а й
свідомого використання набутого особистого досвіду за
допомогою методів наукового пізнання. Одним із засобів
реалізації цього завдання може стати використання
вчителями методу історичних аналогій в умовах
дослідницького навчання історії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд
дидактичних основ застосування методу аналогії в історичній освіті відбулося в другій половині ХХ століття.
Видатний методист И.Я. Лернер у монографії «Развитие
мышления учащихся в процессе обучения истории» (М.,
1982), досліджуючи питання методології історичного
пізнання відзначав, що закономірності історичного процесу, не вбачаючи на унікальність окремих подій, складаються із повторюваності типових явищ і характерних
тенденцій [8]. Тому метод аналогій ним було зараховано
до головних методів історичного пізнання, який має
важливе освітнє значення. Аналіз наукової та методичної
літератури свідчить про те, що сучасні дослідники
(В.В. Іваненко, О.І. Пометун, П. Мороз, та ін.) вважають
аналогію методом пізнання, який знаходить досить
широке застосування при вивченні процесів та явищ
суспільного життя в умовах сучасної історичної освіти.
Отже, метою статті є дидактичні умови залучення
методу аналогії до навчального процесу в старшої школі
при вивченні періоду Новітньої історії.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
Новому словнику української мови визначення аналогії
(від грец. άναλογία – відповідність) надається у трьох
сенсах: «Аналогія – 1. Подібність, схожість у чому-небудь
між предметами, явищами, поняттями. 2. лог. Висновок,
зроблений на підставі схожості, подібності у чому-небудь
предметів, явищ, понять. 3. лінгв. Вплив одних елементів
мови на інші однорідні чи споріднені з ними, в результаті
чого менш впливові елементи змінюються за зразком
більш впливових [14, с.30]. За висновком Л. Бойко –
Бойчук поняття «аналогія» характеризує такий синонімічний ряд: відповідність, подібність, пропорція, співмірність, рівність [2, с.74]. Іваненко В.В. надає тлумачення
аналогії ще й як «умовивід, коли з подібності деяких
ознак двох або декількох предметів чи явищ дійсності, які
в цілому різні, робиться висновок про подібність інших
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ознак цих предметів чи явищ [4, с.43]». Дослідник
Д.А. Шмигаль відзначає сутність аналогії у тому, що «на
підставі схожості предметів або явищ у деяких властивостях та відношеннях робиться висновок про їхню
подібність також й у інших властивостях і відношеннях
[19, с.97]». Н. Томова також вважає, що аналогія базується
на подібності, тобто «на відповідності між об‟єктами, що
складається з наявності у них загальних ознак. Подібність
предметів визначається: 1) кількістю загальних ознак у
предметів; 2) ступенем суттєвості цих ознак. Чим більше
по кількості загальних ознак і чим більше вони суттєві,
тим більше схожі ці об'єкти [17, с.102]». У підручниках з
логіки та методики історичних досліджень зафіксовано
наступну схему міркування: якщо позначити символами a
і b два одиничних предмети або події, а P, Q, S, T – їх
прикмети, то вивід по аналогії можна представити
наступною схемою:
– a має прикмети P, Q, S, T.
– b має прикмети P, Q, S.
– отже, b, ймовірно, має прикмету T [9, с.457].
Таким чином, аналогія не є довільною логічною
побудовою, її основою є об‟єктивні властивості і
відношення предметів реальної дійсності. У Великій
Українській Енциклопедії зафіксовано, що «умовиводи за
аналогією є гіпотетичними – їхня правильність підтверджується чи спростовується перевіркою, подальшими
дослідженнями [3]». Л.С. Петько наводить цитату з
Логічного словника-довідника саме про те, що при оцінці
міри вірогідності умовиводу треба враховувати такі
умови: 1) чим більше відомо загальних властивостей
серед порівнюваних предметів, тим вище ступінь
вірогідності висновку за аналогією, 2) чим істотніше
знайдені загальні властивості у порівнюваних предметів,
тим вище ступінь вірогідності, 3) чим глибше пізнаний
взаємний закономірний зв'язок схожих рис, тим
вірогідніше висновок, тим він ближчий до достовірності,
4) якщо предмет, відносно якого робиться висновок за
аналогією, має яку-небудь властивість, не сумісну з тією
властивістю, про існування якої робиться висновок, то
загальна схожість не має ніякого значення. Лише при
врахуванні всіх цих умов можна отримати висновки з
високим ступенем ймовірності [15, с.162].
У логіці виділяють два основні типи аналогії:
аналогію властивостей та аналогію відносин [5, с.272273]. Т. Костюкова та В. Співак аналогії за основними
властивостями поділяють так: узагальнюючі (встановлюють спільність між об‟єктами); комунікативні (встановлюють зв'язок між різними науками та різними
аспектами однієї й тієї самої науки); екстраполяційні
(перенесення властивостей однієї системи об‟єктів на
іншу); евристичні (встановлюють нові аспекти системи
об‟єктів, що моделюються [6, с.2]. У свою чергу, дослідниця Л.Н. Мазур звертае увагу на аналогію строгу і
нестрогу, підкреслюючи, що строга аналогія практично
непридатна при вивченні громадських явищ в силу їх
варіативності [9, с.457]. Тому для підвищення надійності
висновку за аналогією слід дотримуватися таких вимог:
1. Кількість спільних ознак зразка і суб‟єкта має бути
якомога більшою. Зрозуміло, що чим більше спільних
ознак мають предмети, тим ймовірніше, що вони
виявляться подібними і за іншими ознаками.
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2. Спільні ознаки для зразка і суб‟єкта повинні бути
найрізноманітнішими. Як і в індукції, кількість має
доповнюватись різноманітністю.
3. Основа аналогії повинна бути суттєвою для зразка і
суб‟єкта аналогії. Аналогія буде надійнішою, якщо в її
основу кладуться суттєві, а не випадкові ознаки.
4. Переносна ознака повинна бути пов‟язана зі
спільними ознаками. Це відображено у принципі поділу
аналогії на строгу і нестрогу.
5. Слід враховувати не лише подібні, а й відмінні
ознаки. Це допоможе вберегтись від невиправданих аналогій. Одна з найтиповіших причин помилок в міркуваннях за аналогією – зосередження на подібностях при
ігноруванні відмінностей. За висновком Конверського О.Є.
цінність аналогії у тому, що вона є своєрідним генератором нових ідей. За її допомогою можна розкрити нові
раніше невідомі грані ідей, які вже довели власну ефективність, встановлюються зв‟язки між новими ідеями,
гіпотезами та достовірним знанням [5, с.274].
Оскільки сьогодні в історичній освіті все більше
приділяється увага методології наукового пізнання,
дослідники вивчають саме освітні можливості методу
аналогій. Відповідно до словника «Теорія та методологія
історичної науки» метод аналогії розглядається у трьох
значеннях: 1) метод прогнозування, заснований на порівнянні відомих історичних подій з аналогічними подіями і
явищами, які можуть статися в майбутньому; 2) різновид
історико-порівняльного методу, що застосовується для
обґрунтування теоретичних концепцій і історичних закономірностей на основі несистемного порівняння теоретичних побудов з різночасними локальними історичними
фактами і подіями всесвітньої історії; 3) різновид історико-типологічного методу, спосіб вивчення історичних
процесів і явищ шляхом перенесення уявлень про відомі
події і явища на менш вивчені з метою їх типологізації
[16, с.15]. Автори навчального посібника «Уведення в
науково-педагогічну діяльність» підкреслюють, що методом історичної аналогії досліджуються структурнофункціональні відповідності, еволюційні закономірності,
динаміка розвитку подій, етапність, темп, результативність тощо [4, с.44]. При використанні історичних аналогій необхідно мати на увазі, що: успіх залежить від
правильного вибору об‟єктів зіставлення; має місце
історична обумовленість процесів та явищ; нововведення
в соціально-економічних процесах несуть відбиток
національного «стилю». Дослідник Р.Ю. Костюченко при
визначенні поняття аналогії як методу пізнання звернув
увагу на такі якості прояву аналогії, як засіб вирішення
проблемних ситуацій, навчальних задач; спосіб сприйняття та передачі інформації; спосіб осмислення недоступних сприйняттю людини явищ, процесів, об‟єктів;
засіб пізнання причин будь яких явищ, процесів;
моделювання як засіб передбачення результату [7, с.138].
Л.С. Петько згадує працю професора В.О. Далінгера, який
дійшов висновку, що метод аналогії заслуговує на увагу
освітян з таких причин: 1) аналогія особлива форма
думки, в результаті якої інформація одного складного
об'єкту (моделі) переноситься на інший (оригінал), 2) аналогію доцільно використовувати на різних етапах процесу
навчання предмету: при повторенні матеріалу, для
встановлення зв'язків між різними темами курсу, при
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знаходженні вирішення деяких задач, 3) застосування
аналогій у навчанні розвиває творчі здібності вихованців,
а ступінь оволодіння аналогією характеризує рівень
творчого розвитку особистості, 4) людина з перших
кроків пізнання світу, а також в процесі навчання
стихійно користуються аналогією, 5) аналогія привчає і
організовує учнівську молодь до дослідницької діяльності, 6) аналогія полегшує засвоєння навчального
матеріалу і дозволяє здійснити уявне перенесення певної
системи знань, умінь і навичок з відомого об'єкту на
невідомий, 7) аналогія забезпечує жвавість і повноту
викладу навчального матеріалу, а також міцність запам'ятовування цього матеріалу, 8) аналогія дозволяє залишити
незавершеними деякі незначні завдання, що викликає в
учнівської молоді інтерес і стимулює їх навчальнопізнавальну діяльність, 9) висновки за аналогією дозволяють зменшити ступінь схематизації й ідеалізації дійсності
і навчають вихованців проводити, на відміну від логічних
умовиводів, ще й раціональні умовиводи, 10) аналогія
стимулює появу нових асоціацій, які сприяють поглибленому, більш свідомому розумінні матеріалу, якісному
оновленню знань, 11) знання, набуті окремо один від
одного, за допомоги аналогії з'єднуються воєдино, тобто,
аналогія стимулює процес систематизації знань і раціональному їх запам'ятовуванню [15, c.161]. Отже, метод
аналогії та притаманні йому елементи можна і варто
використовувати на будь якому етапі процесу навчання.
Оскільки одним із основних засобів навчання історії
завжди був підручник, то завдання реалізації використання методу аналогій у процесі дослідницького
навчання старшокласників передбачає, що у структурі та
змісті підручника має бути відповідний методичний
апарат. П.В. Мороз зазначає, що пізнавальні завдання
підручника мають забезпечувати використання учнями
методів і методології історико-соціального дослідження
під час аналізу відповідних типових сюжетів, навчити їх
прогнозувати [11, с.32]. Аналіз підручника М.М. Мудрого
і О.Т. Аркуші до інтегрованого курсу «Історія: Україна і
світ» для 10 класу демонструє залучення до використання
історичних аналогій при вивченні курсу Новітньої історії
[12]. Автори використали різноманітні історичні аналогії
у тексті параграфів. Наприклад: «4 березня 1917 р.
оголошено про створення Української Центральної Ради.
Її головою заочно обрали М. Грушевського, якого називали «некоронованим королем України»; «На Всеукраїнський національний конгрес, який преса назвала «національним паломництвом», прибуло близько тисячі делегатів, зокрема з Галичини, Буковини, Холмщини, Кубані,
Москви, Петрограда»; «У Центральній Раді було представлено різні сили. Грушевський називав Раду «скромним українським мікрокосмом»; «9 листопада в Німеччині пройшла хвиля єврейських погромів, відома як
«кришталева ніч»; «Репресивна акція польської влади
проти українського населення в 1930 р. за участі
поліцейських і військових, відома як пацифікація, або
«умиротворення».
У підручнику також представленні завдання до
параграфів, в яких використані різноманітні історичні
аналогії. Наприклад:
– завдання з використанням метафор: «Спираючись на
текст параграфа, поясніть, чому Першу світову війну

називають «генератором політичних можливостей»;
Поясніть зміст поняття «Розстріляне відродження».
Спираючись на додаткові джерела інформації, з‟ясуйте,
коли і за яких обставин Єжи Ґедройць, польський
публіцист і громадський діяч, уперше використав цей
термін;
– завдання щодо визначення історичних понять та
термінів: Визначте зміст поняття «воєнна повсякденність». Спробуйте доповнити пропонований у підручнику
перелік питань і сюжетів новими, які зможуть розширити
образ воєнної повсякденності; Поясніть зміст поняття
«непман». Спробуйте створити колективний портрет
непманів; Поясніть зміст поняття «народний фронт».
Наведіть приклади створення народних фронтів у Європі;
Поясніть поняття «трикутник смерті»; Поміркуйте, як у
цій ситуації могли діяти українські сили.
– завдання щодо пояснення та аналізу висловів
видатних особистостей: «До втраченого покоління
молодих чоловіків додалося покинуте покоління молодих
дідів і самотніх старих дів, чиї шанси мати в житті пару
зникли з їхніми коханими в окопній багнюці», – пише
історик Норман Дейвіс. Як ви розумієте вислів «втрачене
покоління», який застосовують для характеристики
соціальних наслідків Першої світової війни? З‟ясуйте
історію виникнення цього вислову. Як тему «втраченого
покоління» відображено в літературі?; Схарактеризуйте
становище військовополонених і цивільного населення на
окупованих територіях. Використовуючи додатковий
матеріал, підготуйте повідомлення про долі українських
остарбайтерів; Прокоментуйте твердження історика:
«Україна під німецькою окупацією стала великомасштабною моделлю концентраційного табору. Як і в
таборах, лінія між опором та співпрацею, роллю жертви
та співучастю в злочинах режиму стала розмитою і
непомітною. Кожен робив особистий вибір, і тим, хто
вижив, довелося жити зі своїми рішеннями після війни,
декому в гармонії, а декому в муках совісті. Але майже
всі страждали від провини за те, що вижили» (С. Плохій).
Як ви розумієте ці слова?;
– завдання на вміння інтегрувати знання учнів:
Підберіть цитати й ілюстрації на тему «Образи революцій
у художній літературі та образотворчому мистецтві».
Поміркуйте, які ознаки й символи революцій виокремлювали автори; Назвіть характерні риси культури
модернізму. Які теми порушували митці й літератори цієї
епохи? Як ви розумієте поняття «естетика сили» в
контексті характеристики авторитарних і тоталітарних
режимів?;
– завдання на порівняння: Назвіть основні принципи
епохи «проспериті» в США, визначте позитивні й негативні ознаки того часу; Поміркуйте, що мала на увазі
шведська письменниця Астрід Ліндгрен, коли записала в
щоденнику «Націонал-соціалізм і більшовизм – це як дві
жахливі рептилії, що зійшлися у двобої»;
– завдання систематизую чого та узагальнюючого
характеру: Визначте причини і наслідки «дивної війни» в
Європі в 1939–1940 рр. Прокоментуйте твердження
історика про те, що цей період війни був «дивним тільки
для тих, хто не був безпосередньо втягнений у неї»;
Спираючись на знання історії першої половини ХХ ст.,
прокоментуйте вислів про те, що «кожна нова війна
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народжується з легенди про попередню війну». Для
обґрунтування своєї позиції доберіть відповідні аргументи; Чи погоджуєтеся ви з твердженням історика, що
«Друга світова війна стала своєрідним римейком
Першої»?;
– завдання проблемного та дослідницького характеру:
Як на хід Першої світової війни вплинула Російська
революція 1917 р.? Поміркуйте, чому війни часто призводять до революцій, соціальних потрясінь, політичних
переворотів; Проаналізуйте спогади Миколи ІІ про
відречення від трону й поясніть його мотиви. Як ви
вважаєте, чи інша людина на його місці могла б діяти
інакше?; Проаналізуйте причини розпаду імперій.
Спробуйте розглянути цей процес з кількох точок зору:
імперського центру, національного руху, провінції,
громадянина;
– завдання на історичне прогнозування: Визначте
основні тенденції розвитку країн Азії, Африки та
Латинської Америки в першій половині ХХ ст. Як ви
розумієте висловлювання історика, що Схід і Захід
«підтримують і, до певної міри, віддзеркалюють один
одного» (Едвард В. Саїд)?.
Отже, у підручнику, створеному за програмою і
концепцією нового інтегрованого курсу для 10 – 11 класів
«Історія: Україна і світ», що спрямований на формування
вміння інтерпретувати історію України як частину
світового політичного, економічного, соціального та
культурного простору …та навчити старшокласників
виокремлювати й аналізувати виклики, які поставали й
постають перед державами, народами, суспільством
упродовж ХХ і на початку ХХІ століть [10]», авторський
текст та запропоновані учасникам навчального процесу
завдання і запитання, спрямовані на дослідницькопошукову творчу роботу, де обов‟язковим компонентом є
метод історичних аналогій.
Пізнавальні завдання з активізації творчого мислення
старшокласників, які мають забезпечувати використання
учнями методології історико-соціального дослідження
можна будувати, залучивши, наприклад, підходи до
структури умовиводів за аналогією, автора синектичної
теорії У. Гордона, який намагався формалізувати процес
постановки та пошуку вирішення проблем за аналогією у
наукових дослідженнях. Проводячи численні практичні
дослідження, вчений запропонував для стимулювання
творчого процесу чотири типи аналогій – пряму, суб‟єктивну, символічну та фантастичну. Американець дійшов
висновку, що без цих механізмів ані спроба постановки
проблеми, ані спроба її вирішення не будуть успішними
[2, с.78]. Наприклад, суб‟єктивна (personal) аналогія
передбачає «входження» в об‟єкт шляхом уявлення себе
цим об‟єктом. Аналітик, що використовував би такий
інструмент проектування та прогнозування поведінки
особистості, мав би уявити себе цією особою – змоделювати образ мислення, емоційний стан, спосіб аргументації тієї чи іншої позиції, рівень амбітності, плани на
майбутнє, ставлення до опонентів, рівень патріотичності,
критерії оцінки під час прийняття рішення тощо.
Подібний підхід зустрічаємо у посібнику П. Мороза, який
пропонує до виконання такі види завдань:
– занурення в образ професії, певної соціальної групи,
а потім в образ епохи: «Склади розповідь від імені
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очевидця (іноземця, журналіста, туриста)». «Уявіть, що ви
потрапили до міста (наприклад, Києва) на початку ХХ
століття. Складіть (використовуючи ілюстрації, документальні свідчення сучасників, уривки художньої літератури) розповідь про те, що ви побачили. Свою розповідь
розпочніть приблизно так: «Після довгих мандрів я
нарешті потрапив до міста…[11, с.37]»;
– завдання – «подивись на світ чужими очима»,
наприклад: «Складіть розповідь про тогочасне повсякденне життя в місті. Що міг би розповісти простий
робітник, заїжджий селянин, турист, заможна людина»;
– завдання із складання розповідей від імені різних
людей, наприклад: «1. Чому Директорія, так швидко
захопивши владу, не змогла утримати її? Які претензії ви
пред‟явили б Директорії? 2. Назвіть основні риси радянської державності. Чи радянська влада була дійсно народною? Які питання з цього приводу ви хотіли б задати
лідерам більшовиків? [11, с.39]».
Але залучаючи учнів до пошуково-дослідницької
діяльності, слід запобігати перевантаженню, що може
негативно вплинути на їхнє здоров‟я. Тому, як зазначає
П. Мороз, цю проблему слід враховувати та розв‟язувати
в процесі оптимізації перебігу дослідницької роботи [11,
с.35]. Методисти стверджують, що це завдання вирішується за допомогою використання алгоритмів у навчанні
історії. Виходячи з того, що основою аналогії є об‟єктивні
властивості і відношення предметів реальної дійсності, і
кожний конкретний предмет або явище, володіючи
великою кількістю ознак, представляє не випадкову їх
комбінацію, а певну єдність, комплекс, то це надає
можливості провести паралелі по історичній вертикалі
минуле-теперішнє, виділити негативні тенденції, що є
аналогічними у сучасності і можуть призвести до
трагічних наслідків у майбутньому та запропонувати свої
шляхи недопущення цієї ситуації. При вивченні сучасної
історії України завжди є доцільним включення до уроку,
наприклад, таких питань: «Дайте оцінку політичним
подіям і політичній ситуації в Україні на сучасному етапі
її розвитку» та «Якими Ви бачите перспективи подальшого політичного й економічного розвитку України як
незалежної, суверенної, єдиної країни?». Саме тому
методисти пропонують використовувати метод фреймових
опорних схем як ефективний засіб інтенсифікації
навчального процесу та активізації розумової діяльності
учнів. Під «фреймом» у дидактиці мають на увазі спосіб
організації навчальної інформації, який періодично
повторюється (фрейм як концепт) і навчальний час
(фрейм як сценарій) для дисциплін, теоретичний матеріал
яких піддається «стисненню» і має універсальну каркасну
структуру. До подібних дисциплін відносяться ті, в яких
можна виділити однакове повторюване ядро (функції,
процеси, властивості, характеристики тощо), які розглядаються і повторюються у всіх темах розділу [1, с.79].
Фрейм являє собою рамочну, каркасну структуру ключової ідеї навчального матеріалу, яку можна накласти на
більшість тем і розділів, виражену в графічній формі. Цю
форму умовно називають концептом. Концепт розробляється у вигляді схеми, таблиці, алгоритму, структури
тощо, тобто в тій формі, яка найбільш зручна для
образного сприйняття і може використовуватися з уроку в
урок як алгоритм певних дій. Будь-який фрейм

44

Scientific Journal Virtus, September # 56, 2021

складається із слотів (терміналів), які обов‟язково повинні
бути заповнені конкретним змістом [1, с.81].
У шкільній історії такий підхід часто використовується при опрацюванні відомих історичних подій
(Перша світова війна, Друга світова війна), явищ (війна,
революція, Голодомор), процесів (Велика депресія 1929–
1933 рр., Національно-визвольна боротьба народів Азії,
Африки та Латинської Америки), персоналій (Вудро
Вільсон, Микита Хрущов, Борис Патон). Структурування
слотів є обов‟язковим і виконується відповідно до схеми,
в якій присутні чотири елементи: сутність історичного
факти → причини його появи → хід події та взаємодія їх
її учасників → історичне значення події для її свідків та
для сучасної спільноти [18, с.70]. Наприклад, використовуючи фреймову опору «Перша світова війна» старшокласник самостійно зможе структурувати матеріал по темі
«Друга світова війна». Основними (стрижневими) блоками
у даному випадку будуть: причини (1) → привід (2) →
цілі (3) → завдання (4) → етапи (5) → періоди (6) →
результати та наслідки (7) → історичне значення, уроки
(8) → оцінка сучасних науковців (9).
Основна схема – фрейм протягом вивчення теми
доповнюється учнями додатковою важливою для них
інформацією, що має конкретизуючій характер. Таке
структурування матеріалу стимулює учнів до здійснення
цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності, в
результаті якої відбувається фіксація не тільки важливої
історичної інформації, а й історичних узагальнень і
аналогій, які призводять до усвідомлення нового
матеріалу через раніше вивчене. Отже, при створення
фрейму на уроках історії старшокласники звертаються до
особистого творчого потенціалу та відкривають шляхи до
наукового пізнання історії. Тому, розглядаючи дослідницьке навчання як галузь інтелектуальної творчої
діяльності особистості, ефективний засіб її самореалізації,
вчитель має дбати про створення сприятливих умов для
організації дослідницької діяльності старшокласників у
процесі навчання історії.
Висновки. Дослідницька діяльність учнів, пов‟язана з
вирішенням творчої, дослідницької задачі. Згідно з
концепцією дослідницького навчання, навчальний процес
має моделювати процес наукового дослідження, в якому
учень ставить проблему, яку необхідно вирішити,
пропонує можливі шляхи її рішення, на основі отриманих
даних робить висновки та узагальнення. В освіті мета
дослідницької діяльності полягає у придбанні учнями
навичок дослідження як універсального способу розвитку
здатності до дослідницького типу мислення, активізації
особистісної позиції учня в освітньому процесі на основі
придбання суб‟єктивно нових знань. Саме тому використання сучасних дослідницьких технологій необхідно
систематично впроваджувати у практику викладання на
уроках історії. За таких умов використання методу
історичних аналогій є саме тим засобом, за допомогою
якого учасники навчального процесу в старшій школі
мають реалізувати завдання формування історичного
мислення послуговуючись сучасною методологією
історичної науки. Відтак, посилюється актуальність
пошуку та використання сучасних навчальних методів та
технологій з метою застосування засобів наукового
пізнання історії у шкільній історичній освіті.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті розкрито основні ідеї концептуальних засад вальдорфської педагогіки; проаналізовано
нормативні документи, а також дослідження вітчизняних та закордонних вчених з даної проблеми.
Визначену головну ідею вальдорфської педагогіки; мету створення вальдорфських закладів дошкільної освіти.
З’ясовано, що вальдорфська педагогіка – одна з небагатьох, які довели життєвість і конструктивність
своїх принципових положень на досвіді. Це цілісна освітня система, досконало опрацьована сьогодні на всіх
рівнях, від методики до практики, яка несе в собі теоретичні концепції та перевірені багатолітнім досвідом
педагогічні технології.
Ключові слова: вальдорфська педагогіка, освітній процес, навчання, виховання, заклад дошкільної освіти.
Постановка проблеми. Провідні вітчизняні філософи зазначають, що Україна повинна більш швидко йти
шляхом розбудови суспільства, в якому гуманістичні
ідеали мають посідати домінуюче місце в системі
людських орієнтирів, а принципи гуманізму, людяності,
поваги до особистості та її гідності стануть безумовними
імперативами, нормами як офіційної політики, так і
повсякденного життя. Визначальне кредо нашої гуманітарної політики, її світоглядний принцип – визначення
людини вищою цінністю суспільства, а турботу про неї –
головною функцією держави Нова парадигма розвитку
освіти, концептуальні ідеї якої визначено Законами
України «Про освіту» [7], «Про дошкільну освіту»
(2017 р.), [6], «Про охорону дитинства» (2001 р.) [8],
Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (2021
р.) [1], Концепцією «Нова українська школа» (2016 р.)
[12], Конвенцією ООН про права дитини (1989 р) [11],
ґрунтується на філософії людиноцентризму та передбачає ціннісне ставлення до особистості дитини, її
актуальних потреб, гуманізацію освітнього середовища,
набуття ключових життєвих компетентностей учасниками освітнього процесу. Такі освітні ідеї актуалізують
потребу визначення соціально-педагогічних основ гармонізації виховного середовища дитини та їх осмислення не лише на прикладі традиційної, а й альтернативних освітніх моделей. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення досвіду виховання
особистості у вальдорфській школі, діяльність якої
базується на філософських та педагогічних ідеях
Р. Штайнера (1861–1925) щодо цінності особистості
дитини і специфічних умов виховного середовища, їх
відповідності потребам її гармонійного розвитку.
Вальдорфські школи успішно функціонують у різних
країнах світу вже майже століття. Дослідження вальдорфської педагогіки здійснюється переважно зарубіжними дослідниками (К. Віхерт, А. Даріан, С. Девіс,
В. Зоммер, Т. Ждразіль, С. Карсон, Г. Керн, Б. Лівехуд,
Б. Мастерс, М. Роусон, С. Фостер, М. Цех, Й. Шірен,).
Значний внесок у розробку концептуальних засад

теорії вальдорфської педагогіки зробили: В. Гете,
Ф.Карлгрен, Е. Краніх, Е. Фуке, П. Шнайдер, К. Штокмайер
та ін. Ґрунтовні дослідження з історії вальдорфської
педагогіки проведено такими німецькими вченими, як
Г. Барц, Й. Кірш, К. Лінденберг, Д. Рандоль та ін.
Вальдорфську школу як складову педагогічної системи
Р. Штайнера вивчали такі зарубіжні науковці: Д. Гервін,
Ш. Лебер, Т. Машке, Д. Мітчел, Р. Патцлаф та інші.
У вітчизняній педагогіці вивченню особливостей
моделі вальдорфської школи присвячено спеціальні
дослідження, зокрема щодо: науково-педагогічних основ
освітнього процесу з використанням кращого педагогічного досвіду вальдорфських учителів (О. Іонова),
естетичного виховання учнів у вальдорфських школах
(В. Новосельська), гігієнічної оцінки впровадження
вальдорфської педагогічної технології в закладах загальної середньої освіти України (С. Гозак), розвитку
пізнавальної активності молодших школярів засобами
вальдорфської педагогіки (С. Лупаренко), збереження
здоров‟я дітей у вальдорфській педагогіці (О. Лукашенко),
адаптації ідей вальдорфської педагогіки у вітчизняній
освіті (Л. Литвин), розвитку емоційно-оцінної складової
Я-концепції вихованців вальдорфської школи (О. Передерій).
Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення концептуальних засад вальдорфської педагогіки в
умовах закладу дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Ідеал виховання
людства в усі часи зазнавав історичних змін. Давні
індійці намагалися підпорядкувати людську натуру
школі йоги, за допомогою якої виховувалися тіло, душа і
дух. Давні греки піклувалися про те, щоб молоді тіла
розвивалися за допомогою гімнастичних і танцювальних
вправ, удосконалювалися і набували витонченої, гармонійної форми. Греків здивувала б дитина, яка тривалий
час сидить на одному місці – за партою. Для греків урок
починався б із перерви, де вихованці гралися б і бігали.
Давньоримським ідеалом були ритор, оратор (Цицерон,
Цезар), у яких слово мало величезну силу, тому основна
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увага приділялася постановці дихання і голосу, розвитку
здатності формулювати свої думки.
Сучасна українська освіта характеризується не тільки
інтенсивним пошуком шляхів оновлення її змісту,
розробкою оригінальних засобів і методів виховання та
навчання, використанням новітніх форм організації
педагогічного процесу, а й інтересом українських
науковців та педагогів-практиків до прогресивних ідей
їхніх колег за кордоном.
Альтернативні підходи до організації освітньовиховного процесу викликали великий інтерес не тільки
у педагогів, а й у батьків. В українській педагогічній
науці створився новий напрям – інноваційна педагогіка,
з'явилося чимало педагогів-новаторів, які впроваджують
у соціально-педагогічну практику зарубіжний досвід
організації навчання й виховання.
На жаль, сучасні традиційні заклади освіти мають
яскраво виражену тенденцію розвиватися як школи
експертів. Однією зі спроб розв‟язати цю проблему було
створення вальдорфських шкіл. Засновником вальдорфської педагогіки можна по праву вважати мислителя,
філософа, літературознавця, глибокого дослідника творчості Гете, творця філософського вчення –антропософії –
Рудольфа Штейнера (1861–1925).
Доктор Штейнер справді помічав за реаліями нашого
фізичного світу невидимі явища надфізичних світів. Він
вважав, що завдяки розвитку нових здібностей, наявних
у зародку в усіх людей, суб‟єкт може проникнути у ці
світи. І головне завдання нової педагогіки полягало в
тому, щоб розвинути цей новий спосіб пізнання. Хоча
для фізичних почуттів відкритий лише фізичний світ,
людина, як істота духовна, має, крім фізичного тіла, ще
й душу. Розвитку духу і душі дитини Штейнер надавав
особливого значення. Розкрити здібності душі дитини,
сприяти прояву її духу в житті – завдання глобальні і
потребують великої самовіддачі педагогів. Дитина
приходить на Землю з визначеною місією. Визволити
душу дитини, дати здійснитися цій місії – основне
завдання школи [3].
Принципово важливим положенням антропософської
педагогіки є ідея поступального і цілісного розвитку
дитини, її нерозривного зв‟язку із соціальним оточенням. Р. Штейнер розглядав розвиток як реалізацію
глибинних життєвих сил, який, однак, не є повністю
спонтанним і незалежним від умов життя, процесом.
Саморозвиток має внутрішню логіку, детермінацію,
фізіологічне обґрунтування. У зв‟язку з цим він
виокремлював семирічні етапи розвитку, які мають свої
«вирішальні трансформації». Водночас Р. Штейнер
звертав увагу на троїстий характер психіки дитини
(інтелект, почуття, воля), обумовлений станом її духу,
тіла і душі. Тому всі повідомлення, які отримує дитина
від дорослого, повинні бути сповнені життям, «щоб
рости разом з нею» [5]. У цьому контексті розкривається
мета вальдорфської педагогіки – виховання людей,
орієнтованих на навколишній світ, чутливих до нового,
здатних приймати усвідомлені рішення і брати на себе
відповідальність за них і свої дії [14, с.11].
Вальдорфська педагогіка є однією з різновидів
втілення ідей «вільного виховання» і «гуманістичної
педагогіки». Вона може бути схарактеризована як
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система самопізнання і саморозвитку індивідуальності
за умови партнерства з учителем, у двоєдності чуттєвого
і надчуттєвого досвіду духу, душі і тіла [10, с.37].
Фундаментальною, методологічною працею, спрямованою на системний, аналітичний підхід до адаптації,
реалізації й впровадження вальдорфської педагогіки у
вітчизняну систему освіти є докторська дисертація
О. Іонової, де обґрунтовані теоретико-методологічні засади
Штайнер-педагогіки, як системи соціофілософських і
загальнопедагогічних принципів, розглянуто генезу та
модифікацію ідей вальдорфської педагогіки в різних
країнах. О. Іоновою теоретично обґрунтовані чотири
основні компоненти організаційно-педагогічної діяльності,
спрямовані на системну реалізацію Вальдорфських
підходів при навчанні дошкільників: мотиваційноціннісний, змістовно-підготовчий, процесуальний, аналітико-результативний [9, с.412]. Разом з тим, дослідницею конкретизовані негативні наслідки впровадження
вальдорфського процесу, який інколи «запускається
зверху» (адміністрацією ЗДО, відділами освіти), не
узгоджуючись із бажаннями й інтересами педагогічних
колективів, яким належить здійснювати цей процес.
О. Боделан [2] на теоретичному та експериментальному ріні досліджувала систему психологічних особливостей процесу адаптації, визначаючи рівні її прояву у
дітей з урахуванням статевих відмінностей залежно від
розвитку пізнавальних, мотиваційних, емоційно-вольових та комунікативних особливостей [2, с.93].
Психологічний аспект даного дослідження може виступати складовою концепції впровадження ідей вальдорфської педагогіки у вітчизняну систему освіти [15].
Заслуговують на увагу результати досліджень
С. Лупаренко. Аналіз психолого-педагогічних джерел,
статистичних даних досліджень, що проводився за
кордоном та в Україні свідчать про те, що діти, які
навчаються за ідеями вальдорфської педагогіки,
демонструють високі здібності та результативність
навчання [13].
Тенденцію до використання системного підходу до
аналізу ідей вальдорфської педагогіки вбачаємо у працях
С. Гозак [4], яка рекомендує впровадження вальдорфської педагогічної технології в цілому та її окремих
елементів в освітню практику закладів дошкільної освіти
України.
При створенні вальдорфських шкіл (а в нашу
дослідженні дошкільних закладів) необхідно реалізувати
такі концептуальні положення організації освітнього
процесу, які знаходяться у безпосередньому, логічному
зв‟язку: принцип природовідповідності: розвиток дитини
відбувається за природно передбаченою, генетично
детермінованою програмою, передує навчанню та
визначає його зміст; уявлення про людину, яка є
мікрокосмом, у якому наявне фізичне, ефірне, астральне
та Я-тіла; відмова від влади над дітьми. Вільне виховання
й навчання, без застосування покарань і примусових
методів у будь-якому вигляді; свобода є основою і
засобом виховання. Це свобода навчання, виховання та
творчості; єдність у діях педагогів, батьків і дітей.
Духовна спільність вихователя з дитиною. Реалізація на
практиці педагогіки дружніх відносин; єдність
духовного, душевного та фізичного розвитку дитини.

48

Scientific Journal Virtus, September # 56, 2021

Екологія і культ здоров‟я; поєднання європейської та
східної культур. Виховання толерантного ставлення до
представників інших релігій, культурних традицій тощо;
особливий акцент на естетичному та трудовому вихованні протягом усього терміну навчання; обов‟язкове
застосування художніх елементів; не насилля та допомога, увага, дбайливе ставлення і любов до дітей;
індивідуалізація процесу виховання й навчання. Перевага індивідуального виховання, поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми.
Основні позиції концепції для педагогів вальдорфського дошкільного закладу обґрунтовує ситуативноорієнтована концепція. Сутність її полягає у тому, що у
центрі повинні бути такі ситуації, у яких діти перебувають сьогодні чи можуть опинитися унайближчому
майбутньому, і функцією дошкільних працівників є
навчити дитину вільно орієнтуватися у них, адекватно
реагувати й діяти .Ситуативне навчання починається із
народження дитини. Вона мусить уперше вчитися того,
як жити у суспільстві, щоб чогось досягнути. Дошкільний заклад повинен давати свободу ситуативного
навчання, де здійснюється напідставі дитячої допитливості. Діти мають спостерігати за світом очами та
чуттєвим сприйняттям, а вихователю необхідно
розвивати у них допитливість, навчити розпізнавати
зв‟язки ,стимулювати особисту активність тощо.
Тому, дошкільний заклад стає соціально-педагогічним місцем навчання, завданням якого є пробуджувати,
підтримувати, допомагати, стимулювати, настановлювати, але, передовсім, гратися. Вальдорфські педагоги
переконані, що ситуаційно-орієнтована концепція здатна
сприяти активізації взаємозв‟язків із навколишнім
світом, залучати батьків чи дорослих до спільної
діяльності, а також спонукати вихователів до підвищення власної кваліфікації. У сфері емоційноестетичного розвитку дитини дошкільного віку ця
концепція визначає пріоритетом кожну особистість,
створення таких ситуацій, які зважають перш за все на
потреби дитини, її інтереси, потреби, при цьому
демонструє високий ступінь відкритості вихователів та
їхньої готовності до розв‟язання дитячих потреб, бажань
чи небажань, уміння бачити радість дітей. Така побудова
дошкілля за вальдорфською моделлю науково обґрунтована педагогамитеоретиками та апробована різними
дошкільними інституціями, які ставлять перед собою
таку мету: дошкільний заклад сприяє вдосконаленню
емоційних, інтелектуальних, етичних, духовних та
фізичних компонентів і формує всебічно, гармоно,
розвинену особистість. Завдяки своїй креативній
здатності дитина повинна пізнавати навколишній світ
всіма органами відчуттів.
Аналіз концептуальних положень вальдорфської
педагогіки дає підстави зробити висновок про гуманістичну спрямованість цієї освітньої системи, можливості її використання як у цілісному вигляді, так і
шляхом запровадження окремих елементів у роботу
закладів дошкільної освіти. Результати практичної
діяльності вальдорфських освітніх закладів діагностичні
обстеження дітей підтверджують, що вальдорфська
освіта створює сприятливі умови для гармонійного та
всебічного розвитку дитини, формування навичок

соціальної взаємодії, становлення активної життєвої
позиції.
Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості
та вихованості дитини 6 (7) років, сумарний кінцевий
показник набутих дитиною компетенцій перед її
вступом до школи подано в Базовому компоненті
дошкільної освіти. Вальдорфська педагогіка, беручи до
уваги зазначені характеристики, орієнтується на рівень
загального психофізіологічного розвитку дитини –
«шкільну зрілість» – морфологічний, функціональний і
психічний її розвиток, при якому вимоги систематичного навчання не будуть надмірними та не приведуть до
порушення здоров‟я.
Дотримання зазначених вимог в організації освітнього процесу створює умови для формування цілісної
особистості, яка прагне до максимальної реалізації
власних можливостей (самоактуалізації), відкрита до
сприймання нового досвіду, здатна до свідомого й
відповідального вибору в різноманітних життєвих ситуаціях. Така людина у майбутньому може стати творцем
свого життя, компетентною особистістю, яка виявляє
життєві компетентності, необхідні для успішного
самостійного вирішення життєвих проблем, з якими,
можливо, зустрінеться в різних сферах життя (на
виробництві, у політиці, житті громади, освіті, сімейному житті, мистецтві, дозвіллі тощо).
Отже, компетентна особистість, яка перебуває в
атмосфері вальдорфського дошкільного закладу характеризується такими якостями: гнучкістю, мобільністю,
конкурентноздатністю, уміннями інтегруватися в динамічне суспільство, презентувати себе; критичністю
мислення; уміннями використовувати знання як інструмент для розв‟язання життєвих проблем; комунікативністю, умінням працювати у команді; уміннями
запобігати конфліктним ситуаціям та виходити з них;
уміннями здобувати, аналізувати інформацію, отриману
з різних джерел, застосовувати її для індивідуального
розвитку і самовдосконалення; бережливим ставленням
до свого здоров'я та здоров‟я інших як до найвищої
цінності; здатністю до вибору численних альтернатив,
які пропонує сучасне життя тощо.
Володіння такими якостями дозволяє людині
орієнтуватися в сучасному динамічному суспільстві,
сприяє формуванню здатності швидко реагувати на
запити часу та брати участь у розв‟язанні актуальних
проблем людської цивілізації. У зв‟язку з цим соціальні
та педагогічні проблеми формування життєвої компетентності особистості сьогодні є пріоритетними в
суспільстві, а підготовка компетентного випускника
дошкільного закладу розглядається як реалізація високої
гуманістичної місії дошкільної освіти. Адже дошкільний
заклад – це не лише місце, де за допомогою гри
здобувають знання, набувають уміння й навички,
формують компетенції тобто відбувається освіта
підростаючих громадян України.
Головною метою створених освітніх закладів,
відповідно до концептуальних засад вальдорфської
педагогіки, стала орієнтація на світоглядне, соціальне та
професійне самовизначення кожної окремої особистості
в контексті усвідомлення власної індивідуальної
свободи та відповідальності, на вільний всебічний
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розвиток особистості відповідно до тенденцій віку та
потенціальних можливостей людини.
Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що вальдорфський заклад дошкільної
освіти працює за гуманістичною дошкільною парадигмою, суть якої – право дитини на свободу, індивідуальність, власний розвиток, самоактуалізацію, саморух у
відповідних педагогічних умовах, які створює щодня
вихователь. Вальдорфський заклад дошкільної освіти
втілює в життя головну ідею «поліпшення людини»,
розквіт людини через добро й моральність.
Вивчаючи стан дослідження проблеми в українській
та закордонній педагогічній науці й практиці, з‟ясовано,
що вальдорфська педагогіка займає особливе місце
серед інших інноваційних підходів, тому що представляє
педагогічну традицію, що існує в Європі й за її межами
вже більше семидесяти років й володіє величезним
практичним досвідом.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF WALDORF PEDAGOGY
This article reveals the main ideas of the conceptual framework of Waldorf education, analyzed regulatory documents, as
well as the research domestic and foreign scientists on this issue. Identified the main idea of Waldorf pedagogy; goal of
creating Waldorf schools and pre-school education institutions.
It is recognized that the Waldorf pedagogy - one of the few, which brought the vitality and constructiveness of their
principles of experience. Entire educational system, thoroughly developed today at all levels, from methodology to practice,
which carries in itself a theoretical conceptions and verified by a wealth of experience pedagogical technology.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДОШКІЛЬНЯТ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті розглядається питання здоров’я, проблема формування здорового способу життя дошкільнят,
а також дітей шкільного віку. Увага спрямовується на комплексність даної проблеми. Наголошуємо, що
лише за умови співпраці навчально-виховного закладу (ЗДО, школа) з вихователями, вчителями, дітьми та їх
батьками можливо досягти очікуваних позитивних результатів.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, освіта, здоров’язберігаючі технології, дошкільнята.
Постановка проблеми: Одним із пріоритетів
сучасної дошкільної освіти без сумніву вважаємо
всебічний розвиток дитини зі збереженням і зміцненням
її здоров‟я, тобто здійснюємо розвиток дитини
відповідно до принципу природовідповідності. Ми
акцентуємо увагу на визначальне значення формування
у дитини індивідуального способу здорового способу
життя з раннього дитинства. Тому сім‟я для дитини – це
перше, і, без сумніву, визначальне середовище, що
формує її образ життя.
Метою нашого дослідження було формування
здорового способу життя дошкільників засобами
взаємодії педагогів і батьків.
Виклад основного матеріалу: Найпершe з визначень
здоров‟я – визначення Алкмеона, має своїх прихильників аж до сьогоднішнього дня: «Здоров‟я є гармонією
протилежно спрямованих сил» [5, с.251]. Цицерон
охарактеризував здоров‟я як правильне співвідношення
різних душевних станів [6, c.21].
Формування, збереження і зміцнення індивідуального
здоров‟я стало сьогодні пріоритетним напрямком в
системі фізичного виховання підростаючого покоління.
Розвиток держави, її подальший поступ безпосередньо
залежить від здоров‟я громадян, від збільшення кількості
здорових, міцних, сильних тілом і духом людей.
Поліпшення стану здоров‟я підростаючого покоління –
важливе завдання сучасності, в комплексному вирішенні
якого неможливо обійтися без загальноосвітніх закладів.
Здоров‟я – стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Для того, щоб бути здоровим,
необхідно виробити особливий стиль життя, який
дозволив би постійно підтримувати здоров‟я, тобто
необхідно сформувати здоровий спосіб життя. Воробйова
вважає, «що здоровий спосіб життя – активність людей,
спрямована на збереження і поліпшення здоров‟я» [4, с.5].
Здоровий спосіб життя людини, формується протягом
життя цілеспрямовано і постійно.
Саме світогляд, тобто певний набір знань, вивчення
культурних цінностей, визначає поведінку і стиль життя
людини, його гігієнічну активність, спрямовану на
збереження та зміцнення здоров‟я на різних етапах
дорослішання. Турбота про збереження здоров‟я і його
зміцнення є потребою культурної людини, невід‟ємним
елементом її особистості. Останнім часом зросла цінність
здоров‟я, на це вплинула зміна соціальних відносин в

суспільстві. В наш час, часто можна почути фразу: «Було
б здоров‟я, а решта додасться». З цим висловлюванням
важко не погодитися, адже загальна культура людини
формує в більшій мірі її спосіб життя.
Здоровий спосіб життя – вміння самостійно організовувати свою діяльність. Систематично займатися фізичною культурою, повноцінно харчуватися, дотримуватися
гігієни, мати впорядкований режим дня. Численні наукові
дослідження говорять про те, що здоров‟я населення на
50% залежить від способу життя. Вивчивши умови,
необхідні для формування здорового способу життя,
можна зробити висновок, що молоде покоління найбільш
вразливе до різних навчальних і формувальних впливів.
Таким чином, формувати здоровий спосіб життя,
необхідно з дитячого віку, тоді турбота про власне
здоров‟я стане природною формою поведінки.
Під способом життя розуміємо таку поведінку
людини, яка спрямована на збереження і зміцнення
здоров‟я та базується на гігієнічних нормах, вимогах і
правилах [1]. Спосіб життя – система поглядів, складається у людини в процесі життя під впливом різних
чинників. Одним з важливих чинників є освіта, спрямована на збереження та зміцнення здоров‟я дітей. Від
того, що буде закладено в людину з самого народження,
багато в чому будуть залежати її світогляд, культура і
здоровий спосіб життя. Освіта пов‟язана з вихованням, і
це важкий педагогічний процес. Від того, в якому
напрямку буде відбуватися розвиток людини, буде
залежати його ставлення до самого себе, життя,
соціального статусу в суспільстві.
Сформувати здоровий спосіб життя, також неможливо
без мотивації дитини, яка виникає не тільки під дією
зовнішніх факторів (в тому числі і соціально-педагогічних), зі збереження і зміцнення власного здоров‟я, а
викликане внутрішньою потребою до самоактуалізації (на
основі самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення).
Важлива роль в досягненні поставленої мети відводиться
певним умовам в навчально-виховному процесі, які
гарантують ефективність педагогічної діяльності при
мінімальних витратах часу, сил і здоров‟я учасників цього
процесу.
Здоров‟я – безцінний дар природи, людина повинна
вміти берегти і цінувати його, адже здоров‟я дозволяє
жити повним життям. Від стану здоров‟я залежить
тривалість життя людини і здоров‟я його нащадків.
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Особливо це актуально в сучасних умовах, при
зростаючих навантаженнях на людський організм,
погіршення екології, поширеннях захворювань і згубних
звичок.
За останній час число здорових дошкільнят зменшилося в 5 разів і становить лише близько 10% серед
контингенту дітей, що йдуть у школу.
Тому дуже важливо наявність у кожної людини
певного знання про те, що таке здоровий спосіб життя,
мотивації і сформованих корисних звичок. Зазначена
проблема особливо значуща в дошкільний період дитинства – найбільш сприятливий для активного розвитку
пізнавальних процесів і особистості дитини, її уявлень
про спосіб життя.
В даний час відбуваються істотні зміни в дошкільній
освіті. Модернізація вітчизняної освіти орієнтована на
суттєве оновлення цілей, змісту, методів і форм
організації педагогічного процесу на всіх щаблях
безперервної освіти людини.
Одним із пріоритетних завдань нового етапу реформи
системи освіти стає збереження і зміцнення здоров‟я
дітей раннього та дошкільного віку, формування у них
цінності здоров‟я, здорового способу життя, вибору
освітніх технологій, що адекватно усувають перевантаження і зберігають здоров‟я дітей.
Роль закладів дошкільної освіти, а потім і школи в
зміцненні здоров‟я, у пропаганді здорового способу життя –
величезна. Важливо виробити у дітей негативне ставлення до куріння, вживання алкоголю і наркотиків,
переконати використовувати вільний час з користю. При
формуванні переконань здорового способу життя
необхідні знання про будову і функції клітин, тканин,
органів, систем органів і організму людини в цілому;
основи медичних знань. Медицина – система наукових
знань і практичних заходів, що об‟єднуються метою
розпізнавання, лікування і попередження хвороб,
збереження і зміцнення здоров‟я та працездатності людей,
продовження життя. Медико-біологічні дисципліни, що
складають цю науку – анатомія, цитологія, фізіологія,
мікробіологія, медична генетика, все те, що є предметом
вивчення шкільної біології в різних розділах.
Загальногігієнічні навички і знання є основою для
збереження і зміцнення здоров‟я. Завдання педагогів –
передати дітям і батькам корисні і важливі знання,
навчити їх використовувати свій потенціал в повсякденному житті. Тільки здоровий спосіб життя сприятиме
поліпшенню стану загального здоров‟я нації, в тому числі
фізичного, психічного і репродуктивного.
Питанням створення умов для формування здорового
способу життя у школярів слід приділяти особливу увагу
в загальноосвітній школі. Результати аналізу медичної та
шкільної практики показують, що діяльність з охорони
здоров‟я дітей і підлітків практично повністю ґрунтується
на медичній концепції лікування хвороб. Шкільні вчителі
рідко розробляють профілактичні оздоровчі програми і
методики, які змогли б допомогти сформувати на основі
знань про здоров‟я та здоровий спосіб життя корисні
звички. Учні та батьки практично не беруть участь в
оздоровчих заходах.
Спільні зусилля навчальних, медичних та громадських
структур вирішують проблеми здорового способу життя,

а також фізичного, психічного і репродуктивного
здоров‟я. Ця діяльність отримує визнання педагогічної
діяльності. Для визначення рівня сформованості
здорового способу життя були розроблені критерії та
методика формування основ знань про здоровий спосіб
життя у школярів, були виявлені особливості ставлення
до здорового способу життя, розроблені навчальні модулі,
що дозволяють послідовно формувати орієнтації
школярів на здоровий спосіб життя в процесі освоєння
різних навчальних дисциплін [2].
Життя у 21 столітті ставить перед нами багато нових
проблем, серед яких найактуальнішою на сьогоднішній
день є проблема збереження здоров‟я, виховання звички
до здорового способу життя. Наше майбутнє – це наші
діти.
Немає завдання важливішого і разом з тим складнішого, ніж виростити здорову людину. А щоб зрозуміти
всю багатогранність цієї проблеми, необхідно уточнити,
що таке здоров‟я. «Здоров‟я – це стан повного фізичного,
психічного, соціального благополуччя, а не просто
відсутність хвороб або фізичних дефектів». Випадання
хоч однієї з цих структурних частин призводить до втрати
цілого.
На стан здоров‟я дітей впливають багато негативних
факторів: повсюдно погіршується екологічна обстановка,
зниження рівня життя в цілому по країні, зниження рівня
соціальних гарантій для дітей у сферах духовного та
фізичного розвитку, нестача у батьків часу і коштів для
повноцінного задоволення потреб дітей, збільшення
кількості неповних сімей, технологія освітньо-виховного
процесу, особистість педагогів, а також стан і орієнтація
сімейного виховання. У цих умовах стає особливо
актуальною проблема збереження і зміцнення здоров‟я
дошкільнят.
В останні роки проблеми здоров‟я дітей набула нового
осмислення. Якщо раніше її рішення пов‟язувалося
переважно з медико-біологічними або санітарно-гігієнічними факторами, то сьогодні доведено, що здоров‟я
людини – це цілісне, системне явище природи, яке
обумовлено, як природними і соціальними зовнішніми
факторами, так і внутрішніми, що визначають психологічне ставлення людини до себе і до тих обставин, в
яких вона реалізує власне життя.
Медицина, фізіологія, психологія і педагогіка наполегливо займаються питаннями проблем формування здорового способу життя у дітей. Спрямованість дитини на
здоровий спосіб життя визначається цілою низкою
чинників. До них відносяться:
– особливості розвитку держави;
– суспільна думка;
– технологічна обстановка;
– освітньо-виховний процес;
– сімейне виховання.
Особливе місце в даному списку повинна зайняти
система дошкільного та шкільного виховання дітей.
Погіршення здоров‟я дітей дошкільного віку в Україні
стало не тільки медичною, а й серйозною педагогічною
проблемою.
Проблема формування здорового способу життя
дошкільників є однією з головних напрямків розвитку
освітньої системи сучасного дитячого садка, стратегічна
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мета якої – виховання і розвиток вільної життєлюбної
особистості, збагаченої науковими знаннями про природу
і людину, готової до творчої діяльності і моральної
поведінки. Діяльність дитячих садків орієнтована на
становлення і розвиток інтелектуальних і психофізичних
здібностей дітей. І здійснення даної мети можливо лише
за умови збереження і зміцнення здоров‟я дітей. Кожна
дитина стикається з різноманіттям сучасних способів
життя. Не завжди ці образи поєднуються зі здоровим
способом життя, в результаті чого уявлення дитини про
здорову життєдіяльність роз‟єднується, руйнується у
дитини розуміння ЗСЖ.
Проблема формування здорового способу життя дітей
не стільки медична, скільки педагогічна. Правильно
організована виховна робота з дітьми забезпечує формування у них здорового способу життя. На освіту, як
соціальний спосіб забезпечення успадкування культури,
соціалізації і розвитку особистості, покладена надія
державної політики щодо формування індивідуальної
культури здорового способу життя підростаючого
покоління, як однієї з основних складових національної
культури здорового способу життя. Основними напрямками діяльності системи освіти в цій галузі були:
– уточнення понятійного апарату: здоровий спосіб
життя, культура здорового способу життя;
– дослідження стану здоров‟я дітей і визначення
основних груп факторів, що впливають на формування
здоров‟я дитини;
– виявлення і дослідження проблем формування
культури здорового способу життя;
– створення теорії і практики розробки та впровадження педагогічних технологій, орієнтованих на збереження, зміцнення здоров‟я дітей. Соціалізація особистості
також обумовлює проблеми формування здорового
способу життя. Навколишнє соціальне середовище
дитини є важливою у формуванні його поведінки.
У питаннях оздоровлення дітей пліч-о-пліч повинні
йти медики, педагоги, психологи, фахівці і батьки.
Оздоровлення вихованців не може бути ефективним,
якщо воно проводиться тільки силами медичних
працівників. Ця робота вимагає тісної співпраці з
педагогічним персоналом та батьками, тому в установах
слід створювати дитячо – дорослі співтовариства (діти –
батьки – педагоги).
Педагоги повинні прищеплювати дітям з раннього
віку правильне ставлення до свого здоров‟я, виховувати
почуття відповідальності за нього. Найважливіший
напрям в роботі по оздоровленню дітей – це здійснення
профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів в
дитячому садку. Надзвичайно важливо, щоб навчання
мало інтегрований характер.
Тема «Здоров‟я», «Здоровий спосіб життя» повинна
пронизувати всі види діяльності дитини. Необхідно
виховувати у дітей мотивацію до здорового способу
життя через розуміння здоров‟я як провідного показника
екологічної краси, як засобу досягнення життєвих успіхів.
Тому, метою роботи педагогів повинно бути підвищення рівня формування уявлень про здоровий спосіб
життя дітей дошкільного віку.
В ході експерименту в одному із закладів дошкільної
освіти за час проходження педагогічної практики
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(подаємо задля прикладу) студентами була складена
мікропрограма по формуванню уявлень дітей про
здоровий спосіб життя. У процесі дослідження ми
включали в режим дитини рухову активність, до якої
відносяться: фізкультхвилинки, рухливі ігри малої та
середньої інтенсивності, пальчикові ігри, активне
слухання музики, і оздоровчі компоненти. В ході роботи,
намагалися піклуватися про здоров‟я самої дитини,
застосовуючи в роботі здоров‟язберігаючі технології:
гімнастику для очей, оздоровчі хвилинки, самомасаж,
точковий масаж, музичну терапію і т. д., з метою зняття
м‟язевого і нервового напруження, психоемоційного
напруження, а також оздоровчо - профілактичної дії.
Велике значення у формуванні здорового способу
життя має позитивний приклад в поведінці дорослих. Це
враховували в роботі самі педагоги і налаштовували на це
батьків дітей – в консультаціях, у спільній діяльності, в
організації різних заходів. Головними вихователями
дитини є батьки. Від того, як правильно організований
режим дня дитини, яку увагу приділяють батьки здоров‟ю
дитини, залежить його настрій, стан фізичного комфорту.
Здоровий спосіб життя дитини, до якого його привчають
в освітній установі, може або знаходити щоденну
підтримку вдома, і тоді закріплюватися, або не мати такої,
і тоді отримана інформація буде зайвою і переобтяжливою для дитини.
Для формування здорового способу життя дітей нами
був розроблений проект, в якому брали участь не тільки
діти, а й батьки. В процесі реалізації проекту з дітьми
проводилася попередня робота, яка велася у вільний від
занять час, підбиралися дидактичні ігри, в книжковому
куточку розкладали книги, ілюстрації, виставляли муляжі
фруктів і овочів. Діти готували повідомлення і знайомили
нас з тим, як влаштовано тіло людини. У доступній формі,
за допомогою ілюстративного матеріалу, розповідали про
його основні системи і органи, звертаючи увагу на
необхідність прислухатися до свого самопочуття.
Отже, середовище, створене нами в умовах дитячого
садка, сприяло забезпеченню адаптації дитини в соціумі,
реалізації потреб дітей в руховій активності і більш ефективному розвитку рухових навичок. У підсумку сформували у дітей стійку мотивацію на здоровий спосіб життя.
Результатом експерименту стало зниження захворюваності дітей. Також у дітей значно підвищився інтерес і
бажання займатися гімнастикою, фізкультурою, брати
участь в гартувальних процедурах, підвищилися знання
про значущість способу життя, розширилося уявлення
про загартувальні заходи.
Висновки: Підсумовуючи, наголосимо, що саме
навчання і виховання, проявляючись в єдності цілей
формування гармонійно розвиненої особистості, створюють мотивацію в людині. Оскільки всі складові здоров‟я
тісно взаємопов‟язані, а реалізація програми розвитку
залежить від безлічі факторів, основним завданням
«педагогіки здоров‟я» є цілісне формування потреб у
збереженні і зміцненні здоров‟я, в усвідомленої мотивації
на здоровий спосіб життя за допомогою методів
виховання, самовиховання, створення програми навчання
здоров‟ю.
Виховання здорового способу життя є тривалим,
цілеспрямованим і напруженим педагогічним процесом,
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здійснюваним педагогами, батьками спільно з лікарем і
психологом, і несе системний характер. Тільки при таких
підходах і умовах можна домогтися позитивного
результату.
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR PRESCHOOL CHILDREN
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The article examines the issue of health, the problem of forming a healthy lifestyle for preschoolers and school-age
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САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
У даній роботі розглядаються структурні компоненти формування професійно-особистісного
самовизначення здобувачів вищої освіти - майбутніх педагогів фізичної культури на основі аксіологічного
підходу. На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури представлені основні
підходи і структурні компоненти професійної готовності здобувачів вищої освіти до майбутньої професії.
Ключові слова: аксіологічний підхід, професійно-особистісне самовизначення, професійна
компетентність, майбутні вчителі з фізичної культури.
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві мета
освіти постійно трансформується і доповнюється. Зміна
аксіологічних підстав соціуму значно впливає на формування особистісно-ціннісної системи орієнтацій суспільства.
Перехід суспільства від одного державного режиму до
іншого породив безліч соціальних проблем, пов'язаних з
руйнуванням існуючої раніше системи цінностей, що
транслюються через загальнодержавну систему освіти і
пропаганди. Руйнування ціннісних орієнтацій призводить
до нестабільності політичного і соціального життя
населення, його дезорієнтації і саморуйнування. У зв'язку
з цим перед вищою школою стає не тільки завдання
підготовки фахівців, які володіють глибокими і міцними
знаннями в області майбутньої професії, а й формування у
них морального і професійного потенціалу, пов'язаного з
самосвідомістю, саморозвитком і самовдосконаленням
особистості.
У своїх роботах В.М. Коротов, М.Т. Громкова,
О.В. Заславська та інші доводять, що будь-які проблеми
суспільства і соціуму неминуче відбиваються на стані
освіти, а, отже, і освітнього простору, яке має суттєвий
вплив на розвиток тих чи інших тенденцій в суспільстві,
підтримує або гальмує їх, реалізує свої специфічні
можливості вирішення соціальних проблем.
Отже, рішення проблем особистісного самовизначення майбутнього педагога на основі інтеріоризації
цінностей в освітньому середовищі вищого навчального
закладу представляє сьогодні особливий інтерес в
педагогічній теорії і практиці. Від того, наскільки у
здобувача вищої освіти буде сформована власна
професійно-ціннісна сфера в процесі навчання, залежить
його подальша професійна діяльність.
Виклад основного матеріалу. Аксіологія, як філософське вчення про природу цінностей та структуру
ціннісного світу знаходить своє відображення в різних
сферах, в тому числі і в педагогічній діяльності, як в
специфіці, так і в її соціальної ролі та особистісно
утворюючими можливостями. Педагогічні цінності не
затверджуються в житті спонтанно. Вони залежать від
соціальних, політичних, економічних відносин в
суспільстві, які багато в чому впливають на розвиток
педагогіки і освітньої практики [5, 104].
Аксіологічний підхід, спрямований на вплив свідомості,

зачіпає всі сфери, в тому числі освіту в системі
професійного становлення, яке спрямоване на підвищення
його якості.
Одним з найбільш значущих сьогодні дій в вузі є
навчання. Навчальний процес досить налагоджений,
методик багато і можливості великі. Однак досвід
показує, що його основні резерви в ціннісному вихованні
здобувача вищої освіти у вузі практично не використовуються. Якщо поглянути на сучасну педагогіку з позицій
аксіологічного резервів, то ми виявимо, що навчальний
процес може отримати зовсім іншу підставу, іншу широту
і глибину.
Педагог – людина, що працює в системі професій
«людина-людина», що зумовлює необхідність наявності
цілком конкретних якостей, властивостей особистості,
знань, умінь і навичок, дозволяють не тільки розуміти
іншу людину, а й вміти впливати на нього з точки зору
досягнення певної мети, вміти правильно володіти
специфічною фізкультурно-спортивною професійною
підготовкою.
Професійно-педагогічну діяльність педагога з фізичної
культури можна уявити як інтегральну систему суб'єктсуб'єктних відносин педагога і учнів з метою корекції
фізичного розвитку, формування культури здоров'я,
потреби в здоровому способі життя; при цьому, мета
даної діяльності реалізується за допомогою оволодіння
учнями спеціальними руховими вміннями та навичками [4].
Відомо, що в процесі розвитку людина не залишається
незміною. Протягом усього життя вона змінюється –
удосконалюється в різних аспектах, в тому числі в
особистісному і професійному. Володіючи від народження певними природними задатками і здібностями,
розвиваючи їх і набуваючи нові особистісні новоутворення, вона є, за словами І.П. Павлова, сплав вродженого і
набутого.
В.А. Сластенін [4] вважає, що професійно особистісний розвиток і саморозвиток передбачає усвідомлення
педагогом самоцінності людської особистості і її
неповторної індивідуальності, визнання різнобічного
розвитку особистості метою і основним призначенням
діяльності педагога; свідоміше і емоційне прийняття
обраної професії, що приносить сенс і щастя його життю;
розуміння творчої природи професійної діяльності, що
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вимагає величезних нервово психологічних витрат,
постійної роботи над собою; оволодіння професійноетичною культурою, що включає в себе єдність моральної
внутрішньої сутності і зовнішньої поведінкової виразності, тонке сприйняття прекрасного і потворного в
людських відносинах, здатність співпереживати, співчувати.
Ядром професійно-особистісного самовизначення є
образ «Я»: ідеальний і реальні, їх постійне співвіднесення
як процес наближення до ідеального суб'єкта професійної
діяльності, усвідомлення її як взаємодії, взаєморозуміння,
психолого-педагогічного контакту з людьми; облік
правильних педагогічних рішень, труднощів і помилок,
що виникають.
Об'єктом професійно-особистісного самовизначення
«Я» педагога виступають індивідуальна, особистісна,
предметно-практична, статусно позиційна, діяльністнопрофесійна та зовнішньо поведінкова якості.
Професійно-особистісне самовизначення як важливий
прояв суб'єкта діяльності, на думку А.А. Вербіцкого [1],
може розглядатися на двох різних рівнях: гностичному (у
формі перебудови свідомості) і практичному (у формі
реальних змін соціального статусу, місця людини в
системі міжособистісних відносин). Воно детерміновано,
з одного боку, соціальними установками особистості, що
визначають самореалізацію і само здійснення, з іншого
боку, соціальними установками спільності людей, що
відображають зміст рольового набору суспільно значущої
трудової діяльності.
Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження
дозволив конкретизувати зміст професійно-особистісного
самовизначення майбутніх педагогів з фізичної культури і
виділити наступну структуру:
– мотиваційно-ціннісний компонент: спрямованість
особистості на спільну діяльність і взаємодія з іншими
людьми по впровадженню здоров'язберігаючих компонентів на основі усвідомлення цінності власної
професійної діяльності;
– когнітивний компонент: наявність знань про основні
цінності, гуманітарних, психолого-педагогічних; медикобіологічних; спеціально-теоретичних; спеціально-практичних; високий рівень емпатії, прийняття і використання
цінностей в поведінці, взаємодії з оточуючими людьми;
– діяльнісний компонент: оволодіння способами діяльності з оцінки явищ навколишньої дійсності, виявлення
особистісних смислів, рефлексії своїх дій і вчинків;
володіння методами і прийомами в вузькопрофільній
практичній діяльності;
– емоційно-вольовий компонент: сукупність емоцій і
почуттів, пов'язаних з самосвідомістю власного творчого
потенціалу і усвідомленням феномена соціальної значущості майбутньої професійної діяльності та готовності до
неї.
Аксіологічний підхід в професійно-особистісному
самовизначенні здобувачів вищої освіти вузу спрямований, в першу чергу, на формування професійно
орієнтованої системи цінностей, установок і, як наслідок,
потреб людини.
Процес формування професійно особистісних якостей
майбутніх педагогів з позицій аксіологічного підходу ми
характеризуємо як взаємодія структурних компонентів.

При докладанні зусиль людина самостійно може
розвинути їх і досягти певних успіхів, але основна маса
професійно-особистісних якостей особистості ефективніше формується під впливом зовнішніх впливів, які
можна уявити в різних формах – прямих або непрямих.
Форма впливу і потім взаємодії визначається багатьма
моментами – цілями навчання і виховання, віком учнів,
характером взаємин та ін. Ми вважаємо, що вибір форми
дуже важливий, тому що зовнішній вплив впливає на
людину через його думки, почуття, настрій, досвід.
Прямі методи навчання та виховання часто, як показує
педагогічний досвід, в більшості випадків малоефективні
і, крім того, викликають активну протидію. Л.С. Виготський, досліджуючи процес навчання, зазначав, що
педагогічний досвід вчить не в меншій мірі, ніж
теоретичне дослідження того, що пряме навчання
поняттям завжди виявляється неможливим і педагогічно
безплідним. Учитель, який намагається йти таким
шляхом, як правило, не досягає нічого, крім порожнього
засвоєння слів, голого вербализма, що симулює і імітує
наявність відповідних понять у дитини, але насправді
прикривають собою порожнечу.
У своїй професійній освіті людина проходить через
рівень учнівства, механічної, як би ремісничої кваліфікованості і тільки потім досягає рівня майстерності,
творчості. Цього високого рівня професійної освіти
неможливо досягти без загальної освіти, але щоб стати
цілісною особистістю, необхідно досить повно розвинути
і спеціальні здібності.
Формування і розвиток професійно-особистісних
якостей особистості майбутнього педагога з фізичної
культури складний, трудомісткий і тривалий процес,
який, на нашу думку, є двоєдиним як за способом
пред'явлення вимог (прямі-непрямі), так і за характером їх
присвоєння студентами (свідомо несвідомо).
Визнаючи провідним принцип свідомого засвоєння
професійно особистісних якостей, ми не тільки не заперечуємо, але вважаємо ефективним вироблення поряд з
іншими певної звички поведінки через наслідування
заданим демонстрованим «Зразкам поведінки» (П.М.Якобсон), наслідування прикладу. Звичка, при цьому, розглядається нами як «Твердо засвоєні зразки поведінки, що
виникають в результаті довгого повторення і повторювані
автоматично, несвідомо».
Ми вважаємо, що професійно-особистісні якості
можуть стати елементом характеру тільки тоді, коли
переходять в звичку, яка має на увазі автоматизм дії при
прийнятті поведінкових рішень. Саме це робить
поведінку людини природною і економною.
Безумовно, було б неправильним уявити процес формування професійно-особистісних якостей як просте копіювання зразка поведінки і його перенесення в особистісну
поведінка. З іншого боку, абсолютизувати внутрішні,
свідомі (усвідомлені) джерела поведінки, також було б
помилковим. Правильним було б розглядати досліджуваний механізм як тісний контакт зовнішніх і внутрішніх
спонукань (умов) особистості. Саме співвідношення
навчально-виховної роботи з мотиваційними особливостями здобувачів вищої освіти є тим динамічним
процесом, в якому розвиваються (або регресують) їх цілі
та мотиви.
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Доведено досвідом, що одним з найбільш оптимальних видів навчання здобувачів вищої освіти, розвитку на
основі знань, умінь і навичок різних сторін їх особистості,
є рольова гра. Вона дозволяє, на думку А.А. Вербицького,
«створення психолого-дидактичних умов розвитку
творчої індивідуальності фахівця в модельній формі для
відображення суті процесів, що відбуваються в
суспільстві» [1, 32].
Ф.В. Фастовець стверджує, що «якщо за допомогою
рольових ігор побудувати модель трудової діяльності,
яку-небудь соціально-побутову ситуацію, то рамки
спілкування, спрямованого на регулювання спільної
діяльності, здійснення впливу на співрозмовника або на
задоволення потреби в спілкуванні, значно розширюються. Носії привласнених ролей реалізують запропоновані грою комунікативні наміри шляхом досягнення
усвідомлюваних цілей. Ці цілі визначаються мотивом
спільної діяльності співрозмовників і досягаються
шляхом виконання мовних дій, обумовлених тією чи
іншою спільною діяльністю, в рамках якої протікає дана
мовна діяльність» [5, 36]. Безумовно, в грі присутня
велика частка умовності, але, тим не менш, «процес
спілкування відбувається в новій соціальній ситуації при
наявності особистісної трансформації. Нові люди, нова
мікросоціальна атмосфера і ситуації спонтанності
створюють доброчинну атмосферу для самовираження
особистості. З іншого боку, особистісна трансформація,
що передбачає самовираження у вигляді якогось
вигаданого персоналу, дозволяє вести себе невимушено і
сприяє найбільш повного, різнобічного «саморозкриття».
Звільняючись в грі від звичних умовностей у взаєминах з
викладачами та однокурсниками, здобувач вищої освіти,
розкріпачується і, повіривши в свої сили, починає активно
працювати по свідомо введеним ззовні або їм самим
правилам, добровільно підкоряючись їм. Цей момент є
передумовою для формування «добровільної покори» –
яка веде до вироблення стійкого характеру, виховує
необхідні навички, «звичку чинити так, а не інакше» [4; 11].
Виконання функцій, відповідно сюжету рольової гри,
в системі ігор безсумнівно вимагає перевтілення, в ході
якого здобувач вищої освіти «проходить шлях початкової
дії і переживання «від себе» в поведінку і переживання
«від персонажа». Емоційні переживання і психічні стани в
ігровій діяльності учнів перетворюються в мотиви
поведінки, які «переходячи в дії і закріплюючись в них,
фіксуються в характері». Кожен дієвий мотив поведінки,
який набуває стійкість, це потенційна майбутня риса
характеру в її розвитку.
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Важливу роль в процесі формування професійноособистісних якостей відіграє колективний характер
взаємодії, тому що «Знання (вміння, навички), що
виникають в результаті ігрової імітації, є суб'єктивним
при колективній діяльності». Здобувач вищої освіти, який
бере участь в навчально-ігрової діяльності, не тільки є
адресатом оточуючих впливів, але і сам його робить.
«Завдяки системі соціальних ролей, спілкування у
рольовій грі особистісно орієнтоване, адресне, ситуативнообумовлене, воно має підтекст, немовний фон».
Мова співрозмовників стає ініціативною, емоційною,
впливовою. Вони проявляють істинний інтерес до
висловлення партнерів» [4, 34] і пізніше, як писав
Д.М. Гришин: «Прийнятий особистістю вплив трансформується в систему стабільних форм моральної
свідомості - переконання, навички, звички».
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METHODS OF GIVING PRACTICAL CLASSES
IN THE DISCIPLINE «UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE»
ON THE TOPIC «THE ACCUSATIVE CASE OF NOUNS»
FOR SECOND-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 «The Accusative case of nouns» for
second-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 «The Accusative 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.

Formulation of the problem. An important
topic in morphology "Finding case of nouns" was introduced
into the curriculum in the discipline "Ukrainian as a foreign
language". For foreign students, the need to study this topic
is compelling. The relevance of the 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.
The aim of the article is to substantiate theoretically the
method of conducting a practical lesson on the subject
"Ukrainian as a foreign language" on the topic "Finding case
of nouns" for second-year students majoring in "Medicine".
Methods of comparing analysis and synthesis,
generalization of theoretical information on the basis of
practical observation were the methodological basis for this
study. Approbation of the acquired theoretical knowledge is
in practical work with students.
Presenting main material. As you know, the
educational purpose of the lesson might be explained by the
necessity for students to master the rules of Ukrainian
morphology, seven cases of the Ukrainian language, the
functioning of nouns in the accusative case, being able to
determine the forms of nouns in the local case in a sentence,
put nouns in the accusative case and questions to them,
master grammar forms of nouns of the accusative case.
Students should analyze and compare English and Ukrainian
grammatical phenomena. The educational aim of the lesson
is to acquaint students with general information about the

country whose language they are studying and where they
will live for the next few years, with the traditions of this
country. The study of morphology will contribute to the
enrichment of students' vocabulary, which will facilitate the
communication of foreigners in the language environment of
Ukraine.
The structure of the lesson as usual logically contains
such blocks as the actualization of basic knowledge,
explanation of new material, consolidation of material,
results.
The preparatory stage of the lesson is conducted
according to its structure: greetings, finding out the date,
month, season, weather…. Homework can be checked by
questioning students orally. During the lesson, students have
the ability to demonstrate a level of proficiency in the
Ukrainian language.
The lesson contains theoretical and practical blocks. The
main stage begins with the announcement of the topic, aim
and objectives of the lesson. For first-year students it is
logical to reproduce theoretical information in two languages –
English and Ukrainian, as it facilitates the perception of new
material by foreign students. When explaining new material,
the teacher may compare grammatical phenomena of
Ukrainian and English.
To conduct the lesson, the teacher should use traditional
methods and tools (conversation, visualization, work on the
board, work with cards) in combination with non-traditional
(presentation, interactive whiteboard), which will contribute
to the effective assimilation of knowledge and diversity of
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the learning process.The use of visual tables is an integral
component of the lesson. The following table can serve as a
clear example of mastery to explain the topic "Noun case."
Знахідний відмінок / Accusative case
Н.в. / N. c.
З.в. / А. c.
Закінчення /
endings
Чол./ m. Дядько, син,
Дядька, сина, -о, □ → а,я
онук, дідусь
онука, дідуся
Жін./ f. Мама, сестра, Маму, сестру, -а, -я → -у, -ю
тітка, бабуся, тітку, бабусю,
сім‟я
сім‟ю
Сер./ n. Життя, знання, Життя, знання, З.в. = Н.в.
море, поле
море, поле

During the next stage of the lesson – consolidation of
knowledge – students perform oral and written tasks,
exercises on the board. In order to form the creative thinking
and speech of foreign students during classes, they should be
offered exercises to describe the pictures that should be part
of the prepared multimedia presentation, using nouns in the
accusative case, as it significantly activates the imagination
of students and work in the classroom. Different types of
exercises allow you to keep students' attention within the
proposed topic. Compliance with a single socio-cultural
content line is a necessary condition for the correct conduct
of practical lesson. According to the grammatical theme
"Noun case" the teacher might choose the lexical material
"Man", "Human body structure", "Ukraine", "Shop",
"Pharmacy", "Hospital", "Polyclinic", "Life and everyday
life". "Travel", "Transport", "Food", etc. During the lesson,
it is important to solve exercises that will promote the
development of students' communication skills, to assign
more written tasks to the student's independent study. For
quality preparation of a practical lesson and its carrying out
the teacher should make methodical development for itself
and methodical instructions for students, the dictionary to a
subject. The dictionary to the topic is a significant addition
to the educational and methodological support of the student
with educational materials, because it will allow to update
the already learned words in memory and significantly
supplement the vocabulary to further improve knowledge of
the Ukrainian language. Students should be provided with
textbooks and workbooks. It is necessary to implement
interdisciplinary connections in the class.
Consolidation of new material (practical exercises,
answers to questions illustrate the implementation of various
types of speech activities, namely: speaking, reading,
writing, listening, dialogic speech and the final stage of the
lesson (announcement of homework and topics of the next
lesson, assessment) indicate the quality of students' mastery
of the topic. In addition, high-quality consolidation of new
material, successful completion of homework and
preparation for independent work will be facilitated by
teaching materials posted on the MOODLE distance learning
server. MOODLE - distance learning server, which is filled
with the necessary materials (program, teaching and
development, instructions, presentations, control and test
tasks, schedules of practical and seminar classes), which
greatly facilitates cooperation between teacher and student,
especially in quarantine online learning. And the teacher, of
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course, achieving the goal of the lesson. It is worth noting
that a rationally distributed time is a necessary condition for
successful practical training.
The students' answers to control questions are convincing
mastering of the theoretical part of the topic, for example: 1.
How many cases are there in the Ukrainian language? What
are they? 2. What questions does the possessive case
answer? 3. What endings do we use to form the accusative
case? 4. The category of being and non-being in the
accusative case, etc.
Further study and improvement of knowledge of the
possessive case is accompanied by topics: "Finding case of
the adjective", "Finding case of personal, possessive and
indicative pronouns", "Names of days of the week in the
possessive case" and others.
It is important to make it clear to the student that the
ability to correctly apply the knowledge of the accusative
case will allow to navigate in temporal concepts in the
Ukrainian language.
The psychological aspect should be taken into account
during the practical lesson. Friendly, relaxed atmosphere
affects the quality of the lesson, which allows the teacher to
feel free and students to open all their creative possibilities.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» З ТЕМИ «ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКА»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА»
Актуальність теми зумовлена потребою вивчення відмінкової парадигми, зокрема функціонування іменників у
знахідному 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 «знахідний відмінок іменників» для студентів другого
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
«Знахідний 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 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.
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
В статті розглянуто освітньо-професійні програми (ОПП) різних навчальних закладів України першого
рівня вищої освіти за напрямом підготовки 015 Професійна освіта (Цифрові технології) та характеристика
інженера-педагога в галузі комп'ютерних технологій на прикладі спеціальності дисципліни «Архітектура
мікропроцесорної техніки», а також двохступенева структура підготовки майбутніх інженерів-педагогів у
своїй майбутній професійній діяльності. Аналіз ОПП виявив схожість та суттєву розрізненість у майбутніх
професіях підготовки зі спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології). Автори статті
досліджують складові професійної підготовки з програмування мікропроцесорної техніки здобувачів освіти
інженерно-педагогічного профілю та етапи професійної діяльності з програмування МТ для подальшої
розробки узагальненої моделі підготовки майбутніх фахівців з програмування МТ засобами комп’ютерного
імітаційного моделювання.
Ключові слова: архітектура мікропроцесорної техніки, освітньо-професійні програми, складові
професійної підготовки з програмування мікропроцесорної техніки, етапи професійної діяльності з
програмування МТ, узагальненої модель підготовки майбутніх фахівців з програмування МТ засобами
комп’ютерного імітаційного моделювання.

Постановка проблеми. Ринок праці, який
інтенсивно формується, висуває нові вимоги до змісту і
процесу підготовки спеціалістів. Сьогодні потрібен
спеціаліст «нового типу», який має глибокі знання не
тільки у сфері професійної діяльності, але і в області
комп‟ютерних технологій. У сучасній освіті вже
немислима підготовка спеціалістів, що не володіють
комп‟ютерними технологіями (цифровими технологіями).
Разом з тим, специфіка комп'ютерних технологій полягає
у тому, що вони розвиваються виключно надшвидкими
темпами. Цим пояснюється той факт, що підготовка
спеціалістів у області комп‟ютерних технологій майже
завжди відстає від потреб ринку праці, і це створює в
суспільстві певну диспропорцію. Для комп'ютерних
технологій подібне відставання виявляється особливо
несприятливим. Таким чином, є актуальною підготовка
спеціалістів, що мають широкі базові знання в області
комп'ютерних технологій і уміють розповсюдити ці
знання серед членів всіх шарів суспільства
Дисципліна «Архітектура МП» входить до переліку
обов‟язкових компонентів освітньої програми фахових
дисциплін професійної та практичної підготовки
майбутніх інженерів-педагогів за освітньо-професійною
програмою «Професійна освіта. Комп‟ютерні технології»
першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015
професійна освіта (комп'ютерні технології) галузі знань

01 освіта / педагогіка як складова частина підготовки з
комп‟ютерних технологій.
В дослідженні розглянуто характеристику інженерапедагога в галузі комп'ютерних технологій на прикладі
спеціальності 015 Професійна освіта (Комп'ютерні
технології) та дисципліни «Архітектура МТ».
Підготовка фахівців в області комп‟ютерних
технологій за фахом 015 Професійна освіта (Комп'ютерні
технології) дозволяє забезпечити підготовку фахівців, що
мають подвійну спеціалізацію: педагогічну й інженерну в
галузі комп‟ютерних технологій. Такі фахівці, з одного
боку, володіють навичками створення й використання
різноманітних комп‟ютерних технологій в управлінській
сфері та у сфері навчання, а, з іншого боку, здатні
поширити свої знання й передати їх учням професійнотехнічних училищ, вищих професійних училищ, вищих
учбових закладів I – IV рівня акредитації.
Мета статті – на підставі аналізу професійної
діяльності здобувачів освіти інженерно-педагогічного
профілю виявити недоліки професійної підготовки з
дисциплін комп‟ютерного циклу та запропонувати шляхи
підвищення ефективності навчання та формування
компетентностей майбутніх бакалаврів з професійної
освіти (за спеціалізацією Комп‟ютерні технології)
засобами комп‟ютерного моделювання.
Виклад основного матеріалу. Стандарт вищої освіти
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містить компетентності, що визначають специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності 015 «Професійна освіта
(за спеціалізаціями)» та результати навчання, що визначають нормативний зміст підготовки. [1] Закон «Про вищу
освіту» дає визначення результату навчання як, – знання,
уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності,
інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні
результати навчання) або окремих освітніх компонентів [3].
Визначені ДСВО компетентності та результати
навчання майбутніх бакалаврів з професійної освіти (за
спеціалізацією Комп‟ютерні технології) реалізуються на
основі освітньо-професійних програм. Освітня програма –
єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних
дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних
заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених
такою програмою результатів навчання, що дає право на
отримання визначеної освітньої або освітньої та
професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).
Освітня програма може визначати єдину в її межах
спеціалізацію або не передбачати спеціалізації [1;2].
При реалізації освітньої-професійної програми підготовки бакалавра з професійної освіти (зі спеціалізації
Комп‟ютерні технології) заклад вищої освіти самостійно
визначає перелік дисциплін, практик та інших видів
навчальної діяльності, необхідний для набуття означених
стандартом компетентностей.
Узагальнений аналіз освітньо-професійних програм
(ОПП) різних навчальних закладів України першого рівня
вищої освіти за напрямом підготовки 015 Професійна
освіта (Комп‟ютерні технології) засвідчив, що тільки 5
професій майже спільні в програмах освітньо-професійної
підготовки зі спеціальності 015 Професійна освіта (Комп‟ютерні технології), а саме: адміністратор бази даних,
програміст (база даних), програміст прикладний, фахівець
з розробки та тестування програмного забезпечення,
технік-програміст, всі інші професії кожен навчальний
заклад визначив за аналізом ринку праці свого регіону.
Така розрізненість в програмах освітньо-професійної
підготовки зі спеціальності 015 Професійна освіта
(Комп‟ютерні технології) посад які можуть займати
випускники є причиною недостатнього рівня підготовки
студентів до майбутньої інтегрованої діяльності.
Міністерство освіти і науки України продовжує оновлювати інженерно-педагогічну освіту та державні стандарти. Так наказом № 1460 від 21.11.2019 року затверджено новий стандарт спеціальності 015 Професійна освіта.
Це освітні стандарти на компетентнісній основі. В цих
стандартах:
– відсутні типові навчальні плани і типові навчальні
програми з навчальних предметів, виробничого навчання;
– перелік навчальних предметів визначається навчальними закладами спільно з роботодавцями;
– робочі навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками
робітничих кадрів.
При реалізації освітньої-професійної програми підготовки бакалавра з професійної освіти заклад вищої освіти
самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших

видів навчальної діяльності, необхідний для набуття
означених стандартом компетентностей.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і
програмних результатів навчання не є вичерпним.
Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм
можуть вказувати додаткові компетентності і програмні
результати навчання.
Отже розроблена ОПП кожного вищого навчального
закладу спирається на вимоги роботодавців тієї області де
розташовано ВНЗ, а це в свою чергу призводить до того
що майбутньому випускнику буде важче працевлаштуватися в інші області країни, оскільки у цих підприємствах –замовників робітничих кадрів інші вимоги.
Аналіз ОПП закладів вищої освіти України дозволив
відокремити складові з професійної підготовки з програмування мікропроцесорної техніки здобувачів освіти
інженерно-педагогічного профілю. Професійна діяльність
здобувачів освіти інженерно-педагогічного профілю з
програмування складається змістовної компоненти та
процедурної компоненти, яка в свою чергу містить:
знання, уміння, навички.
Для цього розглянемо двохступеневу структуру
підготовки майбутніх інженерів-педагогів у своїй
майбутній професійній діяльності. Перша ланка цієї
структури – це інженерна підготовка спеціаліста, яка
спеціалізується на розробці та використання програмного
забезпечення, основних особливостях об‟єктів та процесів
інформатизації автоматизованих систем.
Друга ланка – педагогічна підготовка спеціаліста,
базується на педагогічних питаннях підготовки учнів
професійно-технічних училищ, вищих професійних
училищ, вищих учбових закладів I–IV рівня акредитації.
Завдяки цим взаємопроникаючим та одночасним
підготовкам ми отримуємо фахівця високого рівня –
інженера-педагога комп‟ютерного профілю (рис.1).
Отже, як інженер з комп‟ютерних технологій випускник повинен знати: основні особливості об'єктів і процесів
комп'ютеризації (зокрема, підрозділів навчальних закладів, служб перепідготовки і підготовки персоналу);
структурні елементи персонального комп'ютера, принципи побудови сімейств операційних систем, принципи
алгоритмізації, комп’ютерні навчаючі системи з використанням сучасних технологій програмування, правила,
методи і принципи алгоритмізації для розробки програм;
пояснювати, відлагоджувати програми, коректно інтерпретувати результати роботи програм, принципи проектування в об'єктно-орієнтованих середовищах; принципи
комп'ютерного документоведення, роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів,
теорію реляційних баз даних; способи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності; структуру інформаційних систем і систем автоматизованого
проектування і принципи роботи з ними; принципи і
засоби організації інформаційних мереж, процедури
пошуку інформації в глобальних комп'ютерних мережах,
засоби телекомунікації для обміну інформацією і спільної
інтелектуальної діяльності.
З другого боку, як викладач з комп‟ютерних
дисциплін випускник повинен знати методи, засоби,
форми і зміст навчання, методи і форми контролю і
управління процесом навчання; методи організації
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самостійної роботи; елементи педагогічної техніки,
документацію, кваліфікаційні програми і професіограми
методи організації індивідуальної, групової і колективної
спеціальностей, нормативно-правову базу в області
діяльності, методи педагогічного спостереження і аналізу
професійно-технічної освіти; організаційні форми
результатів педагогічних експериментів, нову методичну
виховної роботи, особливості розвитку особистості [6].
Специфіка діяльності інженера-педагога

Рис. 1. Специфіка діяльності інженера-педагога в галузі комп’ютерних технологій [6]
Отже майбутній випускник повинен постійно обновно-виховні ситуації та особисту професійну поведінку,
ляти свої знання в області педагогіки та комп‟ютерних
конструювати зміст освіти, розробляти технології та
технологій. У ході дослідження була виявлена проблема
методики професійного навчання, дидактично забезпечурозриву між об'єктивно необхідним, які декларуються
вати навчальний процес, проводити різні види і типи
державними стандартами професійної й загальної освіти, і
занять використовуючи інформаційно-комунікаційні техфактичним рівнем підготовки майбутніх інженерівнології в освітніх закладах, проводити роботу з
педагогів в області комп'ютерних технологій, між
особистістю над її вдосконаленням, формувати інтерес до
високими вимогами до професійної діяльності студентів
навчальної дисципліни, стійкої орієнтації на обрану
інженерно-педагогічних спеціальностей та недостатнім
професію, проводити різні види та типи контрольнорівнем підготовки випускників в області комп‟ютерних
діагностичних заходів при теоретичному та виробничому
технологій.
навчанні, здійснювати алгоритмізацію різних обчислюКоли випускник отримує освітній рівень бакалавра і
вальних задач, у тім числі інженерно-педагогічних задач
кваліфікацію молодший інженер-педагог практичного
за фахом, програмувати обчислювальні процеси, викоринавчання він може працювати професійних навчальних
стовувати правила, методи і принципи алгоритмізації для
розробки програм; пояснювати, відлагоджувати програми,
закладах всіх рівнів а також у відділах комп'ютеризації
коректно інтерпретувати результати роботи програми,
навчальних закладів. Згідно освітньої програми зі
вміти програмувати, працювати з комп‟ютерними
спеціальності №015 Професійна освіта (Комп‟ютерні
мережами, розробляти технологічні процеси обробки
технології) фахівець повинен володіти прогностичною,
даних, використовувати комп’ютерні навчаючі системи
методичною, навчальною, виховною, контрольно-диагнопри викладанні дисциплін комп’ютерного профілю.
стичною, інформаційно-комунікативною, організаційною
Тільки за цих умов можна отримати конкурентовиробничою функцією. Володіючи всіма цими виробздатного в умовах праці ринку випускника вузу
ничими функціями випускник може визначати шляхи
інженерно-педагогічної спеціальності комп‟ютерного
досягнення мети професійно-технічної освіти, вирішувати
профілю, тому що сьогодні потрібен робітник «нового
проблеми та формулювати задачі, які пов'язані з
типу», який має глибокі знання з інтегрованих професій,
реалізацією професійних функцій, прогнозувати навчаль-
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готовий до роботи при різних формах організації праці і
виробництва в умовах конкуренції.
Аналіз професійної діяльності майбутніх фахівців та
професіоналів з програмування мікропроцесорної техніки
дозволив відокремити складові професійної підготовки з

програмування мікропроцесорної техніки здобувачів
освіти інженерно-педагогічного профілю.
Складові професійної підготовки з програмування
мікропроцесорної техніки здобувачів освіти інженернопедагогічного профілю.

Рис. 2.1. Складові професійної підготовки з програмування мікропроцесорної техніки здобувачів освіти
інженерно-педагогічного профілю
В свою чергу процедурна компонента професійної
Етап 1 – побудова алгоритму вирішення задач, який в
підготовки здобувачів вищої освіти з програмування МТ
свою чергу складається з двох підетапів – 1.1. постановка
містить етапи професійної діяльності з програмування МТ.
завдання на якому виконується аналіз завдання та
Етапи професійної діяльності з програмування МТ
формуються вимоги до результату завдання; 1.2. побудова
розглядають як:
алгоритму вирішення задачі (рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Етап 1 – побудова алгоритму вирішення задач
Наступний етап 2 – проектування програми. На цьому
також виконується створення програми(написання коду)
етапі здійснюється вибір команд та представлення
мовою Асемблер( машинного коду). (2.2.).
інформації, програмного забезпечення проекту (2.1.) а
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Рис. 2.3. Етап 2 – проектування програми
Етап 3 – вирішення задачі з фізичної реалізації
3.2. – тестування програми; 3.3. – впровадження програми;
програмування МТ включає три під етапи: 3.1. - реалізація
3.4. – експлуатація та супровід. (Рис. 2.4.)
програми мовою Асемблер на базі імітаційної моделі МТ;

Рис. 2.4. Етап 3– вирішення задачі з фізичної реалізації програмування МТ
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Таким чином можна представити узагальнену модель з
програмування МТ (рис 2.5.).
Зробивши аналіз професійних знань та умінь фахівців в
галузі Архітектури МП, можна виділити основні функції

діяльності інженерів-педагогів: організаційна, управлінська,
проектувальна, контрольно-диагностична, виконавська та
організаційно виробнича. Реалізація цих функцій покладена
в основу змісту програми дисципліни «Архітектура МП» [7].

Рис. 2.5. Узагальнена модель з програмування МТ
Результати дослідження. Якщо розглядати докладніше
Перспективи подальших досліджень. Подальші
взаємозв‟язок умінь і навичок, то професійне уміння є
дослідження будуть присвячені деталізації моделі змісту
системою, яка включає низку професійних знань, навичок,
навчання, розробці методики навчання архітектурі МП
умінь з опорою та умінь без опори на матеріальні носії
майбутніх інженерів-педагогів.
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MODELING OF COMPONENTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF ENGINEERS OF ENGINEERING
AND PEDAGOGICAL PROFILE
The article considers educational and professional programs (OPP) of various educational institutions of Ukraine of the
first level of higher education in the direction of training 015 Professional education (Digital technologies) and characteristics
of the engineer-teacher in the field of computer technologies on the example of the discipline «Microprocessor Engineering»,
also a two-stage structure of training future engineers-teachers in their future professional activity. The OPP analysis
revealed similarities and significant differences in future training professions in the specialty 015 Vocational Education
(Digital Technologies). The authors of the article investigate the components of professional training in microprocessor
engineering of students of engineering and pedagogical profile and stages of professional activity in MT programming for
further development of a generalized model of training future specialists in MT programming by computer simulation.
Key words: architecture of microprocessor technology, educational and professional programs, components of
professional training in microprocessor programming, stages of professional activity in MT programming, generalized model
of training future specialists in MT programming by means of computer simulation.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ)
У статті представлено теоретичне обґрунтування та рекомендована модель варіативного управління
процесом формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти у вузі і визначені організаційнопедагогічні умови її ефективної реалізації.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізична культура, культура здоров'я, варіативне управління,
здобувачі вищої освіти.
Постановка проблеми. Стан здоров'я молоді є
найважливішою складовою здорового потенціалу нації,
тому збереження і розвиток здоров'я студентів і
формування у них здорового способу життя сьогодні має
пріоритетне значення [3].
Невипадково педагоги останнім часом виявляють
глибокий інтерес до проблеми здоров'я студентів,
виховання у них відповідального ставлення до свого
здоров'я, до здоров'я оточуючих і здоров'я майбутніх
поколінь [4].
Однією з актуальних проблем є проблема управління
процесом формування здорового способу життя
майбутнього професіонала. В рамках педагогічного
аспекту вирішення зазначеної проблеми стає актуальним
дослідження теоретичних основ формування здорового
способу життя здобувачів вищої освіти професійної
школи, а також визначення управлінських структур для
досягнення ефективності названого процесу. Як спосіб
вирішення цієї проблеми є ідея створення, обґрунтування
і реалізації моделі управління процесом формування
здорового способу життя здобувачів вищої освіти у вузі
як умова їх підготовки до професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато
вчених із різних галузей наук – педагогіки (О. Гришко,
В. Кремень, В. Родигіна, В. Шпак та ін.), психології
(В.Ананьєв, Г.Нікіфоров, Л.Перетятько та ін.), валеології
(Е.Булич, А.Голобородько, В.Горащук та ін.), медицини
(М. Амосов,
А. Волик,
А. Мальований,
В. Мухін,
С.Яковлєва та ін.), фізичного виховання (С.Канішевський,
В. Лабскір, А. Любієв, Б. Шиян та ін.) спрямовували та
спрямовують свої зусилля у вирішенні питань
поліпшення здоров‟я студентської молоді, забезпечення
здорового способу життя, але останнім часом стан
студентської молоді ВНЗ з кожним роком погіршується.
Мета – теоретичне обґрунтування та рекомендована
модель варіативного управління процесом формування
здорового способу життя здобувачів вищої освіти у вузі і
визначити організаційно-педагогічні умови її ефективної
реалізації.
Методи дослідження. У процесі дослідження
використовувалися такі методи: аналіз літератури з
проблеми дослідження, систематизація та узагальнення
отриманих матеріалів; теоретичне моделювання.
Результати дослідження. Здоровий спосіб життя
людини – це великий комплекс біологічно й соціально

цілеспрямованих, доцільних методів і засобів життєдіяльності, відповідних потребам і можливостям людини,
яких вона сама дотримується з метою забезпечення
формування, збереження і зміцнення здоров‟я, здатності
до продовження роду і досягнення активного довголіття.
Методи і засоби здорового способу життя включають
цілий комплекс суб‟єктивних та об‟єктивних умов і
чинників, від яких залежить здоров‟я окремої людини та
суспільства в цілому. Програма здорового способу життя
базується на наступних засадах: урахування і використання індивідуальних біоритмів, підвищення психоемоційної стійкості, рухова активність організму, режим та
характер харчування, комплексне загартування організму,
Актуальні проблеми сучасної медицини гігієнічна
поведінка в побуті та трудовому процесі, відмова та
попередження шкідливих звичок (наркотики, алкоголь,
тютюнопаління), профілактика та лікування хвороб
(головним чином хронічних). Здоровий спосіб життя, як
відомо, є визначальним фактором здоров‟я молодого
покоління, і за оцінкою фахівців, близько 75 % хвороб
дорослої людини є наслідком способу життя в юнацькі
роки [4].
Студентська молодь є найбільш вразливою верствою
суспільства до негативного впливу соціальних чинників
на здоров‟я. Патологічні зміни стану здоров‟я здобувачів
вищої освіти зумовлюють також економічні, екологічні,
суспільно – політичні обставини. Так, різке зниження
життєвого рівня, збідніння населення, посилення
соціальної нерівності, невпевненість у майбутньому,
тривале перебування в умовах психоемоційного
напруження, недотримання правил санітарії,незадовільні
житлові та гігієнічні умови, низька якість продуктів
харчування, забруднення навколишнього середовища
негативно впливають на психосоматичний стан
студентської молоді. Невміння та небажання раціонально
організовувати режим дня, навчання, харчування і
відпочинок призводить до появи гострих та хронічних
захворювань [2].
Відповідно до зазначеного вище, основними
сучасними ризиками для здоров‟я у молодому віці є
наступні: нераціональне харчування та гіподинамія
спричиняють появу надмірної ваги і ожиріння, що
призводить до виникнення хронічних захворювань
шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної
системи; тривалі психоемоційні стреси впливають на
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нервову систему людини, погіршуючи її розумову
діяльність; алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія
зумовлюють низку захворювань, які спричинюють
передчасну смерть (рак, отруєння, туберкульоз, самогубство, серцево-судинні хвороби); безвідповідальне
статеве життя шкодить репродуктивній функції (поширення венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції, гепатитів,
небажана вагітність, безпліддя).
Однак, основною причиною погіршення стану здоров‟я здобувачів вищої освіти є відсутність усвідомлення
важливості дотримання здорового образу життя як
запоруки міцного здоров‟я.
Процес виховання свідомого ставлення молоді до
власного здоров‟я починається з першого курсу навчання
у вищому навчальному закладі і забезпечується рядом
педагогічних умов, а саме:
1. поєднанням навчального процесу з практичною
діяльністю здобувачів вищої освіти;
2. знайомством молоді з основами здорового способу
життя, формуванням свого власного здорового стилю життя;
3. формуванням цільової настанови і мотивації
студентів на зміцнення свого здоров‟я і набування
відповідних знань, умінь і навичок.
Особливе значення в умовах збереження і зміцнення
здоров‟я здобувачів вищої освіти мають фізичні вправи.
Рухова активність покращує життя організму в цілому,
стимулює інтелектуальну діяльність людини, підвищує
продуктивність розумової праці, позитивно впливає на її
психічну та емоційну діяльність. Реалізація цих положень
полягає в систематичному використанні доступних
кожному здобувачу вищої освіти форм фізичної культури
(ранкова гімнастика, прогулянки, заняття рухливими
видами спорту, танцями). Фізична культура і спорт
необхідні для соціального становлення молодої людини в
сучасному суспільстві. Фізичне навантаження в обсязі 810 годин на тиждень є нормою рухової активності
студентів, що запобігає фізичній деградації студентської
молоді. На думку вчених, низький рівень фізичної
активності і підготовленості не дозволяє молодій людині
повністю реалізувати свої природні здібності.
Гіподинамія, на яку страждає 90 % студентства,
призводить до патологічних змін обміну речовин,
зниження рівня активності ферментів, деструктивних змін
у клітинах, що веде до дистрофії чи атрофії тканин і є
наслідком зниження рівня функціонування систем
організму [3]. Тому фізична культура в структурі
освітньої і професійної підготовки майбутніх фахівців
виступає не лише в ролі навчальної дисципліни, але і є
засобом направленого розвитку цілісної особистості.
Будь-який процес управління, в тому числі і
варіативного управління процесом формування здорового
способу життя, вибудовується на основі категоріальних
моделей. Ефективність варіативного управління процесом
формування здорового способу життя здобувачів вищої
освіти вузу залежить від розробки та реалізації моделі
варіативного управління формуванням здорового способу
життя студентів, що відображає сутність і структуру
процесів проектування управлінням спільної діяльності
студентів, викладачів та інших фахівців, що беруть участь
у освітньо-виховному процесі професійного навчального

69

закладу [2]. Під моделлю управління прийнято розуміти
теоретично вибудувану цілісну сукупність уявлень про те,
як виглядає і як повинна виглядати система управління.
Ми розглядаємо модель варіативного управління як певні
рамки, в які покладено процесуальний аспект
управлінської дії, а варіативного управління процесом
формування здорового способу життя – як особливий вид
управлінської педагогічної діяльності, заснований на
гнучкому і оперативному реагуванні на швидкоплинні
вимоги керованого середовища, що забезпечує
цілеспрямованість, організованість її життєдіяльності.
Рекомендована модель включає в себе наступні
компоненти: мета, методологічні походи, педагогічні
принципи, зміст варіативного управління, процесуальні
характеристики моделі, а також організаційно-педагогічні
умови ефективної реалізації рекомендованої моделі
варіативного управління процесом формування здорового
способу життя. Цільовий компонент визначає напрямок
реалізації моделі варіативного управління формуванням
здорового способу життя студентів вузу. Основним
критерієм оцінки ефективності варіативного управління
процесом формування здорового способу життя є якість
постановки цілей. Тут важливі дві характеристики:
раціональність вибору загальної та приватних цілей і їх
інтегрованість. Серед ключових цільових орієнтирів, що
забезпечують ефективне функціонування моделі, нами
були виділені наступні: наявність мети, розділяється всіма
суб'єктами простору; єдина науково-теоретична педагогічна концепція, орієнтована на пріоритети формування
здорового способу життя; «Гнучка» структура простору,
наповненості, розгалужена система відносин між різними
компонентами.
Методологічний компонент моделі складають підходи
і принципи формування здорового способу життя
здобувачів вищої освіти. В процесі розробки і реалізації
рекомендованої моделі використовуються сукупність і
інтеграція наступних методологічних підходів: процесного, комплексного, валеологічного, проектного, соціокультурного, компетентнісного. Основними педагогічними принципами є: ефективність, прогностичність,
принцип зворотного зв'язку, системність, цілісність і
варіативність управління.
Реалізація процесного підходу в проектуванні моделі
пов'язана з розумінням того, що управління та організація
здорового способу життя – це процес управління
формуванням культури здоров'я, що включає в себе ряд
процесів: формування культури харчування, культури
рухів, культури емоцій, інтелектуальної культури, психосексуальної і статевої культури і ін.
Комплексний підхід передбачає бачення системи
управління процесом формування здорового способу
життя комплексно, в єдності сторін освітнього процесу у
вузі: управління, навчання, виховання, розвитку; врахування всіх факторів, що визначають здоровий спосіб
життя; здійснення організації здорового способу життя з
використанням методів комплексу наук (педагогіки,
психології, теорії управління та ін.).
В якості вирішення проблеми організації здорового
способу життя на основі комплексного підходу може бути
здійснена розробка та реалізація проектів, програм [1].
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Сутність поняття «проектний підхід» пов'язана з
такими науковими поняттями і категоріями, як «проект»,
«проектування», що мають різноплановий характер як з
точки зору різних галузей наукового знання, так і з точки
зору різних рівнів методології науки. Проектування в
управлінні освітою - це процес вирощування нових форм
спільності педагогів, учнів, педагогічної громадськості,
нових змістів і технологій освіти, нових способів і технік
педагогічної діяльності та мислення різних учасників
освітнього простору.
Валеологічний підхід і його різновиди: здоров'язберігаючий, здоровʼяформуючий і ін., припускають
розуміння проблем організації здорового способу життя
здобувачів вищої освіти через процес формування
культури здоров'я на основі міждисциплінарних наукових
зв'язків, організації здорового способу життя, технології
збереження здоров'я і оптимістичного настрою до життя.
Виходячи з переліку умінь і здібностей, якими
повинен характеризуватися випускник, необхідно враховувати компетентнісний підхід при розробці моделі –
описової моделі варіативного управління процесом
формування культури здорового способу життя студентів
вузу, узагальнено представляє знання, вміння, навички,
досвід, професійно значущі якості особистості, якими
повинен володіти студент по завершенні освітньої
програми.
При соціокультурному підході пріоритетне становище
набуває орієнтація на навчання в контексті діалогу
культур, що припускає створення дидактико-методичних
умов для формування здорового способу життя.
Методологія системного підходу в варіативному
управлінні формуванням здорового способу життя
здобувачів вищої освіти спонукає керівника мати чітке
уявлення про керований об'єкт як системі, припускати
взаємодію і взаємозв'язок управлінських функцій в
діяльності керівника та педагогічного колективу [5].
Принципи моделі варіативного управління процесом
формування здорового способу життя виступають в якості основних положень, що орієнтують керівника в практичній діяльності. Основними принципами є: системність,
прогностичність, зворотній зв'язок, ефективність і цілісність управління; варіативність.
Принцип системності – основоположний принцип
побудови, який передбачає, що кожне явище (процес,
об'єкт) розглядається і оцінюється у взаємозв'язку з
іншими процесами і об'єктами як єдине ціле, а не
сукупність його окремих частин. Принцип системності
означає, що в кожен даний момент часу об'єктом
управлінських рішень повинні ставати все найбільш
значущі проблеми, здатні істотно вплинути на стан і
результати формування здорового способу життя
студентів. При цьому підлягають вирішенню практичні
проблеми необхідно розглядати в їх реальному взаємному
зв'язку. Для їх вирішення необхідно підбирати такі
методи, інструменти та прийоми, кожен з яких позитивно
впливає відразу на рішення декількох проблем.
Принцип прогностичності характеризує можливість
передбачити результати управління процесом виховання
навчання студентів через призму професійно-прикладної
спрямованості. Все прогнозовані результати частково

ідеальні. Однак даний принцип дозволяє в процесі
практичної діяльності вносити в зміст і процес управління
корективи з метою отримання очікуваного результату.
Даний принцип враховувався нами при розробці
контрольно-діагностуючих і результативних компонентів
моделі.
Принцип ефективності означає, що при досягненні
кращого результату враховуються засоби управлінням
процесу формування здорового способу життя здобувачів
вищої освіти, поточний моніторинг, виявлення сильних і
слабких сторін процесу варіативного управління; визначення умов, можливостей і факторів – підвищення результативності; обґрунтування відбору кадрового забезпечення процесу формування здорового способу життя
студентів. Під ефективністю варіативного управління ми
будемо розуміти характеристику, яка відображатиме
відношення між досягнутою і можливою продуктивністю.
Це визначення може застосовуватись і до управління
функціонуванням, і до управління розвитком.
Принцип зворотного зв'язку – основа всіх стійких
процесів. Це поєднання ієрархічного, багаторівневого,
послідовного зв'язків. Представляє поєднання зв'язків по
«ланцюжку» «супідрядність» між керівником організації
та виконавцями. Для того щоб знати все, керівнику треба
або безпосередньо бути на місці дій, або особисто
налагодити канали зворотного зв'язку з виконавцями:
обзавестися штатною і добровільною агентурою на
місцях, особисто проводити суцільні і вибіркові
перевірки. Ці взаємозв'язки повинні бути відображені в
теоретичній моделі.
Принцип варіативності передбачає побудову системи
варіативного управління процесом формування здорового
способу життя на новітніх досягненнях науки управління,
що враховує закономірності, об'єктивні тенденції
педагогічних систем і технологій. Чим продуктивніша і
різноманітніша значуща для особистості діяльність, тим
ефективніше відбувається оволодіння загальнолюдською і
професійною культурою. Реалізація цього принципу
передбачає процес планування, організації, мотивації,
контролю, необхідного для досягнення цілей формування
здорового способу життя здобувачів вищої освіти, а
також реалізацію наявних ресурсів і переведення їх на
новий рівень.
Змістовний компонент описує управління процесом
формування здорового способу життя на основі індивідуальних, психолого-фізіологічних особливостей, схильностей і потреб. Він містить повний життєвий цикл реалізації процесу і реалізується через функції планування,
організації, мотивації і контролю зазначеного процесу.
Процесуальний компонент моделі містить ряд
послідовних етапів:
• діагностичний етап містить аналіз вихідних умов
організації здорового способу життя, рівня здоров'я, рівня
культури здоров'я студентів (емоційний, когнітивний,
психофізіологічний);
• організаційний етап складається з розробки концепції, стратегії здорового способу життя, організаційного
механізму, організаційної структури, програм, проектів,
акцій, факультативних курсів на основі сукупності
підходів; технологічний етап включає реалізацію процесу
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за допомогою різних форм, засобів, методів, прийомів
управління управлінь, здоров'язберігаючих, здоров‟яформуючих технологій;
• контрольно-оцінний етап представляє забезпечення
оперативного зворотного зв'язку між усіма блоками і
оцінку результативності організації здорового способу
життя студентів.
Завершує розглянуту модель контрольно-коригувальний компонент – контроль результату і коригування
зазначеного процесу.
Для ефективної реалізації рекомендованої моделі були
виявлені наступні організаційно педагогічні умови:
організація виховного процесу, адекватного формування
здорового способу життя, що характеризує такий аспект
управління, як його якість і результативність; розробка
нормативно-правових документів з формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти вузу,
пов'язана з аспектом інформаційної забезпеченості
процесу управління; кадрове забезпечення варіативного
управління процесом формування здорового способу
життя здобувачів вищої освіти, що підкреслює проблему
кадрової ефективності процесу управління.
Організаційно-педагогічні умови розглядаються як
сукупність процесів і відносин, які дають можливість
керівному складу і педагогам ефективно керувати
процесом формування здорового способу життя.
здобувачів вищої освіти. Рекомендована модель
варіативного управління процесом формування здорового
способу життя здобувачів вищої освіти може бути
рекомендована для використання в системі вищої школи.
Висновки. Представлена модель відображає сутність і
структуру варіативного управління процесом формування
здорового способу життя студентів вузу. Управління
процесом формування здорового способу життя
здобувачів вищої освіти в просторі його взаємодії з
освітнім середовищем представляється як процес і
результат
встановлення
внутрішніх
структурноорганічних зв'язків усередині даної системи або з іншими
системами, які беруть участь в цілісній системі
управління.
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Таким чином, формування здорового способу життя
здобувачів вищої освіти реалізується шляхом оздоровчої
діяльності, створенням сприятливих для здоров‟я
санітарно-гігієнічних, психологічних і соціальних умов, а
також вихованням позитивної мотивації до власного
здоров‟я, потреби у здоровому способі життя, сприянням
у засвоєнні здобувачами вищої освіти знань, умінь і
навичок, необхідних для збереження, зміцнення та
відновлення здоров‟я, і є невід‟ємним елементом у
навчально-виховному процесі. З цією метою необхідно
створювати і реалізовувати програми та проекти на
місцевому та державному рівнях, в яких би формувалась
необхідність дотримання здорового стилю життя,
розраховані на широке коло здобувачів вищої освіти.
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FORMING OF HEALTHY LIFESTYLE OF HIGHER EDUCATION SEARCHERS (THEORETICAL BASES)
The article is presented theoretical grounding and it is recommended a model of variable management by the process of
forming of healthy lifestyle of searchers of higher education at a higher educational establishment and it is identified
organizational and pedagogical conditions for its effective realization.
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ОСВІТА УПРОДОВЖ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ
ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
Стаття присвячена актуальній темі – розгляду особливостей застосування діяльнісного
підходу у процесі формування у студентів здатності навчатися упродовж життя
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних етапів процесу «Освіта упродовж життя» та
значення реалізації діяльнісного підходу в даному процесі.
Для реалізації основних завдань дослідження було використано наступні методи: порівняння,
зіставлення – з метою порівняння розгляду дослідження вченими феномена «освіта упродовж
життя»; аналіз, синтез –для розгляду характерних особливостей застосування діяльнісного
підходу у процесі здійснення освіти упродовж життя.
Поняття «здатність навчатися упродовж життя» трактується у статті як властивість
особистості оволодівати діяльністю, як здатність виконувати діяльність будь-якого виду, як
«внутрішні умови» її виконання.
Акцентується увага на трьох основних етапах «освіти упродовж життя», визначаються їх
особливості. Перший етап – базова освіта, другий –підвищення кваліфікації, третій – інші форми
професійного самовдосконалення. Підкреслюється зв’язок означених етапів професійного
зростання. Зв’язуючою ланкою виділених етапів визначається формування самоосвітньої
компетентності. Виділено дві характерні ознаки процесу професійного розвитку: неперервність і
наступність. Характеризуючи названі вище етапи розвитку освіти особистості, підкреслюється
роль діяльнісного підході у цьому процесі. Виділяються такі особливості реалізації діяльнісного
підходу: мотивація, розвиток внутрішньої активності, самостійна робота, самоконтроль тощо.
Зазначається, що вагомими компонентами освіти упродовж життя, є оцінка,що переходить у
самооцінку, контроль, що переходить у самоконтроль. Наголошується на тому, що відмічені вище
особливості діяльнісного підходу забезпечують формування у студентів здатності навчатися
упродовж життя.
В статті висвітлюється наукова новизна дослідження,яка полягає у розкритті значення
застосування діяльнісного підходу у розвитку розглянутого вище процесу.
Зазначається, що отримані результати дослідження засвідчують значимість позитивних змін,
спричинених застосуванням діяльнісного підходу у процесі розвитку особистості, що забезпечує
конкурентоздатність фахівця на ринку праці.
Ключові слова: діяльність, освіта, самостійність, упродовж життя, здібність, діяльнісний
підхід, самоосвіта, форми освіти.

Постановка проблеми. Сучасна система
освіти характеризується значними інноваційними перетвореннями зумовленими
постійно обновлюваними та непередбачуваними викликами її реформування. В умовах константного реформування освіти актуалізуються питання,
пов‟язані з вибором провідної парадигми різноманітних
змін, які могли б забезпечити якість підготовки випускників вищих навчальних закладів, здатних навчатися упродовж життя [14, c.1].
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблемі «освіта упродовж життя » присвячені численні праці
вітчизняних та зарубіжних науковців. Основи неперервної професійної освіти розкриті у працях С. Гончаренка,
І. Зязюна, Л. Лук‟янової, Н. Ничкало, С. Сисоєвої,
Г. Кузнецова, С. Бабашко, О. Пометун та ін.
Так Єгоричев Д., вважає незаперечним фактом те, що
неперервна освіта є стратегічно важливим напрямом
оптимізації підготовки нової генерації фахівців.[2, c.77].
Розглядаючи проблему неперервної освіти в праці
«Неперервна освіта дорослих у контексті вікового
розвитку особистості» Л. Міщик відмічає відсутність

системності у розв‟язанні даної проблеми, відсутність
єдиної термінології, що стосується гасла «освіта
упродовж життя» [10, c.11]. «В сучасних умовах, –
підкреслює автор, – процеси безперервної освіти
розуміються не тільки як «навчання упродовж життя», але
і як «навчання шириною в .життя», що підкреслює
розмаїтість видів освіти – формальної, неформальної,
інформальної, які супроводжують будь-яку сферу
життєдіяльності сучасної людини» [10, c.111]. Ідею
безперервної освіти підтримує І. Зязюн, трактуючи це як
«усвідомлення процесу, що охоплює все життя.» Він
вважає, що це є невпинне цілеспрямоване засвоєння
людиною соціокультурного досвіду з використанням усіх
ланок існуючої освітньої системи, це є дотримання
означеного принципу організації освіти, освітньої
політики, спрямованої на створення умов для навчання
людини впродовж усього її життя, забезпечення
взаємозв‟язку різних ланок освіти. Вчений підкреслює,
що незважаючи на численні наукові праці з цієї проблеми,
«освіта впродовж життя» в Україні ще не стала тим
явищем, що «уособлює в собі обшир декількох
цілеспрямувань» [3, c.13]. О. Огієнко зазначає, що в нових

Scientific Journal Virtus, September # 56, 2021
динамічних умовах життя стратегія освіти та навчання
упродовж життя набуває актуальності і є єдино
можливою: вона спрямована не на засвоєння фіксованих
знань, а на задоволення освітніх потреб людини,
адаптацію її до змін навколишнього середовища,
засвоєння нових соціальних ролей, створення умов для
самоосвіти та самореалізації через надання можливості
будувати власну пролонговану освітню траєкторію, що
охоплює все її життя» [12, c.73]. Розглядаючи особливості
освіти дорослих, дослідниця І. Носаченко відмічає, що
разом із процесом поступового поглиблення загальноосвітніх та фахових знань відбувається «поступовий
розвиток творчого потенціалу особистості, всебічне
збагачення її духовного світу» [11, c.234-242].
Організація
навчальної
діяльності
зазначає,
Вербицький А., має забезпечити перехід від позиції
студента до позиції фахівця,тобто , навчальна діяльність
має трансформуватись у професійну, з відповідною
зміною потреб, мотивів,цілей, дій, засобів, результатів [1,
c.79 ].
У своїх дослідженнях С. Бабашко виділяє основні
етапи розвитку «освіти упродовж життя», наголошуючи
на взаємозв‟язку та наступності між ними.
Аналіз
наукових
публікацій
свідчить
про
різноаспектність і багатогранність означеної проблеми.
Потрібно зазначити, що науковці одностайні у
твердженні, що неперервна освіта є важливим
стратегічним напрямом у підготовці фахівців нового
типу.
Ми намагаємось розкрити у даній статті ті особливості
навчального процесу, які сприяють формуванню у
майбутніх фахівців здатності навчатися упродовж життя.
Врахування
теоретичних
положень
наукових
досліджень, позицій вчених та багаторічного досвіду
роботи приводить до висновку, що фундаментальною
основою досліджуваного процесу є діяльність.
Методологічною основою пізнавальної діяльності
студентів є діяльнісний підхід у навчанні. Отже, мета
статті полягає в обґрунтуванні особливостей формування
у майбутніх фахівців здатності навчатися упродовж життя
в контексті діяльнісного підходу.
Виклад основного матеріалу. Освіта упродовж життя –
це складний і тривалий процес, це – професійне зростання
педагога, це – кількісні і якісні перетворення його
професійного потенціалу, зумовлені внутрішніми і
зовнішніми чинниками, одним з яких є здатність
навчатися упродовж життя. Під «здатністю» навчатися ми
розуміємо ті властивості особистості, які забезпечують
успішне оволодіння діяльністю, її успішне здійснення,
тобто роблять людину здатною до успішного виконання
будь-якого виду діяльності, виступаючи «внутрішніми
умовами» засвоєння знань, які необхідні для певного виду
діяльності.
Вчені вважають, що здібності людини розвиваються в
процесі діяльності. Ще Я.А. Коменський зазначав, що
дитина привчається до діяльності через діяльність.
Спираючись на погляди вчених з цього приводу,
висловлюємо думку про те, що здатність навчатися
зароджується ще в дошкільному віці при вмілому
спрямуванні дитячої гри, що є одним із видів діяльності.
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Розвиток дитини супроводиться розумовими і психічними
змінами, що відбуваються в процесі діяльності. Для дітей
дошкільного віку важливим є не стільки результат
діяльності скільки її процес, який викликає інтерес, що
сприяє формуванню і розвитку творчих здібностей.
Наукою доведено, що творчість дитини починається із
вироблення особливого способу мислення, що зумовлюється використанням різних видів
гри, які спонукають дітей до фантазування, надихають
самостійно виконувати якусь дію, бути активним.
Розвиток творчості у дитини вимагає того, щоб надати
їй можливість діяти. Творча діяльність дитини є
фактором, що стимулює подальший розвиток. Іскорка
елементарного інтересу, що спалахне у дитячому віці, при
її умілій підтримці і підсиленні може розвиватися,
розширюватися і поглиблюватися, перетворюючись у
жадобу до знань, здатність навчатися у шкільні роки.
Зароджене бажання навчатися може стати тією рушійною
силою, що спонукатиме учнів і в майбутньому студентів
під час навчання у ЗНО до навчання, проявляючись у
творчих пошуках в процесі навчання, а також у виконанні
функцій майбутнього фахівця, забезпечуючи конкурентоспроможність на ринку праці
Отже, між здібностями, тобто здатністю виконувати
певну роботу , і діяльністю існує взаємозв‟язок.
Саме тому ми маємо намір розглянути процес
професійного зростання особистості в контексті
діяльнісного підходу. Діяльнісний підхід ми трактуємо як
методологічну основу пізнавальної діяльності, яка є
фундаментальним принципом навчання.
Основними особливостями діяльнісного підходу, котрі
спонукають студентів до саморозвитку, є наступні:
мотивація, внутрішня активність, самоорганізація і
саморозвиток, індивідуальний підхід у навчанні тощо.
Зупинимось на розгляді процесу професійного
зростання особистості.
У процесі «освіта упродовж життя» ми виділяємо три
основних етапи:
– базова освіта – це етап професійного самовизначення
та розвитку під час навчання у вищому навчальному
закладі;
– підвищення кваліфікації – етап професійного
вдосконалення та професійного зростання
інші форми освіти, котрі спрямовані на задоволення
потреб людини у саморозвитку, самовдосконаленні,
самореалізації особистісного та професійного потенціалу.
Базова освіта – Підвищення кваліфікації – Інші форми освіти
Самоосвіта

Рис. 1. Схема взаємозв’язку різних форм освіти
Форма лінійності у даному зображенні уособлює
собою розвиток, який у контексті нашого дослідження
представляє професійний розвиток майбутнього фахівця.
Із схеми видно, що зв‟язок між етапами здійснюється за
допомогою самоосвітньої компетентності, яка є
серцевиною даного процесу. Розглянуті етапи утворюють
єдине ціле , що відображає динамічний розвиток освіти.
Характерною особливістю базової освіти є те,що
навчальна діяльність спрямовується на усвідомлення
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студентом перспектив майбутньої професії, її престижності та особистої значущості. Це забезпечується реалізацією однієї з особливостей діяльнісного підходу –
мотивацією, що сприяє мобілізації творчих сил, спрямованих на вирішення навчальних завдань, проявляє стимулюючий вплив на протікання розумових процесів.
Провідним компонентом навчальної мотивації є інтерес,
необхідною умовою формування якого є надання
студентам можливості проявляти самостійність та ініціативність. Основою розвитку ініціативності є внутрішня
активність особистості, котра проявляється у систематичності навчання, прагненні підвищити особистісний
рівень, що спонукає студентів до виконання самостійної
роботи.
Самостійна робота студентів має значний дидактичний потенціал. Вона здатна поглиблювати, розширювати,
систематизувати знання, формувати інтерес до пізнавальної діяльності, формувати прийоми процесу пізнання,
розвивати пізнавальні здібності, виховувати відповідальність [4, c.20-22].
Особливості самостійної роботи майбутніх фахівців, її
значимість, проблеми формування потреби у самоосвіті
широко і повно розкриті у наукових доробках професора
О. Малихіна та його школи [6, с.73-78; 8, с.131-145; 9, с.612].
Успіхи самостійної навчальної діяльності студентів
детерміновані створенням особистісно-орієнтованого
творчого освітнього середовища, яке дає можливість
студентам виявляти високу активність і творчо самореалізуватися в освітньому процесі.
Суть самостійної діяльності з позиції діяльнісного
підходу полягає в тому, що в центрі уваги перебуває не
просто діяльність, а спільна діяльність викладача і студента в реалізації намічених цілей і завдань, які спонукають
студентів до пошуків способів їх розв‟язання [15, c.15-16].
В організації самостійної роботи роль викладача
змінюється з часом навчання від організації самостійної
роботи до управління нею. Залучаючи студентів до
самостійної діяльності, викладач створює умови для
формування та розвитку самоорганізації, самоактивізації,
самоконтролю. Самоорганізація як обов‟язкова умова
розвитку особистості не може бути нав‟язана ззовні,
вона лише ініціюється зовнішнім впливом викладача.
Важливо враховувати, що в кожному із видів самостійної
роботи основним фактором, що викликає інтерес, прояв
активності, є внутрішній.
У самостійній роботі, як важливій складові навчального процесу, проявляється дві особливості: самостійність і працездатність.
Серед проблем, що виникають у процесі формування
особистості, здатної до професійного зростання чільне
місце посідає індивідуалізація навчального процесу, що
дає можливість залучати до діяльності навіть «слабких»
студентів.
Розглянуті вище особливості навчального процесу є
основою формування самоосвітньої компетентності , яка
виступає як інтегративна якість особистості, що
проявляється у здатності до цілеспрямованої, самостійно
організованої освітньої діяльності ,а також у наявності
певного комплексу знань, умінь і навичок та особистісно-

професійного досвіду, що дозволяє здійснювати таку
діяльність.
У структурі самоосвітньої компетентності вчені
виокремлюють чотири компоненти, а саме: мотиваційноціннісний;
когнітивно-діяльнісний;
організаційний;
контрольно-рефлексійний.
Мотивацію розглядають як систему спонукань, що
складається з потреб, мотивів, інтересів, ідеалів емоцій,
норм, цінностей та ін. Необхідною умовою успішного
саморозвитку та самоосвіти фахівця є наявність у нього
ціннісних орієнтацій.
Когнітивно-діяльнісний компонент включає володіння
фахівця певною сукупністю знань, умінь і навичок та
здатність використовувати набуті знання в нових умовах.
Організаційний компонент – це знання, вміння і
навички щодо організації та здійснення самоосвітньої
діяльності.
Контрольно-рефлексійний компонент – це сукупність
умінь щодо здійснення рефлексії, самоаналізу,
самооцінки, самоосвітньої діяльності.
Формуванню самоосвітньої компетентності як
складової професійної компетентності присвячено чимало
праць, в яких науковці розкривають значимість даної
проблеми як однієї із умов конкурентоспроможності
майбутнього фахівця [5, c.48-55; 7, с.57-60].
Сформована самоосвітня компетентність є основою
подальшого розвитку самоосвіти на наступних етапах. Як
зазначалося раніше, вона є серцевиною, зв‟язучою
ланкою етапів професійного розвитку.
Наступним етапом професійного розвитку особистості
фахівця є підвищення кваліфікації, що є одним із видів
навчальної діяльності спрямованої на вдосконалення
наявних знань, умінь та навичок фахівця, формування
компетентностей тощо. Характерною особливістю означеного етапу є проведення занять у певний час у
відповідних закладах вищої освіти.
Однією із форм професійного зростання фахівця є
дистанційна форма освіти. Вона поєднує в собі елементи
очного, очно-заочного та заочного навчання на підставі
нових інформаційних технологій і систем мультимедіа.
Дистанційна форма навчання ґрунтується на обміні
навчальною інформацією на відстані. Потреба у розвитку
дистанційної форми навчання зумовлена тим, що освіта
стає не тільки інструментом взаємопроникнення знань у
глобальному масштабі, а й вибором засобів боротьби за
ринок, розв‟язанням геополітичних завдань тощо. При
дистанційній формі навчання діяльність викладача стає
більш творчою, пізнавальна діяльність студента стає
активнішою. Являючись сукупністю інформаційних
технологій, які забезпечують студентів відповідним
обсягом навчального матеріалу, надає студентам
можливості самостійної роботи у набутті знань.
Дистанційна форма навчання сприяє забезпеченню
розвитку здатності особистості до інноваційної діяльності
та мобільного сприймання світу.
Прийняття Закону України «Про освіту» (2017 р.)
регламентує право на освіту упродовж життя шляхом
формальної, неформальної та інформальної освіти (стаття
8,18) [13]. Формальна освіта здійснюється за освітніми
програмами відповідно до визначених законодавством
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рівнів освіти, галузей знань,спеціальностей (професій) і
передбачає досягнення здобувачами освіти визначених
стандартами освіти результатів відповідного рівня освіти
та здобуття кваліфікацій, що визначаються державою.
Неформальна освіта здобувається за освітніми
програмами, але не передбачає присудження визнаних
державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти. Вона
може завершуватися присвоєнням професійних та
присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
Інформальна освіта – це самоорганізоване здобуття
людиною певних компетентностей. Вона керується
внутрішніми потребами і мотивами, відбувається у будьякому зручному режимі для того, хто навчається. У
здійсненні даного виду освіти проявляється індивідуальність, самооцінювання, добровільність.
Найбільш поширеними традиційними формами
неформальної освіти є тренінги, семінари, майстеркласи,
вебінари, воркшопи, кейс-практикуми, курси та ін.
Кардинальні зміни в системі освіти дали поштовх до
формування освітнього середовища відповідно світовим
стандартам, відкривають додаткові можливості для
навчання.
Означені форми освіти визначаються як менш
формалізовані ,але більш інноваційними.
У професійній діяльності відбувається поєднання
особливостей різних шляхів набуття знань, однак,
доцільно відмітити, що неформальну та інформальну
форми освіти не можна вважати як альтернативні
формальній освіті.
Висновки. Поєднання професійного інтересу з
пізнавальним спонукає до оволодіння необхідними
знаннями, уміннями та навичками, що стають основою
професійного зростання особистості.
Проблему подальшого дослідження вбачаємо у пошуках форм освіти, що забезпечують професійний ріст
фахівця.
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LIFELONG LEARNING IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITY APPROACH
Introduction. The article is devoted to a topical issue – consideration of the peculiarities of the activity approach in the
process of forming students' ability to learn during life.
Purpose. The purpose of the article is to substantiate the main stages of the process "Lifelong learning" and the importance
of implementing an activity approach in this process.
Methods. To implement the main objectives of the study, the following methods were used: comparison, distinction – in
order to compare the consideration of the study by scientists of the phenomenon of "lifelong learning"; analysis, synthesis – to
consider the characteristics of the application of the activity approach in the implementation of lifelong learning.
Results. The concept of "ability to learn throughout life" is interpreted in the article as a property of the individual to
master the activity, as the ability to perform activities of any kind, as "internal conditions" of its implementation.
Emphasis is placed on the three main stages of "lifelong learning", their features are determined. The first stage is basic
education, the second is advanced training, and the third is other forms of professional self-improvement.
The connection of the indicated stages of professional growth is emphasized. The formation of self-educational competence
is determined by the connecting link of the selected stages. There are two characteristic features of the process of professional
development: continuity and succession. Characterizing the above stages of development of personal education, the role of the
activity approach in this process is outlined.
The following features of realization of the activity approach are allocated: motivation, development of internal activity,
independent work, self-control, etc. It is noted that the important component of lifelong learning is assessment, which turns
into self-assessment, control, which turns into self-control. It is emphasized that the above features of the activity approach
ensure the formation of students' ability to learn throughout life.
Originality. The article highlights the scientific value of the study, which is to reveal the importance of applying the activity
approach in the development of the above process.
Conclusion. It is noted that the results of the study indicate the importance of positive changes caused by the application of
the activity approach in the process of personal development, which ensures the competitiveness of the specialist in the labor
market.
Key words: activity, is education, independenby, during life, ability, activity approach, self-education, forms of education
he competitiveness of the specialist in the labor market.
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THE MOTIVE OF RACIAL INEQUALITY IN YAROSLAV
GZHENDOVICH’S NOVEL ,,MASTER OF THE ICE GARDENˮ
In the novels of the cycle «Master og the Ice Garden» Yaroslav Gzhendovich considers from a new angle the
problem of racial inequality strong presence in fantasy literature.
This is scientific novelty of the article.
Research methods: sociological, genealogical, descriptive.
Thus, we found that the concept of racial inequality in the works of the Polish author is to portray the problem
through the prism of colonization. This brings the fantasy literature even closer to the real life of society.
Key words: fantasy, Yaroslav Gzhendovich, racial inequality, discrimination, stereotype, multiculturalism.
Setting the problem. Fantasy is firmly entrenched in the
public consciousness, as literature, closely intertwined with
the concept of utopia. However, with the development of the
society itself, political and cultural trends, even this genre has
adapted to the problems that concern the entire modern world.
The fantasy universes have long ceased to be perfect. The only
difference between such a world and the real one is the
presence of magic, while the characters are struggling with the
same problems as an ordinary humans. The issue of racial
inequality has always been presente in fantasy literature, but
with time it became more meaningful, being in constant
connection with the notion of tolerance. Jarosław Grzędowicz
in the series of novels "Master of the Ice Garden" presents the
issue of racial inequality from two different perspectives –
from the dominant and the victim of domination.
Historiography of the issue. The issue of racial
inequality in fantasy literature was investigated by such
scholars as Samuel R. Delany, Isiah Lavender, Helen
Victoria Young. Global issues of discrimination, including
racial, were the main objects of investigation. On the
examples of canonical fantasy races (elves, dwarfs, goblins,
people, ogre, giants), were analysed the racial hierarchy and
its background. The subjects of earlier researches were the
works of such iconic writers as John Ronald Reuel Tolkien,
Terry Pratchett, C.S. Lewis, Howard Phillips Lovecraft,
George MacDonald, Lord Dunsany. In Eastern Europe, the
issue was investigated by Elena Tikhomirova [5], Svetlana
Soroko and Szymon Cieśliński [1]. Currently, this topic is
consider from the comparative perspective – a real world vs
fantasy world.
However, the racial issue in the work of Jarosław
Grzędowicz is practically unexplored. Partly this problem
was investigated by Karolina Kowalczyk [3].
Aim of the article. The purpose of the article is to reflect
the problem of racism in the literature of fantasy. In the case
of Jarosław Grzędowicz's novel, "Master of the Ice Garden,"
the problem is presented ambivalently. Since this topic has not
yet been studied on the example of the Polish fantasy, the
article introduces a general novelty in the study of this
problem.

Presentation of main material. The motive for racial
inequality has always been present in the literature of
fantasy, but recently, it became consciously used by the
authors. In this period, the "concept of race" sharply grows
into a "problem" when the presence in the plot different
races ceases to be just a logical element of the universe
created by the author and becomes an instrument that helps
to convey to the reader a real social problem. Since at the
turn of the Millennium the movement for tolerance is
actively developing its projection in art is a natural process.
According to the definition of racism given by Leonid
Gubernsky in the Ukrainian diplomatic encyclopedia[4], the
essence of the issue is not discrimination on appearance, but
on the features of the character, which are stereotypically
associated with certain physical characteristics. According to
the racist theory, representatives of so-called dominant races
own inherent leadership and noble traits transmitted
genetically. Accordingly, neither education nor social
relations have any influence on the change in the sociobiological behavior of a representative of a particular race.
The definition of racism from other scholars is almost
identical, with the exception of small variations with
characteristics.
The motive for racial inequality was present in
mythology, which is the primary source for fantasy. Since
the very definition of racism appeared only in the 19th
century, only then it became clear that the concept existed
long before that. For example, the mythological race of the
Titans was hated and eventually destroyed [4, С.378] by race
of Gods. Even with this simple example, it is noticeable that
the cause of any discrimination is fear. First of all, the fear of
the unknown (xenophobia) and the fear of losing power and
position. All the thoughts in this direction are nothing more
than an attempt to justify fear, in a very cruel way.
The concept of race in fantasy, is as inseparable part of it
as the Name, the Universe, or the Hero. Fantasy could not
exist without diversity. In each story, there must be conflict,
otherwise the story will get stuck in place. Thanks to the
huge world's heritage of fantasy authors and folklore, a
visions of every fantasy race has already been formed.
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Usually, the appearance clearly portrays the character and
behavior of the representative of the race. In the traditional
fantasy it is assumed that intellectual abilities and moral
qualities are directly reflected in the appearance of
characters. For example, researcher Michael J. Tresca
describes the elves as follows: “Elves are beautiful, musical,
and wise in the ways of magic and nature. They are expert
bowmen. And they always have pointed ears” [6, С.122].
Unfortunately, the fantasy world is deeply rooted in
stereotypes. The fact that all the elves are wise and noble,
dwarves are warlike and mean, and the orcs are brutal is a
very strong generalization. Her racial biases are born, in a
place where the example of a single representative is
transferred to his whole race. Fortunately, the modern
fantasy breaks these stereotypes.
Forget about handsome elves, cruel giants and clumsy
dwarfs. Modern fantasy erases the concept of race in its old
sense. At the forefront are personal qualities, not appearance.
Interestingly, that the role of the human race has always
been underestimated. Because of the fact that the genre
attracts readers showing things that they wouldn't find in
everyday life, it is not surprising that so little attention has
been paid to people. Compared to all non-human races,
people can be called simply "mediocre", and the only chance
for them to be noted in history is to become the object of
mutations, or to show the qualities which are respected by
any of the races.
Change of roles is characteristic for Jarosław
Grzędowicz's novels. At the same time people are shown as
a discriminated and dominant race. There would seem
nothing unusual, because one race can be perceived by
others completely differently, depending on the degree of
similarity of the races themselves. However, on the example
of the main character Vuko Drakainen we can see a script
that is completely unlike the traditional positioning of the
human race.
As part of a research and, at the same time, rescue
mission the character gets on the planet Midgaard. For an
experienced agent, the only, but very significant,
complication is the information that there is an obscure
phenomenon in the world of Mediagaard: "We came across
a phenomenon that we cannot even name properly, let alone
explain. Something that can be extremely dangerous or at
least be of utmost importance. [...] There is a magic
there"[2, С. 36]. Vuko will have to find eight disappeared
colleagues on a strange planet. Contact with the local race in
this case is inevitable. The first people on his way are People
of the Coast, which in general, differ little from the earthly
people, except for the huge eye pupils and a thick, almost
horse mane. Like the whole Midgaard, People of the Coast
live in medieval realities, so their manners resemble the mix
of Tolkien dwarfs and Vikings.
The main character is given a unique and at the same
time very responsible chance, to form an attitude to his race.
Obviously, at this moment the character is in a weak
position. The fear of everything new is natural for
everybody, so the first reaction to the newcomer is definitely
not friendly. However, Vuko gained the trust of People of
the Coast. Probably one of the secrets why the character was

able to become a favorite in new society is the fact that being
on Earth he himself has repeatedly been discriminated.
The author deliberately makes Vuko a multi-ethnic
character to make his adaptation to new realities not so
painful. Being partly Finns, Croats and Pole, the hero knows
well how to be rejected only because of his origin.
Accordingly, having a whole set of models of behavior in
alien society, Vuko skillfully adapts to new realities, gaining
the trust of another race.
Characteristic is also the motive of acceptance of local
views, where the motivation is not desire accordance
solidarity. For example, after meeting with Snake People and
the People of the Fire, Vuko asks about these ethnoses the
People of the Coast. In the first case, he receives a warning,
in another case – approval. During subsequent books, the
hero clearly follows this assessment, which may not have
been objective enough.
The culmination of the racial motive in history is the
meeting with the protagonist, Vuko‟s colleague Pierre Van
Dyken. The only living member of the team, whose
salvation was Drakainen's mission. A distinct antagonist
chose a categorically different way of living in a strange
society. Unlike Vuko, Van Dyken chooses domination. It
turns out the magic which was mentioned at the beginning of
the mission, can be learned to use. Unfortunately, local
races, as they live in medieval realities, know about the
existence of magic but afraid and revere it, not even trying to
learn it. While a scientist, from the 22th century, Van Dyken
sees in this a chance to change the primitive world of
savages in his own way [2, С.567]. Along with racial
problem, the question of morality appears. The issue of
racial inequality in society arose sharply in the 16th century
as a result of the process of colonization. Similarly, in the
"Master of Ice Garden", the representative of the human race
wants to colonize the new land. Midgaard‟s inhabitants must
become slaves, because they are not able to appreciate and
grasp all the benefits of their own land. Characteristically,
Grzędowicz is one of the few who portrays a racial problem
through the prism of the process of colonization. The author
shows at the same time two points of view on the situation,
which is only an additional proof that the generalized
characteristics of one race are completely false, and such
judgments are absurd.
Conclusions. In line with current tendency, fantasy
translates important social problems into the plane of
fictional worlds, which allows the reader to understand them
more deeply, and see it from an unexpected perspective. in
contradistinction to classical statement of the problem, the
author of novels, "Master of the Ice Garden" is not limited to
mentioning a particular conflict, but allows the hero
independently build a notion of race – about his own and
about the alien.
Prospects of further investigations. The motive for
racial inequality fantasy literature has a wide range of
variations that require further research. Due to the strong
connection of political realities in the modern world with the
literary process, the problem is in constant development, and
the authors themselves, can possibly find a key to draw the
attention of the world to this issue.
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МОТИВ РАСОВОЇ НЕРІВНОСТІ В РОМАНІ ЯРОСЛАВА ГЖЕНДОВИЧА
«ВОЛОДАР ЛЬОДОВОГО САДУ»
У романах циклу «Володар льодового саду» Ярослав Гжендович під новим кутом розглядає широко представлену в
літературі фентезі проблему расової нерівності. Це – наукова новизна статті.
Методи дослідження: соціологічні, генеалогічний, описовий.
Отже, ми з’ясували, що концепт расової нерівності у творах польського автора полягає у зображенні проблеми
через призму явища колонізації. Це ще більше наближує літературу фентезі до реального життя суспільства.
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ТА МІФОЛОГІЯ
В ПОВІСТЯХ ЗБІРНИКА М.В. ГОГОЛЯ
«ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
У статті проаналізовано вплив українських фольклорних сюжетів на ранні повісті М.В.Гоголя, що
увійшли до збірника «Вечори на хуторі біля Диканьки», а також реалістичні й романтичні риси творів.
Досліджено змішання різнорідних народнопоетичних мотивів, а також особливості гоголівської
фантастики.
Ключові слова: М. Гоголь, романтизм, реалізм, фольклорна традиція, реально-фантастичне.
Проблема жанрових і мовних особливостей прози
М. Гоголя, роль українського фактору в творчому спадку
письменника вирішується у сучасному літературознавстві
часто в загальних рисах. Крім того, з‟ясування цих питань
ускладнюється через осмислення багатопланової, суперечливої індивідуальності письменника. Однак інтерес до
особистості нашого видатного співвітчизника, до відображення в його працях української душі, до синкретичної
єдності митця із народнопоетичною творчістю залишається
і росте, особливо в суверенній Українській державі.
Створюючись в рамках європейської романтичної
прози, ранні повісті М.В. Гоголя значною мірою відобразили принципи і вимоги цього літературно-мистецького
напряму. Цікавим є міркування про зв'язок творчості письменника і українського літературного бароко. Ю. Барабаш
зазначає, що класик відродив бароко української літератури, наповнив його новим змістом у нових умовах [1, С.27].
У літературній критиці минулого століття активно
культивувалася думка, що М.В. Гоголь – виключно
російський письменник-сатирик, основоположник критичного реалізму в російському мистецтві слова. Проте має
місце й інша точка зору, висловлена вітчизняними
науковцями Ю. Ковалівим, Я.Дзирою: письменник так і не
зміг асимілюватися в російському суспільстві. І мова, і
звичаї сусіднього народу залишались йому чужими,
він постійно відчував дискомфорт у російському середовищі [6, С.75].
Не варто, все ж, робити категоричні й однозначні
висновки. Феномен Гоголя розкриває гірку істину: українська нація в часи недержавності змушена постійно розпорошувати творчі сили. М.В. Гоголь свідомо потягнувся
свого часу в Петербург. Цей крок визначив, на думку
Є. Маланюка, «формальну адаптацію чужою літературою»
[4, С.70]. Можна не погодитись із таким категоричним
судженням дослідника. Але беззаперечним є те, що
почуття духовної єдності з українським народом класик
проніс до кінця свого життя.
У глибокому проникненні письменника в народну
самосвідомість, в його здібності розвивати ті сюжети й
образи, що давав український фольклор, можливо, і варто
шукати ключ до розуміння Гоголевих творів.

Звісно, письменник чудово знав побут і народну
творчість України. Картини села оточували його з самого
дитинства. Батько майбутнього класика, Василь Опанасович Гоголь, був автором комедій, в яких широко
використовувався фольклор і зображувалися звичаї, побут
українського села. Бачив Гоголь в дитячі роки і вертепи з їх
виставами. Його товариші по Ніжинській гімназії
пригадували, що юний Микола часто любив вирушити в
передмістя Ніжина, де ставав завсідником на селянських
весіллях. Інтерес майбутнього письменника до України
відбився і в численних записах фольклору, які він заносив в
«Книгу всякої всячини», заведену ним у гімназії 1826 році.
До першої частини «Вечорів...» увійшли чотири повісті:
«Сорочинський ярмарок», «Вечір проти Івана Купала»,
«Травнева ніч» та «Пропала грамота». Через шість місяців,
на початку березня 1832 року, з'явилася і друга частина (до
якої ввійшли «Ніч перед Різдвом», «Страшна помста»,
«Іван Федорович Шпонька і його тітонька», «Зачароване
місце»).
У збірнику М.В. Гоголь створив прекрасний ліричний
образ України, пройнятий повагою й любов'ю до її народу.
А містичні образи у художньому доробку класика
вважаються загадковими і таємничими способами
відображення народної української дійсності у літературі.
Вірування в реальність, населену надприродними істотами,
а також можливість спілкуватися з ними прийшла до нас із
народнопоетичних традицій різних народів. Зазначимо, сам
письменник черпав своє натхнення з українських переказів,
історій, народних повір'їв. Так, створюючи легкі, овіяні
ліризмом образи дівчат – Ганни в «Травневій ночі»,
Параски в «Сорочинському ярмарку», Оксани з «Ночі
перед Різдвом» – Гоголь активно використовував народні
пісні, зображуючи ті прекрасні душевні риси, якими
наділені його героїні: то мрійливо-задумливі і ніжні, як
Ганна, то повні завзяття, веселощів, усміхнені і кокетливі,
як Оксана. Закохані у Гоголя навіть спілкуються між собою
словами народних пісень, адже все красиве і чисте з
найбільшою повнотою і поетичною силою виражено в
народній пісні. Письменник у ранній творчості не пішов ні
шляхом натуралістичного або грубо-комічного зображення
негативних рис селянського життя, ні його сентимен-
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тальною ідеалізацією. Гоголь поетизував сільське життя і
просту людину. Рання творчість тісно пов'язана з
поворотом літератури до народності. Народність виявилася
не тільки в етнографічно точному відтворенні звичаїв і
побуту селянства, а й в правдивому окресленні рис
національного характеру народу, в проникненні в сутність
етнічного духу.
Світ, що відкривався у «Вечорах…» мав мало спільного
з тією реальністю, в якій жив автор. Це був веселий,
радісний, щасливий світ поетичної казки, в якому
переважає світле мажорне начало. Збірник майорить рясно
введеними елементами української народної фантастики,
легенди. Поруч з людьми діють відьми, русалки, відьми,
чорти. Справжнє життя і легенда сприймається як єдине
ціле.
Разом з тим «веселість» гоголівської книги виявляла
різні відтінки – від безтурботної іронії до похмурого
комізму, наближеного до чорного гумору. При всій повноті
і щирості почуттів гоголівських персонажів світ, в якому
вони живуть, конфліктний. Уже в ранній творчості
проявилося незвичайне мистецтво Миколи Гоголя
створювати цілісний, завершений художній космос, що
живе за власними законами.
Аналізуючи цикл «Вечори на хуторі біля Диканьки»,
важко не звернути увагу на те, як темна, потойбічна сила
взаємодіє з людиною і часом навіть активно втручається в
долю героїв. Створюється враження, що нечисть – завжди
поруч з жителями Диканьки. Ю. Манн відзначає: «Народна
сміхова культура протягом декількох століть виробила
стійкі традиції спрощення, дедемонізації і одомашнення
християнсько-міфологічних образів зла. Народ любить
фамільярно наблизити до себе надприродні сили » [2, с.20].
Персонажі повістей самі ненароком є втіленням
ірреального, загадкового, вони живуть в двох світах
(дійсному і потойбічному), і їм це подобається. Людина не
може позбутися від темного світу – діє принцип синкретизму. Відьми, чорти, вовкулаки, русалки, диявол не
завжди виступають негативними персонажами. Негативні
риси містичним сутностям приписуються через їх
номінацію, віяння християнства і, найголовніше, – страх.
Інша ситуація з тими, хто зміг примирятися з темним
світом: письменних змальовує їх як дійових осіб веселих,
кумедних, жвавих.
У повісті «Ніч перед Різдвом» в образі матері Вакули –
Солохи – реалізовано мотиви перевертня: вона жінка та
відьма. Письменник зобразив її в тісному переплетенні
реальності та фантастики. Вже те, що героїня краде зірки з
неба, наводить читачів на думку, що відьма робить це не
просто так, тут обов'язково таїться прихований мотив,
незрозумілий звичайним людям. Згідно народних вірувань,
на небі є світлі зірки (праведні душі) і темні зірки
(неправедні). Перші зіштовхують останніх з неба.
Припускаємо, що Солоха якраз і збирала собі в мішок
грішників, доля яких – вічність в пеклі.
Незважаючи на лицемірство, зради, персонаж Солохи
невідразливий читачам, адже в звичайному житті вона
добра, моторна, красива, чарівна жінка. Цим і зумовлено
те, що мешканка Диканьки є представником темного світу:
вона може ужитися зі своїми недоліками і не йде проти
самої себе; не вірить в Бога і всіх обрядів дотримується
напоказ, щоб приховати свою диявольську сутність. Цікаво
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те, що Солоха нікому не говорить про своє відьомське
начало, але оточуючі саме здогадуються про це.
Вакула, її син, сам того не бажаючи й не підозрюючи,
причетний до потойбічного світу. Ніхто, окрім біса, не
допоміг йому дістати царських черевичків для Оксани. Не
дивлячись на те, що чорт хоче помститися юнаку за
іконопис, він допомагає йому. Примітно, що темна сила
перебуває у привілейованому становищі. Наприклад, коли
Вакула прийшов по допомогу до знахаря Пузатого Пацюка,
зауважив, що старий на Другий Святий вечір їсть скоромні
вареники з сметаною.
Яскравий момент у творі, коли Вакула вирішив
покарати і відшмагати біса, виявляє силу характеру
молодого коваля. Цей епізод є ключовим в творі: нечисту
силу, яка приносить шкоду, можна перемогти тільки
сміливістю, мужністю і твердістю духу.
Якщо в «Ночі перед Різдвом» темний світ у Гоголя
виступає як об'єкт гумористичний, що може пожартувати
над собою і людиною, то в структурі повістей «Вечір проти
Івана Купала», «Травнева ніч, або Утоплена» присутні
мотиви помсти, страху, несправедливості і навіть жаху.
Уже сама назва «Вечір проти Івана Купала» відсилає до
язичницького свята Івана Купала, присвяченого літньому
сонцестоянню – найвищому розквіту природу. Вважалося,
що саме в цю ніч квіти, трави наповнені магічною силою,
здатною зцілювати. За переказами, людина, яка зможе
відшукати квітку папороті, буде знаходити скарби,
володіти нечистими духами, перевтілюватися в будь-кого,
розуміти мову тварин. Народне повір'я гласить, щоб добути
цю квітку, слід йти в ніч на Івана у найгустіші лісові хащі,
де росте папороть. Близько опівночі з'являтимуться біси у
вигляді різних чудовиськ. Якщо людина витримає спокуси
і не помре від страху, то при першому співі птахів вся
нечиста сила зникне і в руках у неї буде цвіт папороті.
Головний герой повісті Петро Бездомний якраз
стикається з потойбічним світом напередодні містичного
свята. Його заповітна мрія – одружитися з Пидоркою,
донькою старого козака Коржа. Пізніше, знаючи про
спокусу героя, з'являється демонічна сила в образі
Басаврюка, який може зробити так, щоб Петро розбагатів і
здобув скарб ( «Знаю, чего не достает тебе: вот чего! Тут
брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у
него возле пояса, кошельком» [2, С.44]).
То що все ж штовхає Петра на угоду з дияволом? Чому
світлі почуття його душі, любов, ніжність, обертаються
меркантильною одержимістю? Якби спочатку у закоханих
не стояли перешкоди на шляху до щастя, то Петру не
потрібно було б багатство. Герою на заваді бути з коханою
стала бідність.
Образ Басаврюка оголяє перед читачами страшні та
темні плями людських душ. Він ставить Бездомного перед
жахливим вибором, перевіряє його: чи зможе Петро вбити
невинну дитину заради тимчасового багатства. Вперше
Гоголь в циклі «Вечори на хуторі біля Диканьки» зачіпає
проблему, яка стане ключовою у подальшій творчості, –
співвідношення матеріального і духовного. Матеріальне
ніщо в порівнянні з духовним багатством: любов'ю,
дружбою, вірністю. Після смерті людина не зможе забрати
з собою гроші, а візьме тільки те, чим наповнена душа.
Отож, у творі зло йде не від диявола, а від людини.
Басаврюк не змушував губити невинну душу, він
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запропонував вибір. Петро заради досягнення своє мети
переступив через загальні моральні закони, за що і був
покараний. Бездомний крім своєї душі втратив ще і все
найкраще, що може бути в людині. Жахливий вчинок
позбавив його можливості жити і любити. Басаврюк в творі
не втілення зла і гріха, а уособлення неправильних намірів
людей, відображення мирської бездуховності. Таким
чином, в його образі показано мотиви людського вибору і
наслідків як результату вчинків.
Синтез різнорідних фольклорних начал знаходимо і в
«Пропалій грамоті», і в «Зачарованім місці». Так, основна
лінія сюжету повісті «Зачароване місце» пов‟язана із
казками про скарби. Але якщо чорт тут близький
казковому тлумаченню, то дід, обманутий чортом і
облитий брудом, схожий на комічного персонажа народних
анекдотів.
Як бачимо, сюжети повістей «Вечорів…» за своєю
джерельною базою значно ширші, ніж просто бувальщина,
на котру орієнтує вступ до збірника. Змішання різних
фольклорних мотивів хоч і вказує на народнопоетичну
основу розповіді, але не зустрічається в жодному з жанрів в
такому синкретичному вигляді.
«Травнева ніч, або утоплена» – третій твір у першій
частині збірника. В епіграфі М. В. Гоголь лаконічно
передав своє ставлення до подій повісті, натякнувши
читачеві на силу і владу темних сил: «Черт его знает!
Начнут что-нибудь крещеные люди делать, мучаются,
терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку; уж
куда черт денется, верть хвостиком – так и не знаешь,
откуда оно и возьмется, как будто с неба» [1, с.53].
У центрі сюжету – протистояння закоханих юних героїв
світу дорослих, які не розуміють їх почуттів і не
схвалюють можливого союзу. Для матері Ганни Левко
здається ненадійним, адже він син сільського голови, то,
значить, йому потрібно шукати наречену в іншому стані.
Схожий сюжет часто трапляється в фольклорній ліриці.
Вирішення цієї конфліктної і несправедливої ситуації
приходить з допомогою утоплениці, колишньої доньки
сотника. За народним повір'ям утоплениці стають
дружинами водяних, старшими над русалками. Завдяки
своєму доброму, відважному, відкритому серцю і твердому
духу Левко може виявити справжню відьму серед
утоплених. Тут в демонології Гоголя з'являється новий
смисловий відтінок – колаборація людини й паранормальної сутності.
Основним джерелом для ранньої творчості М.В. Гоголя
стали пісні і перекази, звичаї і побут українців. Так, саме
народна лірика відігравала для письменника особливу
роль. У листуванні із знаним вітчизняним фольклористом
М. Максимовичем письменник ділився: «Моя радость,
жизнь моя! песни! как я вас люблю!» А в своїй відомій
статті «О малороссийских песнях» автор зазначав, що
історик не знайде точних дат та місць у народній ліриці,
але якщо захоче дізнатися про побут, характери, почуття,
то історія народу відкриється сповна.
Риси героїв українського фольклору відбилися в
народних образах, створених Гоголем. Такі, наприклад,
чорнобриві парубки і дівчата, зовнішній вигляд яких має за
першооснову ліричні пісні. Комічні персонажі «Вечорів на
хуторі біля Диканьки» нерідко сходять до традиційних
фігур українського лялькового театру (тобто вертепу):

шахрай-циган, мужик, сварлива баба. У першій збірці
письменника фантастика народних переказів і вірувань
стає виразником певних ідейних тенденцій.
Майстер художнього слова М.В. Гоголь належав до
прогресивних діячів літератури. Його твори ознаменували
цілу епоху в розвитку реалістичної літератури. Геній –
завжди загадка. Але Гоголя робило загадкою ще й те, що не
всі дослідники його творчості і читачі бачили ті глибокі
витоки, які наповнювали талант письменника, давали
відчуття зв‟язку зі всім, чим живе людство. Серед таких
джерел одним із найпотужніших була його батьківщина –
Україна.
Як і молоді Шевченко, Пушкін, Гоголь вийшов з
романтизму. Важливо підкреслити неоднозначність зв‟язку
письменника з цим літературним напрямом ХІХ століття.
У ранніх творах класика знайшла своє відображення така
риса романтизму, як показ долі людини з точки зору
впливу на них ірреальних сил. Одночасно у повістях
письменника своєрідно втілився романтизм народної
вольності, поетизації народного життя. Тому цей перший
цикл справедливо вважають прологом до Гоголя, вступом в
його реалістичне мистецтво.
Відповідно, вагомою особливістю ранньої творчості
письменника був оригінальний синтез романтизму та
реалізму. Освоєнням незвичного, фантастичного з метою
зображення реальних рис автор підкреслював багатогранність реалістичного мистецтва.
Проявляючи інтерес до української народної творчості,
М.В. Гоголь показав нове її розуміння і нове до неї
відношення. Цьому відношенню не притаманні сентиментальна солодкавість і обмежений етнографізм, надто
поширені в той час.
М.В. Гоголь одним із перших серед письменників ХІХ
століття підійшов до правильного розуміння народності.
Так, у своїй статті «Декілька слів про Пушкіна» (1832) він
зазначав, що справжня національність – не в описі
сарафану, а в самому дусі народу.
Новаторським став підхід автора до використання
фольклорних джерел. Свідоме і вільне звернення його до
народної творчості привело до того, що унеможливилося
прослідкувати генезу тих чи інших фольклорних образів,
деталей, що увійшли в ранні повісті.
Цикл «Вечори…» привертав увагу читацької публіки
свіжістю й оригінальністю, не в останню чергу завдячуючи
т. зв. «гоголівській мові». Художня мова українських
повістей письменника живилася виключно із джерел
народнопоетичної творчості, де слово і музика, барва і
ритм злилися воєдино. Розміреність, мелодійність, м‟яка
іронія, особливості побудови фрази, властиві українській
розмовній мові, почали сприйматися публікою як
Гоголевий ідіостиль.
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UKRAINIAN FOLKLORE AND MYTHOLOGY IN THE STORIES OF M.V. GOGOL'S COLLECTIONS
"EVENINGS ON A FARM NEAR DIKANKA"
The article analyzes the impact of Ukrainian folklore in the early stories of the author, included in the collections
"Evenings on a Farm near Dikanka" .
"Evenings ..." - a kind of synthesis of various ideological and artistic principles. Collection has the features of romanticism,
which in some cases close to the realistic depiction of reality.
Key words: Gogol, romanticism, realism, folk tradition, real –fantastic.
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ
В. СТЕФАНИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИВЧЕННЯ
Ю. СТЕФАНИКА ТА ІНШИХ ДОСЛІДНИКІВ
Актуальність зумовлена недостатністю висвітлення теми, пов’язаної з вивченням життєво-творчого
шляху В. Стефаника крізь призму Ю. Стефаника та інших дослідників. Мета: розкрити значущість досліджень
життя і творчості Василя Стефаника у працях Юрія Стефаника та інших письменників. Методи:
біографічний, описовий, аналізу, синтезу, порівняння. Висновки. Вивчення публікацій, дотичних до теми
дослідження, показало, що найціннішими з них є матеріали Ю. Стефаника, Ф. Погребенника, Р. Піхманця,
Яреми Гояна, Ірини Букси… Важливими були міркування Ю. Стефаника про життя і творчість В. Стефаника,
які становлять більшу частину досліджень мемуариста. Багато додають до розуміння тематики новел,
епістолярію, творчості, формування політичних поглядів В. Стефаника праці інших дослідників.
Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення наших знань щодо життєво-творчого шляху
В. Стефаника, вони є матеріалом для зіставлення з аналогічним матеріалом щодо художності творів,
тематичного спрямування, політичних переконань Леся Мартовича, Марка Черемшини.
Отож, творча спадщина В. Стефаника чекає на своїх новаторів, дослідників, літературних критиків,
шукачів «золотої середини», які зуміють з’ясувати глибинну суть її довготривалої невмирущості.
Ключові слова: В. Стефаник, Ю. Стефаник, епістолярій, тематика творів, діаспора.

Постановка проблеми. У ХХІ столітті зі зміною
покоління, світогляду людей, появою нових постатей у
культурі, виникає необхідність переосмислення поглядів
на творчість, особливості мовлення, художні засоби
письменників попередніх поколінь, класиків. З метою
збагнути їх величність, значущість для культури нашого
часу, розвіяти віхи ідеологічних режимів, звертаємося до
першоджерел авторами яких були наближені до В.
Стефаника земляки, які мали безпосередню можливість
доторкнутися святої істини, пов‟язаної з життям,
творчістю В. Стефаника. У цьому не можна не сказати
про значення у розкритті правдивих істин найменшого
сина В. Стефаника – Ю. Стефаника. Який займався
активною літературною діяльністю здебільшого за
межами України.
Метою нашої розвідки є розкрити значущість
досліджень життя і творчості Василя Стефаника у працях
Юрія Стефаника та інших письменників.
Виклад основного матеріалу. Середина ХХ століття
знаменується новим етапом наукового тлумачення
літератури. Саме в ці роки розпочали свою діяльність
українські емігранти, котрі з різних причин опинилися за
кордоном після війни з фашизмом. Впродовж 1945–1949
рр. на території Німеччини, Австрії та Канади вони
заснували кілька літературних об‟єднань, серед яких
найактивнішими, найчисельнішими і найдієвішими були
МУР (Мистецький Український Рух), об‟єднання «Слово»
в Канаді. Вони працювали над організацією видання
українських альманахів, журналів, газет, та провели
чимало з‟їздів-конференцій, на яких розглядали шляхи
входження української літератури до європейського
контексту, порушували низку теоретичних і методологічних проблем, які мали б інтенсивніше сприяти
входженню.

За твердженнями вчених, в українському літературознавстві ХХ століття найпоказовішими є протистояння
історичної (ідеологічної) та філософської (модерної) шкіл.
У радянському (східно-українському) літературознавстві
перемогла, мовляв, ідеологічна школа, а в зарубіжному
(діаспорному) панівні позиції належать філологічній
школі, яку найвиразніше презентували свого часу
М. Зеров, П. Филипович та Д. Чижевський в «Історії
української літератури», виводить українське літературознавство на простори загальносвітових методологій.
Це свідчить про непросте утвердження наукового
літературознавства в ХХ столітті не лише на материковій
Україні, а й в діаспорі. І саме Ю. Стефаник – член, а
згодом - голова об‟єднання «Слово» зробив свій внесок у
розвиток літературно-критичної думки у підрадянській
Україні та в діаспорі. Найбільша частина спадщини
Ю. Стефаника присвячена дослідженню життя і творчості
В.Стефаника, статті: «Дещо про листування В.Стефаника»,
«Перше кохання В. Стефаника», «В. Стефаник (спроба
біографії)», «У сторіччя народин В. Стефаника», «Франко
і Стефаник», «Трагедія і тріумф роду Стефаників»,
«Стефаник – яким він був насправді», «Герої
В. Стефаника в дійсності», «Нетоптаним шляхом».
Творчість В. Стефаника – видатного новеліста кінця
ХІХ–ХХ століття – визначне явище в історії української
літератури. Своїми творами він посідає почесне місце
серед видатних новелістів світу. За словами Миколи
Ляшка, багато сторінок його новел «… так вражають, що
здається руками Стефаника водила ніжна і безстрашна
рука Тараса Шевченка або В. Стефаник писав ці сторінки
з таким почуттям, неначе пише вперше і востаннє» [1,
с.7].
Про Василя Стефаника існує вже досить велика
наукова література. Це численні монографії, статті та
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розвідки як авторів в Україні, так і авторів у діаспорі, в
багатьох слов‟янських країнах.
Тематичне розмаїття зацікавлення особистістю
В. Стефаника умовно визначають такими групами:
1. Доробки із переважанням біографічних даних про
В. Стефаника: Ярема Гоян «Дорога (Літературний портрет
В. Стефаника)», Мирослав Попадюк «Імена», Ярослав
Ярош «Жив із Богом в серці», Роман Піхманець «Іван
Франко поставив мене малим наслідником своїм» (Василь
Стефаник)», Віталій Фіглевський «Любий доктор» Василя
Стефаника», Любомир Сеник «Василь Стефаник: погляд
крізь століття»;
2. Спостереження із домінантою досліджень творчості
Василя Стефаника: Ірина Букса «Творчість та словник
малозрозумілих слів Василя Стефаника», Лідія Ковалець
«Трагедія дитини у творчості В. Стефаника», «Оцінка
творчості В. Стефаника в українській літературній
критиці Канади» Івана Руснака.
3. Дослідження епістолярної спадщини В. Стефаника
Роман Піхманець «Повернення до себе (Над листами
Василя Стефаника)».
4. Переклад творчості В. Стефаника і визначення
манери творчості Роман Ткаченко «Перекладацтво
В. Стефаника та український декаданс»;
5. Мова творчості В. Стефаника: Лідія Дорошко
«Слово, сказане самим буттям (Природа слова
В. Стефаника)», Надія Бабич «Психологізм новел
В. Стефаника засобами фразеології».
Практичного засвоєння творчості В. Стефаника на
уроках української літератури у школі торкається Ірина
Букса у посібнику «Творчість та словник малозрозумілих
слів Василя Стефаника». Розглядається ряд питань:
1. Фальсифікація творчості В. Стефаника радянськими
критиками;
2. Загальний огляд перших перекладів новел В.
Стефаника на польську мову;
3. Поради щодо вивчення вибраних творів В.Стефаника («Самому собі», «Новина», «Камінний хрест»);
4. Літературний монтаж;
5. Приклади з‟ясування Стефаникових діалектизмів;
6. Словник малозрозумілих слів.
Посібник виданий з нагоди ювілею – 125-річчя від дня
народження видатного письменника і покликається
допомогти вчителеві на лекції; крім фактичного
матеріалу, подано чимало методичних порад, вправ та
контрольних запитань. Ірина Букса аналізує критичні
матеріали у спробі викрити фальш у оцінці літературної
діяльності В. Стефаника. І тим самим виражає певний
спротив у невикористанні у своїх дослідженнях вченими
літературно-критичних досягнень Ю. Стефаника: «Зовсім
незрозумілим є те, що О.П. Кущ наважився оминути праці
рідного сина В. Стефаника – Ю. Стефаника, а особливо
його велику статтю «Василь Стефаник – спроба біографії», що її було надруковано у першому виданні творів
В. Стефаника за його редакцією під псевдонімом «Юрій
Гаморак» (Львів – Краків, 1943), а також у другому
виданні цієї книжки (Регенсбург, 1948)» [1, с.28].
Авторка статті у викритті не зовсім правдивих
тверджень аргументує свої думки, посилаючись на праці
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Ю. Стефаника, підкреслює необхідність переосмислення
творчої спадщини В. Стефаника із використанням
розвідок літературознавця і критика, який творив у
діаспорі.
Посібник можна використовувати і за кордоном,
наприклад у Польщі, для студентів, які вивчають
україністику, адже подано деякі новели польською
мовою («Skon» – Скін). У тому і цінність праці, що книга
призначена для вчителів української літератури в Україні
та діаспорі, а також для студентів-філологів, а покликання
на праці Ю. Стефаника збільшують її вартість. На наш
погляд, монографія є зразком об‟єктивного вивчення
творчості В. Стефаника.
Доповненням до праці Ірини Букси може служити
«Дорога (Літературний портрет Василя Стефаника)»
Яреми Гояна. У праці йдеться про життєві дороги
новеліста світової слави Василя Стефаника, про людей,
які йому зустрічалися і ставали праобразами героїв новел,
про маловідомі, але надзвичайно цікаві й промовисті
факти з життя письменника.
Серед людей, котрих зустрічав В. Стефаник на своєму
життєвому шляху і які вплинули на нього були:
К. Гаморак, О. Гаморак, О. Кобилянська, І. Франко,
В. Касіян… .
Ярема Гоян також більшою мірою послуговується
фактичним матеріалом, котрий взято із праць
Ю. Стефаника, вказує на вплив батька на його
літературно-критичні вміння. З праці можна почерпнути
деякі факти з життя Ю. Стефаника. Праця «Дорога.
Літературний портрет В. Стефаника» написана у
реалістично-психологічному аспекті, вдало використано
цитати, якими послуговується оповідач, матеріал подано
систематизовано із фактичним наповненням. Дотичною
до цієї тематики є стаття Віталія Фіглевського «Любий
доктор» Василя Стефаника» – йдеться про останні роки
життя В. Стефаника. «Любий доктор» В. Стефаника –
снятинський лікар Іван Полюк – людина, яка намагалася
продовжити життя В. Стефаника, але, на жаль, це вже
було неможливо.
Інша стаття – Романа Піхманця «Іван Франко поставив
мене малим наступником своїм» Василь Стефаник».
Порушено проблему правдивості твердження слів
В. Стефаника: «Іван Франко поставив мене малим
наслідником своїм». Роман Піхманець вважає, що це
питання ще досі належно не витлумачено. «Син
письменника Юрко у статті «Франко і Стефаник»
сумнівався у вірогідності цих слів («Можна б сперечатися
про те, наскільки таке твердження згідне з правдою…»),
убачаючи в них лише бажання батька «бути бодай малим
наступником Франка, а також, що в своєму житті і
творчості він намагався йти тим самим ідейним шляхом,
яким ішов його великий попередник Іван Франко» [7,
с.17]. Автор наводить аргументи і робить висновки: «Мав
цілковиту рацію наймолодший син новеліста Юрко,
стверджуючи, що в особі І. Франка В. Стефаник мав
«найбільш захопленого, найбільш ентузіястичного
критика, який коли-небудь писав про його творчість.
Навіть більше: син вважав захоплення І. Франка
творчістю свого батька надмірним і бачив у цьому деяку
небезпеку. Хоча і визнавав, що саме І. Франко перший в
українському літературознавстві зміг «назавжди закріпити»
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головні ознаки художнього мислення В. Стефаника.
З такою думкою варто погодитися» [7, с.26].
Дослідники прагнуть також з‟ясувати взаємини
В. Стефаника і митрополита А. Шептицького у статті
Ярослава Яроша «Жив із Богом у серці», взаємини
В. Стефаника з О. Маковеєм розглядав О. Попович.
Що стосується аналізу творчості В. Стефаника, то досі
актуальними залишаються проблеми психологізму і
заробітчанства, виховання, естетичної, морально-етичної
присутності, трагізму, драматизму, проблемам естетики, а
точніше етнічної естетики присвячена стаття Ярослава
Гарасима «Етноестетика Василя Стефаника», фольклор і
новелістика В. Стефаника, філософське спрямування
творчості і художнього мислення В. Стефаника, постає
проблема з‟ясування модернізму творчості В. Стефаника,
і за словами Я. Гарасима: «був міцно вкорінений у ґрунт
національної символіки уснопоетичного «архіву старожитностей» [2, с.67].
Зростають зацікавлення лінгвістів мовою творів
В. Стефаника, цьому присвячена стаття Лідії Дорошко
«Слово, сказане самим буттям. (Природа слова Василя
Стефаника)». «Мова – доля тих, ким говорить ця мова –
вислів Гайдеґґера. І саме цей вислів співвідноситься з
мовою творів В. Стефаника. Лідія Дорошко вважає, що у
творах письменника можна виділити «суцільні зовнішні
монологи, які поділяються на три основні різновиди:
монолог-говоріння до себе; монолог – суцільний крик;
монолог-говоріння крізь сон» [3, с.36]. І саме монологи є
засобом розкриття внутрішнього світу героїв.
Дослідниця вважає, що у В. Стефаника вимовлене
слово несе сокровенну енергетику і має силу оберега:
«Для Стефаника надзвичайно важливо зберегти
сакральність вимовленого слова…» [3, с.40]. І сам
В. Стефаник висловлював своє обурення в листі до
літературознавця О. Дорошенка: «Я Вам ніколи не дарую
того, що Ви мене зробили поетом трупа, «умираючого
життя». Критики, які прийдуть після вас, назвуть мене
здоровлям України» [3, с.41]. І його слова були
пророчими, ми намагаємося оживити слово майстра
новели, увіковічнити пам‟ять про нього.
Продовжується зацікавлення В. Стефаником в інших
країнах, його твори перекладають і аналізують. З‟ясувати
рівень обізнаності і вияскравлення з цієї проблеми робить
у своїй статті «Перекладацтво В. Стефаника та український декаданс» Роман Ткаченко.
Сьогодні набув розвитку ще один аспект – дослідження епістолярної спадщини В. Стефаника. Показовою у
цьому плані є стаття Романа Піхманця «Повернення до
себе», свого часу Ю. Стефаник також написав статтю
«Моя література в моїх листах» з присвятою
В. Стефанику. Р. Піхманець у статті розглядає еволюцію
таланту В. Стефаника, на основі епістолярію з‟ясовує
багато фактів з життя письменника, політичну поміркованість В. Стефаника. І, власне, більша частина статті
присвячена розгляду політичних поглядів В. Стефаника,
тобто В. Стефаника як громадського діяча, умови у яких
формувалися політичні погляди письменника.
Отже, бачимо, що українське стефаникознавство
наповнюється новими і новими іменами, цікавими
поглядами, захоплюючими ідеями, аспектами у вивченні і
розумінні доби у якій творив великий новеліст. Творчість

В. Стефаника, зокрема в контексті української новелістики, є концентрованим «підсумком» кінця ХІХ і початку
ХХ століття, однак навряд чи було б справедливим на
цьому рубежі ставити «крапку», якщо мати на увазі
безперервний процес переходу однієї якості в іншу,
причому, певна річ, це не означає, що «нове» краще від
«старого». Українська новелістика ХХ століття неможлива без Стефаника, незалежно від того, коли закінчив
письменник свою дорогу. Як доречно сказав М. Попадюк
віршованими рядками:
Нехай минуле розтає, як дим –
Йде воскресіння, а не попелище…
Уклін Стефаникові щонайнижчий,
І цій землі святій, і людям цим [8, с.7].
Отож, творча спадщина В. Стефаника чекає на своїх
новаторів, дослідників, літературних критиків, шукачів
«золотої середини», які зуміють з‟ясувати глибинну суть
її довготривалої невмирущості. Вивчення публікацій,
дотичних до теми дослідження, показало, що найціннішими з них є матеріали Ю. Стефаника, Ф. Погребенника,
Р. Піхманця, Яреми Гояна, Ірини Букси… Важливими
були міркування Ю. Стефаника про життя і творчість
В. Стефаника, які становлять більшу частину досліджень
мемуариста. Багато додають до розуміння тематики
новел, епістолярію, творчості, формування політичних
поглядів В. Стефаника праці інших дослідників.
Отримані результати є важливим матеріалом для
увиразнення наших знань щодо життєво-творчого шляху
В. Стефаника, вони є матеріалом для зіставлення з
аналогічним матеріалом щодо художності творів,
тематичного спрямування, політичних переконань Леся
Мартовича, Марка Черемшини.
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LITERARY RECEPTION OF V. STEFANYK'S WORK THROUGH THE PRISM OF RESEARCHING
BY Y. STEFANYK AND OTHER SCIENTISTS
The relevance of the research is due to the lack of coverage of the topic related to the study of the life and creative path of
V. Stefanyk through the prism of Y. Stefanyk and other researchers. Scientific goal: to reveal the significance of research on
the life and work of Vasyl Stefanyk in the works of Yuriy Stefanyk and other writers. Methods: biographical, descriptive,
analysis, synthesis, comparison. Conclusions. The study of publications related to the research topic revealed that the
materials of Y. Stefanyk, F. Pohrebennyk, R. Pikhmanets, Yarema Goyan, Iryna Buksa are the most valuable. Y. Stefanyk’s
thoughts about the creative and life path of V. Stefanyk are of significant importance and form the basis of the memoirist's
research papers. The other researchers works help us to understand the subject of short stories, epistolary, creativity, the
formation of political views of V. Stefanyk.
The results obtained are an important material for expressing our knowledge about the life and creative path of
V. Stefanyk, they became the material for comparison with similar material about the art of works, thematic direction, political
beliefs of Les’ Martovych, Marko Cheremshyna.
Thus, the creative heritage of V. Stefanyk awaits its innovators, researchers, literary critics, seekers of the "golden mean"
who will be able to find out the deep essence of its long-term immortality.
Key words: V. Stefanyk, Y. Stefanyk, epistolary, themes of works, diaspora.
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МЕДІАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНІ СИТУАЦІЙНІ МОДЕЛІ:
ЗМІСТОВИЙ ТА СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
У статті описано ознаки медіальних ситуаційних моделей у сучасній англійській мові у ракурсі
змістового та структурно-композиційного простору певних фрагментів, які ідентифікуються як дискретні
ситуації, що віддзеркалюють у загальних рисах структуру та багатоаспектність ситуацій об'єктивної
дійсності. Схарактеризовано категоріальні характеристики медіальної комунікативної ситуації –
аспектуальність, темпоральність, модальність, локативність.
Ключові слова: медіальна комунікативна ситуаційна модель, категоріальні характеристики, відправник
інформації, одержувач інформації.
Постановка проблеми. Вивчення мови у контексті
комунікації, культури, соціальних і природних обставин її
вживання було природним для наукового мовознавства з
найперших кроків його розвитку [1]. На сучасному етапі
розвитку мовознавства потрібна послідовна систематизація
всіх форм залежності мови від різних зовнішніх чинників,
їхнього осмислення під єдиним теоретичним кутом зору.
Виходячи з принципу, що будь-який об'єкт-система є
частиною більш широкого об'єкту і виконує в ньому певну
функцію [2], мова розглядається як невід'ємна складова
частина соціальних систем, які є, водночас, різновидом
більш загального класу самокерованих систем. Функціональним вузлом, в якому виникає феномен мови, у таких
системах виступає їхня комунікативна підсистема (комунікативна ситуація), тобто ділянка, на якій здійснюється
передача інформації від одного члена самокерованої
системи до іншого. Постійне взаємне інформування –
істотна умова їхньої успішної кооперації, узгодження
зусиль у спільному виконанні певної інтегральної функції
самокерованої системи в межах більш загальної природної
системи. Мова спрямована на інформаційні потоки в
комунікативних підсистемах самокерованих систем, тому
залежить безпосередньо від характеристик цих потоків [3,
с.111-113].
У ході розвитку комунікативної системи суспільства
відбулося збільшення обсягів інформації, що викликало
утворення спеціалізованих інформаційних сфер, які
дозволяють справитися з великим об'ємом і різноманітністю інформації, що поступають із середовища. Це веде до
формування різних функціональних різновидів мови,
стилів, що є формою адаптації мовленнєвої поведінки до
різних умов [3, с.124].
На розвиток функціонально-стилістичних різновидів
мови впливають також структурні, субстанціональні і
функціональні характеристики компонентів моделі
комунікативної ситуації, в якій взаємодіють різні типи
"відправників", "одержувачів" і "середовищ" [3, с.125-126].
Отже, кожний з цих чинників, поєднуючись в різних
комбінаціях один з одним, визначає різноманітність стилів
і жанрів мови, впливає на типологію мовленнєвої
діяльності, як одного з найважливіших форм людської
поведінки.
Мета статті. Систематизувати картину ситуативної
зумовленості мови і розглянути медійну комунікативну
ситуацію як моделі [4], в якій мова розглядається як одне з

комунікативно-значущих явищ суспільства. Проаналізувати ситуаційний ракурс членування медійного тексту
через дійсність, що сприймається та членується людиною
нерівномірно: одна інформація є для неї базовою,
вихідною, а інша – новою, найбільш значущою у даний
момент. У лінгвістичній теорії це протиставлення
пов'язувалось з точкою зору мовця на ситуацію, яка у
цьому випадку стає обов'язковою, але її змінною
характеристикою: те, що для даного мовця важливо, для
іншого (або для того ж самого, але, скажімо, через якийсь
час) вже не важливо [5]. Змінність та варіювання ракурсу
членування дійсності залежить і від того, у яких
мовленнєвих формах цей поділ закріплюється.
Виклад основного матеріалу. Поняття ситуаційного
членування тексту традиційно передбачає відокремлення в
змістовому та структурно-композиційному просторі
певних фрагментів, які ідентифікуються як дискретні
ситуації, що віддзеркалюють у загальних рисах структуру
та багатоаспектність ситуацій об'єктивної дійсності [6,
с.22]. При цьому розрізняють реальну, об'єктивну, або
референтну ситуацію [7, с.17-19], яка складається з
об‟єктів, відношень між ними і їхніми ознаками. Вона має
двояку структуру, яка включає внутрішню ситуацію
(категоріальну) [8, с.67] і аналізується як аспект рамкової
(комунікативної) ситуації, відображаючи її категоріальні
характеристики – аспектуальність, темпоральність, модальність, локативність [8, с.69].
В основі теорії мовленнєвої поведінки лежить
концепція мовних. Основними типами мовних функцій
вважаються [9, с.19-20]: функція спонукання, сповіщення і
повідомлення, яким відповідають функції впливу,
зображення і повідомлення. Згідно з Д.X. Хаймса в мові
виділяються наступні функції: директивна, експресивна і
преференціальна [10, с.87]. Як правило, всі мовленнєві
функції і фактори взаємозв'язані. Тип мовлення пов'язаний
з ієрархією цих функцій в тексті, тобто характер
висловлювання визначається домінуючою функцією, яка
підпорядковує собі решту і визначає їхнє положення в
ієрархії. Ядром будь-якої ситуації спілкування є
текстуально обумовлені відносини між відправником і
одержувачем. Ця модель комунікативної ситуації вперше
була представлена в працях [9]: відправник – текст –
одержувач. Проте медійна комунікативна ситуація не
обмежується простою передачею інформації від
відправника до безпосереднього адресата. Інформація, яку
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отримує адресат, пов'язана з його роллю у комунікативній
ситуації. Залежно від ролі, яку відіграють адресати в
ситуації спілкування, виділяється три основних типи, які
розрізняються на підставі параметрів формальної
направленості висловлювання і спрямованості авторської
інтенції [11, с.40-41]: а) безпосередній адресат – той (ті), до
кого звертається відправник інформації. Це означає, що
висловлювання за формою і за змістом організоване з
урахуванням тих особливостей сприйняття, які характерні
для безпосереднього адресата, з урахуванням ступеня його
підготовленості до ситуації спілкування, його фонових
знань про неї та ін. Наприклад: ... Washington, D.C.: What
effect did Muhammad taking over his own defense and firing his
lawyers have on the case and verdict? Ernesto Londoсo: It's
hard to tell. His public defenders contended that he was not
competent to stand trial because he was mentally ill.
Muhammad strenuously rejected that notion and fired them. His
defense was anything but stellar.... [12, с.176]. Так, у
наведеному уривку інтерв‟ю-бесіди між штатним
кореспондентом Ернестом Лондоко (безпосередній
адресат) та представниками спільноти Вашингтону (які
виступали у ролі інтерв‟юера під загальною назвою
Washington, D.C.) предметом розмови є вердикт відомого
скандального ман‟яка-снайпера Мухамеда (Muhammad),
який разом зі свої помічником Мальво розстрілювали
людей у передмісті Вашингтону. Респондент Ернест
Лондоко, на думку представників спільноти, є максимально компетентним з питання розслідування справи
“снайпера” (Sniper Case), тому що ця людина висвітлювала події пов‟язані із цією скандальною кримінальною
справою від самого початку розслідування.
б) опосередкований адресат – той (ті), кому по суті
призначено повідомлення, хоча відправник інформації
формально звертається при цьому до іншої особи (групи
осіб). Формальна зверненість і комунікативна інтенція
джерела, таким чином, тут різнонаправлені.. Наприклад:
"That's just totally impossible," Patsy insisted. "Go re-test."
"How is it impossible?" Detective Tom Haney asked. "I did
not kill my child. I did not have a thing to do with it." "I'm
not talking someone's guess or some rumor or some
(newspaper) story. I'm talking...." "I don't care what you're
talking about!" "...about scientific evidence." "I don't give a
flip how scientific it is. Go back to the damn drawing board.
I didn't do it. John didn't do it. And we didn't have a clue of
anybody who did do it... ... John Ramsey was told fibers
from the shirt he had been wearing Christmas Day were
found in JonBenet's panties. "Bullshit," he said. "If you're
trying to disgrace my relationship with my daughter.....that's
disgusting" [13]. Так, у ролі опосередкованого адресата
виступає Джон Ремзі (чия дитина була зґвалтована та
убита невідомою особою) , який є присутнім при розмові
працівників ФБР та поліції. Намагаючись отримати
інформацію щодо причетності батька до смерті дитини,
відправник (офіцер ФБР) використовує тактику розкриття даних судової експертизи. Інтерв‟юер стверджує,
що на жертві були знайдені волокна тканини із жакета,
який належить батькові дівчинки. Слідчий натякає, що
батько підозрюється у злочині. Проте негативна реакція
батьків жертви та відмова зробити повторний аналіз
волокон жакету не дає можливості слідчому зробити
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правильні висновки і встановити причетність Ремзі до
вбивства їхньої дитини.
У природній ситуації спілкування опосередкованим
адресатом може бути, наприклад, людина, на яку ми
хочемо, справити враження, не демонструючи цього
відкрито. У словесній художній чи медійній творчості
кожний з нас, виступаючи в ролі читача, може служити
прикладом опосередкованого адресата. Отже, при передачі
повідомлення від відправника інформації до адресата слід
враховувати різні типи адресатів, що виділяються у
відповідності з їх роллю в ситуації спілкування. Співвідношення між відправником інформації і кожним окремим
типом адресата можна визначити як комунікативний
рівень, на якому передається інформація. На підставі цього
можна стверджувати, що медійна комунікативна ситуація –
багаторівнева інформаційна структура.
Література
1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по
языкознанию. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1963. – 391 с.
2. Аверьянов А.И. Система: Философская категория и
реальность. – М.: Мысль, 1976. – 188 с.
3. Поликарпов А.А. Коммуникативная ситуация //
Методологические проблемы социальной лингвистики. – М.:
Изд-во Московского ун-та, 1986. – С. 108-129.
4. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний
о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в
познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М.:
Языки славянской культури, 2004. – 560 с.
5. Talmy L. Figure and ground in complex sentences //
Universals of Human Language / Eds. Greenberg et al. – Vol.4. –
Stanford: Stanford Univ. Press, 1978. – P. 625-649.
6. Чугу С.Д. Функционально-семантические особенности
темпоральных
показателей
текста
(на
материале
текстоситуации встречи): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. К., 1989. - 171 с.
7. Барба Л.В. Лінгвокогнітивні особливості текстової
ситуації “злочин-відповідальність” у різних функціональних
стилях сучасної англійської мови: Дис….канд. філол. наук:
10.02.04.- К., 1999. - 157 с.
8. Бондарко А.В. О понятии «Категориальная ситуация» //
Концептуальное пространство языка: Сб. науч. тр. - Тамбов:
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. – С. 66-77.
9. Bühler K. Die Axiomatik der Sprachwissenschaften / KantStudien, 1933, 38; 2.durchges.Aufl.-Fr/V, 1976. - 156 S.
10. Хаймс Д. Этнография речи: Пер. с англ. // Новое в
лингвистике. - Вып. 7: Социолингвистика. - М.: Прогресс, 1975. С. 42-95.
11. Гришина О.Н. Уровни коммуникации и информативная
структура высказывания // Коммуникативные единицы языка
и принципы их описания: Сб. науч. тр. - М.: Москов. гос. пед.
ин-т иностраных языков им. Мориса Тореза, 1988. - Вып. 312. С. 39-49.
12. Man Slain In Attack on Couple in Georgetown.”
Washington Post, 10 July 2006
13. Solving the JonBenet Case.” Crime Magazine, 10 Oct. 2009
References
1. Boduen de Kurtene I.A. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu. –
M.: Izd-vo Akad. Nauk SSSR, 1963. – 391 s.
2. Averyanov A.I. Sistema: Filosofskaya kategoriya i realnost. –
M.: Mysl, 1976. – 188 s.

90

Scientific Journal Virtus, September # 56, 2021

3. Polikarpov A.A. Kommunikativnaya situatsiya //
Metodologicheskie problemy sotsialnoy lingvistiki. – M.: Izd-vo
Moskovskogo un-ta, 1986. – S. 108-129.
4. Kubryakova Ye.S. Yazyk i znanie: Na puti polucheniya
znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol
yazyka v poznanii mira / Ros. akademiya nauk. In-t yazykoznaniya.
– M.: Yazyki slavyanskoy kulturi, 2004. – 560 s.
5. Talmy L. Figure and ground in complex sentences //
Universals of Human Language / Eds. Greenberg et al. – Vol.4. –
Stanford: Stanford Univ. Press, 1978. – P. 625-649.
6. Chugu S.D. Funktsionalno-semanticheskie osobennosti
temporalnykh pokazateley teksta (na materiale tekstosituatsii
vstrechi): Dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. - K., 1989. - 171s.
7. Barba L.V. Linhvokohnityvni osoblyvosti tekstovoi sytuatsii
“zlochyn-vidpovidalnist” u riznykh funktsionalnykh styliakh
suchasnoi anhliiskoi movy: Dys….kand. filol. nauk: 10.02.04.- K.,
1999. - 157 s.

8. Bondarko A.V. O ponyatii «Kategorialnaya situatsiya» //
Kontseptualnoe prostranstvo yazyka: Sb. nauch. tr. - Tambov: Izdvo TGU im. G.R. Derzhavina, 2005. – S. 66-77.
9. Bühler K. Die Axiomatik der Sprachwissenschaften / KantStudien, 1933, 38; 2.durchges.Aufl.-Fr/V, 1976. - 156 S.
10. Khayms D. Etnografiya rechi: Per. s angl. // Novoe v
lingvistike. - Vyp. 7: Sotsiolingvistika. - M.: Progress, 1975. - S. 4295.
11. Grishina O.N. Urovni kommunikatsii i informativnaya
struktura vyskazyvaniya // Kommunikativnye edinitsy yazyka i
printsipy ikh opisaniya: Sb. nauch. tr. - M.: Moskov. gos. ped. in-t
inostranykh yazykov im. Morisa Toreza, 1988. - Vyp. 312. - S. 39-49.
12. Man Slain In Attack on Couple in Georgetown.”
Washington Post, 10 July 2006 Solving the JonBenet Case.” Crime
Magazine, 10 Oct. 2009.

Semeniuk Zumrutdal I.S.,
Candidate of Science in Philology, Professor of the Department of Marine Business Management,
University of Piri Reis, isemeniuk@pirireis.edu.tr
Turkey, Istanbul
MEDIAL COMMUNICATIVE SITUATION MODELS: CONTENT
AND STRUCTURAL-COMPOSITIONAL ANALYSIS
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2019 ELECTIONS IN TURKEY AND THE VICTORY
OF THE LEFT OPPOSITION AT THE METROPOLITANS
The local elections held in March 2019 created a great surprise in Turkey. In local elections held every 5
years, the people generally vote for the local candidates of the central ruling party in order to get good
service. Thus, they think that their municipalities can easily get a budget from the center and implement the
projects without any problems. But in the March 2019 elections, unusual results emerged: the victory of the
left opposition at the metropolitans.
In the elections held in 2004, 2009 and 2014 under the dominance of the right-wing party Adalet ve
Kalkinma Partisi (AKP-Justice and Development Party), which has been in power alone since 2002, the
ruling party held the largest cities in the country. However, in 2019, the left-wing (Cumhuriyet Halk PartisiCHP-Republican People's Party) opposition managed to win the country's largest city, Istanbul, and the
second largest city, Ankara, which is also the capital. Istanbul's transition to the left party after 25 years
created a great shock in the ruling party.
Istanbul is a very important city in terms of population and size, as well as politically; the leader of the
ruling party; President Recep Tayyip Erdogan was elected mayor of Istanbul in 1994 and subsequently
became an important actor in politics. The ruling party could not accept the loss of Istanbul, the most
important municipality of the country, with 13 thousand votes, and provided the renewal of the election.
Ekrem Imamoglu, the candidate of CHP, won the second elections in June with a margin of 800 thousand
votes. In this study, Turkey's political environment was explained, then the victory of the left party in the 2019
local election was analyzed, and various predictions were made for the general election to be held in 2023.
Key words: Turkish politics, 2019 Local Elections, Ekrem Imamoglu, CHP, AKP.

1. Introduction. The first truly multi-party
general election in Turkey was held in 1950. In all general
elections from this election to the present, the total votes of
the right parties have been well above the total votes of the
left parties. In Turkey, the right-wing parties generally have
65% of the votes, while the left-wing parties' votes are
around 35%. While left-wing parties reached the highest rate
of votes in 1977 (42%), they only got around 28% in the
2002 election (Arslan 2007: 26, 27 & Yildirim 2013: 31).
CHP, one of the two largest parties in Turkish politics, is
also the first party of the Republic period and was founded
in 1923 by Mustafa Kemal Ataturk, who was also the
founding leader of the Republic (Kodal, 2020: 2614 &
Ciddi, 2008: 444). CHP is the largest leftist party in Turkey.
The other important and large party, the AKP, was founded
in 2001, came to power on its own in 2002, and defines itself
as a "conservative democrat" (Dagi, 2008: 25). It has won all
general (2007, 2011, 7 June 2015, 1 November 2015, 2018)
and local (2004, 2009 and 2014) elections held since 2002
by a large margin.
Other important parties in Turkish politics are the Iyi
Parti (Good Party), Milliyetci Hareket Partisi (Nationalist
Movement Party (MHP) and Halkların Demokratik Partisi
(Peoples' Democratic Party (HDP). The Iyi Parti is a party
that emerged from the MHP. The nationalist politicians, who

were not satisfied with the election results in 2015, tried to
change the leader within the party, but when they were
unsuccessful, the opposition cadres left the party and
established Iyı Party in 2017. While the party describes itself
as "center-right", most of its cadres are ex-nationalists that
are at more right. After the party was founded, it established
close relations with the CHP and established an alliance with
the CHP called the “Nation Alliance (Millet Ittifaki)”. In the
2018 elections, the Iyi Parti received 9.9% of the votes as a
party, and its leader, Meral Aksener, who is the presidential
candidate, received 7.4% of the votes.
The alliance system established after 15th July 2016 in
Turkey. A part of the army tried to stage a coup on 15 th July
2016 but failed (Bargu, 2018: 27). After this coup attempt,
the MHP got closer to the ruling AKP in the name of "the
survival of the state" and formed an alliance with the AKP
called the "People's Alliance (Cumhur Ittifaki)". With this
alliance, the MHP almost became a second AKP and
supported the AKP in almost every issue. MHP, which
supported Erdogan, the candidate of the AKP, who did not
nominate a presidential candidate in 2018, received 11.1% of
the votes.
Another important party in Turkish politics is HDP. HDP
is the party of the Kurdish political movement and its
predecessor parties were closed due to propaganda for a
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terrorist organization. While HDP generally scores quite
high in the provinces with predominantly Kurdish voters in
the East and Southeast, it receives low votes in the inner and
western parts of the country and is often criticized for being
a political extension of the terrorist organization PKK. For
this reason, other parties do not want to stand side by side
with HDP. Even, Erdogan Erdogan mentioned the HDP as a
„PKK-affiliated party‟ in 2018 (Ceran, 2019: 13). Therefore,
HDP entered the elections on its own, without taking part in
any alliance. While the parties of the Kurdish political
movement, which is the predecessor of HDP, received
around 6-8% of the vote in the past, the HDP has gained
around 10% of the votes since 2015 and received 11.7% of
the votes in the last general election in 2018.
2. Previous local elections. In local elections held every
5 years, the people generally vote for the local candidates of
the central ruling party in order to get good service. Thus,
they think that their municipalities can easily get a budget
from the center and implement the projects without any
problems. Metropolitan municipality elections are very
important because many touristic, economic, art and cultural
activities to be held in these provinces are carried out by the
municipalities (Bozlagan, 2013: 3-4). To understand the
importance of 2019 elections, the other local elections
should be reviewed in the AKP period.
When reviewed the elections in the AKP period, it is
clearly seen that the local candidates of the government won.
AKP received 41% of the votes in the 2004 local elections
and won the mayorship of the country's two largest cities
(Istanbul and Ankara) (Carkoglu, 2009: 300). In 2009, the
AKP came first in the country (38.4%), but the Istanbul
elections were quite exciting. Istanbul Deputy Kemal
Kilicdaroglu, who is the opposition's candidate for Istanbul,
discussed with AKP members in the live broadcasts he
attended and proved that these people corrupted with
documents and started to be mentioned as a symbol of
honesty in the public. Kilicdaroglu also created a profile
ready to meet with all segments, including Islamic
communities (Eligur, 2009: 480-482). However, despite this
entire positive atmosphere, the opposition candidate could
not win the election in Istanbul. However, Kilicdaroglu
achieved great success, increasing his party's vote rate from
28.9% in 2004 to 37%, but AKP candidate Kadir Topbas
came first with 44.7%. Kilicdaroglu, who made his name
known to the country in this election and garnered great
sympathy both throughout the country and among CHP
members, was elected as CHP Chairman in May 2010, a
year later (Tosun, 2010).
In the local elections in 2014, AKP was successful again
and won 19 of 30 metropolitan municipalities (Aygul, 2016:
9). But the election process in both Istanbul and Ankara
was quite exciting and even the voters in other cities of the
country focused on the results of these two cities. Another
significance of the 2014 elections is that it is the first
election after the "Gezi Protests" with the widest
participation and the longest duration in Turkey (Keyman,
2014: 20). While the opposition accused the government of
oppression in this process, the ruling party tried to
consolidate its base with the argument that "foreign powers
are jealous of the development of our country, they tried to
destroy it with protests, and they failed; now they will try it

at the elections". CHP participated in the elections with
ambitious candidates in Istanbul and Ankara. Mustafa
Sarigul, who was a rival to the previous chairman and was
expelled from the party and then returned to the party after
Kilicdaroglu, was nominated in Istanbul. In Ankara, Mansur
Yavas, who had previously been a candidate from the MHP
but left the party because of conflict with the party leader
Devlet Bahceli, was nominated. Despite the popular names
and the excitement throughout the country, the opposition
could not be successful in these two cities. Sarigul got 40%
of the votes in Istanbul, but his rival AKP candidate Topbas
won the election with 47%. In Ankara, the result was not
clear until the last moment. While AKP candidate and
current president Melih Gokcek received 44.82% of the vote,
CHP candidate Mansur Yavas received 43.82% of the votes.
The objections did not yield results, and CHP candidate
Yavas lost the election with a small margin of 1% (30,000
votes).
The 2019 elections. The CHP, which carefully analyzed
the local elections in the past, entered the 2019 local
elections very assertively. The alliance system formed after
2018 further strengthened the opposition parties. In some
provinces, the Iyi Parti did not nominate a candidate and
supported the CHP's candidate, and in some provinces vice
versa. The same situation was experienced in the alliance of
MHP and AKP, but MHP's support for AKP was not enough
in some provinces, the alliance formed in the upper
management was not fully accepted by the voters, and there
were losses in the common candidates from the voters of the
two parties. In Istanbul and Ankara, which are among the
most critical provinces of the election, HDP did not
nominate candidates, but did not direct its voters to any
party. In the post-election survey, it was seen that the
majority of HDP voters voted for CHP candidates (The 2019
Municipal, 2019).
The HDP's refusal to nominate a candidate, and the Iyi
Party's statement that it would not nominate a candidate and
would support the CHP candidate with all its might, started
to seriously think about the possibility of the CHP winning
the elections in Istanbul and Ankara. During this period,
many names in the CHP wanted to stand out as candidates,
one of them was Muharrem Ince, who was the CHP's
presidential candidate in the 2018 election, but lost the
election with 30% of the votes. Ince claimed that he would
win the election if he was nominated in Istanbul. However,
Kilicdaroglu announced Beylikduzu Mayor Ekrem
Imamoglu, who is not well known in the public, as Istanbul
candidate. The name of Imamoglu was surprising at first,
and it was thought that a name that was not popular could
not win Istanbul. Even AKP leader Erdogan made fun of
him by saying "the mayor of the suburban district". On the
other hand, Kilicdaroglu was found funny by the presenter in
a live broadcast with high rating where he stated that they
would emerge victorious from the elections, and his
statement "We will win the municipalities of cities such as
Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana" was
met with laughing of the presenter. CHP re-nominated
Mansur Yavas, a former MHP member in Ankara who
narrowly lost the election in 2014.
Problems in the economic situation, the appreciation of
the dollar against the Turkish lira, and the rapid increase in
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inflation led to increased criticism of the ruling party. In
addition, the CHP candidates (especially Imamoglu)
frequently visiting the districts that gave very few votes for
the CHP, and having sincere conversations with the people
there, started to break the CHP prejudice in the public. In
addition, the AKP's staffs, especially Erdogan, sometimes
insultingly criticize the opposition, underestimate the
opposition's candidates, and accuse them of collaborating
with a terrorist organization. On the other hand, the sincere
language of opposition leaders and mayoral candidates
started to find a response in the public. In addition,
Imamoglu's reading of the Qur'an in a mosque began to
destroy the thought of the conservative base that "CHP is an
atheist party". All these developments have created the
perception in Istanbul that the CHP candidate could win the
election. In Ankara, it was almost certain that CHP candidate
Mansur Yavas would win the election. However, senior
AKP executives, especially AKP leader President Erdogan,
implied that Yavas would not be allowed to hold office
comfortably, even if he was elected, and could even be
dismissed. These implications have enabled the opposition to
be more consolidated in all provinces, especially in Ankara.
Erdogan's being in the spotlight more than AKP mayoral
candidates, holding more meetings than them, participating
in the live broadcast almost every evening, and broadcasting
this broadcast live on almost all channels, turned the local
election into a general election, and at the same time created
a feeling of boredom in the public. In the light of all these
developments, in the elections held, CHP achieved great
success in metropolitan cities, especially in Istanbul and
Ankara. Having won 11 out of 30 metropolitan cities, CHP
came in second in many provinces with very small margins.
Thus, Istanbul and Ankara, which have been ruled by rightwing parties since 1994, passed to the left-wing party, the
CHP, after 25 years. (Turkey Local Elections, 2019).
However, AKP and Erdogan did not accept the difference of
13 thousand votes (0.15%) in Istanbul, the election was
canceled after long objections, Imamoglu resigned and the
elections were renewed on 23 June. Istanbul (16 million), the
largest city in Turkey, is the most important municipality in
terms of both its huge budget and its symbolic value.
Erdogan has become an important actor in politics when he
was elected mayor of Istanbul in 1994. For this reason, the
AKP could not accept the loss of Istanbul, which it saw as its
stronghold and held for 25 years. There is also a saying in
Turkish politics that "Whoever wins Istanbul, wins Turkey"
(Erdogan's party suffers, 2019) For this reason, AKP tried to
cancel the election results in case it would lose the general
power in the first general elections. However, AKP did not
object to the metropolitan city council and district
municipalities, because the AKP-MHP had majority in the
metropolitan city council and district municipalities. The
cancellation of the metropolitan mayoral election, which
only the AKP lost, while 3 of the 4 votes in the envelope
used on the election day were deemed valid, caused a great
grievance for Imamoglu, and a large part of the people saw
this cancellation as unfair and reacted to the government.
After Yuksek Secim Kurulu (The Supreme Election
Council-YSK) canceled the election, Imamoglu's poster of
Ataturk in his room was taken down with smiles as soon as
his term ended, which increased the anger of the opposition
people and their motivation for the June 23 election. In

93

addition, it was seen that Erdogan could defeated for the first
time despite the wide media support and state opportunities,
and this case helped to end the years of hopelessness in the
opposition. On the election night, the official state news
agency first announced that the AKP candidate had won, and
then stopped the data entry for hours after Imamoglu
objected by using the ballot box report, and the next day it
was revealed that the winner of the election was Imamoglu,
who had been struggling all night long. And opposition base
saw that if they could be well organized at the ballot box, the
election could be won. Imamoglu started working quickly
after the election was cancelled, meanwhile, when a young
boy said to him "Everything will be fine", it suddenly
became the common slogan of Imamoglu and all the
opposition in Turkey (Istanbul Mayoral Election, 2019).
Despite all this grievance and the greed and hope of the
opposition, the AKP's vice-president Ali İhsan Yavuz said,
"Even if nothing happened, something definite happened." in
charge of any cheatings could not be proven at the ballot
boxes. His words strengthened Imamoglu's propaganda
process, and day by day the pointer shifted towards
Imamoglu. In the light of all these developments, in the
elections held on 23 June 2019 and followed with
enthusiasm in 81 provinces of Turkey, Imamoglu, the
candidate of the left party (CHP), won with a margin of 800
thousand votes (9%) (YSK Official Site, 2019). Thus, the
victory of Imamoglu in perhaps the most interesting election
in the history of the Republic was registered with an
overwhelming margin, and this time the government had to
accept the results.
Conclusion. The 2019 elections have been an important
turning point for Turkish politics. Many metropolitan
municipalities, especially Istanbul and Ankara, which have
been ruled by right-wing parties for 25 years, have moved to
the left opposition (15 out of 30 metropolitan cities have
been won by AKP, 11 by CHP). This has shown that
municipalities that are said to be unwinnable can be won,
and Erdogan and AKP, which are said to be invincible, can
be defeated. Considering the vote rate in Turkey, the AKP
became the first party with 44%, but lost the country's two
most important municipalities and many metropolitan
municipalities. People who are satisfied with the service of
the municipality tend to vote for the same party in the
general elections. In addition, municipalities make a great
contribution to the work of the party at the time of the
election. For this reason, the municipalities won in the 2019
elections will greatly benefit the CHP in the upcoming
elections.
When the March 2019 and Istanbul June 2019 elections
are analyzed, it can be said that the general and presidential
elections to be held in 2023 will be the most difficult
elections for AKP and Erdogan. There are many reasons for
this. One of the most important of these is that the AKP and
Erdogan will be deprived of the opportunities of the big
municipalities in the upcoming elections. In addition, both
Ankara and Istanbul mayors are loved by a significant part
of society and are seen as the presidential candidate of the
opposition. In most of the surveys, these names are ahead of
Erdogan. In addition, Covid-19 and its effects on the
economy have seriously affected the government, and the
economic problems that existed before were worsened in this
process. In addition, during the pandemic period many
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businesses were temporarily closed as part of pandemic
measures, but the AKP organized congresses where
thousands of people gathered in closed halls and this
received a great reaction by people. On the other hand, there
are two new parties emerging from the AKP. One of them is
the Gelecek Partisi (Future Party), founded by former prime
minister Ahmet Davutoglu and the other is Demokrasi ve
Atilim Partisi (Democracy and Progress Party-DEVA),
founded by former Minister of Economy Ali Babacan from
AKP. Although these two parties are still busy trying to
complete their organization, it is estimated that they will
steal a certain percentage of votes from the AKP. Another
issue that made AKP lose support was that it did not provide
enough financial support to the public and tradesmen during
the pandemic process, and on the contrary, it requested
donations from the public and shared IBANs. A similar
situation was experienced in July and August 2021 and AKP
shared IBANs again after forest fires. In the Mediterranean
and Aegean regions, huge forest fires, which also affected
the settlements, broke out and could not be extinguished for
days. Asking why the fire planes were not used, the Minister
of Forestry stated that these planes were old and 4 million
dollars were needed to make them ready for flight. The
president, who went to the region after the fire, threw tea
packets (as a gift) to the villagers who lost their homes and
animals in the fire, announced that an aid campaign was
started to cover the damages and invited the people to donate
to the IBANs given. A few days later, it was announced that
a grant of 30 million dollars would be made to Somalia. One
week after the grant agreement, the biggest flood disaster in
the history of the country was experienced in the Black Sea
region, dozens of people lost their lives, all markets,
pharmacies and greengrocers in a district were flooded, and
the bank accounts opened for the aid campaign were
announced. In the pandemic, fire and flood, the people were
not able to find money and asked for help, and the donations
to Somalia drew a great reaction from the public, and even
some of the AKP supporters criticized this situation. In
addition, the fact that the Presidency had another summer
palace built in Marmaris, in addition to the palace in Ankara,
which was already criticized for being an unnecessary waste,
gave rise to the discourse that the President spent
unnecessary money on luxury under limited economic
conditions. In summary, many indicators show that the AKP
and Erdogan have lost support, especially the harsh language
used by the government, the economy being in trouble, the
newly elected opposition mayors being liked by a significant
part of the public.
Despite the many negativities experienced in the country,
there is also a loyal base that defends AKP and Erdogan very
seriously. In the past, the army and bureaucracy put serious
pressure on religious people in order to protect secularism,
this group equates the past persecution with the CHP, which
defends secularism. For this reason, a significant part of the
religious population absolutely refuses to vote for the CHP,
fearing that "religious people will be pressured again" and
continue to protect AKP and Erdogan with great fanaticism.
In addition, the AKP's rhetoric that "other countries that do
not want our country to develop, foreign forces are setting a
trap for our leader" finds great support, especially among the
uneducated base. On the other hand, media and state
facilities are also used for AKP. If one of the popular mayors

of the opposition becomes a presidential candidate, the
mayor seat will be replaced by an AKP member, which will
strengthen the AKP's hand in the elections. (The AKP is
numerically majority in both Istanbul and Ankara
metropolitan councils, if the presidency becomes vacant, the
council will hold an election within itself and probably an
AKP member will take over the presidency.) Although it is
predicted that AKP and Erdogan will lose votes according to
the past elections, it will not be easy for the opposition
candidate to win. However, there is talk about the possibility
of Erdogan being defeated while going to an election for the
first time in Turkey. Talking about the possibility that he can
be defeated makes this situation researchable and
remarkable.
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ВЫБОРЫ В ТУРЦИИ-2019 И ПОБЕДА ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ У МЕТРОПОЛИТАНОВ
Состоявшиеся в марте 2019 года местные выборы стали большим сюрпризом для Турции. На местных выборах,
проводимых каждые 5 лет, люди обычно голосуют за местных кандидатов от центральной правящей партии,
чтобы получить хорошие услуги. Таким образом, они думают, что их муниципалитеты могут легко получить
бюджет из центра и без проблем реализовать проекты. Но на мартовских выборах 2019 года появились необычные
результаты: победа левой оппозиции над митрополитами.
На выборах, проведенных в 2004, 2009 и 2014 годах при доминировании правой партии «Adalet ve Kalkinma Partisi»
(ПСР – Партия справедливости и развития), находящейся у власти с 2002 года, правящей партии принадлежали
крупнейшие города страны. Однако в 2019 году левая оппозиция (Cumhuriyet Halk Partisi – СНП – Республиканская
народная партия) сумела победить в крупнейшем городе страны Стамбул и втором по величине городе Анкаре,
которая также является столицей. Переход Стамбула к левой партии через 25 лет вызвал сильный шок в правящей
партии.
Стамбул – очень важный город с точки зрения населения и размера, а также политически; лидер правящей
партии; Президент Реджеп Тайип Эрдоган был избран мэром Стамбула в 1994 году и впоследствии стал важным
игроком в политике. Правящая партия не смогла смириться с потерей Стамбула, самого важного муниципалитета
страны, с 13 тысячами голосов, и обеспечила возобновление выборов. Экрем Имамоглу, кандидат НРП, победил на
вторых выборах в июне с отрывом в 800 тысяч голосов. В этом исследовании была объяснена политическая среда в
Турции, затем проанализирована победа левой партии на местных выборах 2019 года и сделаны различные прогнозы
на проведение всеобщих выборов в 2023 году.
Ключевые слова: турецкая политика, местные выборы 2019 года, Экрем Имамоглу, CHP, AKP.
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БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З РЕЛІГІЙНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ЗЛАМІ 70-Х – 80-Х РР. ХХ СТ.
Розглянуто особливості політики центральних та місцевих радянських органів влади у релігійній сфері у
Львівській області на завершальному етапі розвинутого соціалізму. На конкретних прикладах
проілюстровано високу релігійність серед місцевого населення, відзначено, що у Львівській області
зберігалася стійка тенденція до проведення релігійних обрядів в умовах масової атеїстичної пропаганди.
Розглянуто заходи апарату уповноваженого Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР у Львівській
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: Львівська область, релігія, Компартія України, віруючі, культові споруди.
Постановка проблеми. На зламі 70-х – 80-х років
ХХ ст. на Львівщині зберігалася складна релігійна
ситуація, яка зумовлювалася декількома факторами: (а)
спробою центральних та місцевих органів влади нав‟язати православ‟я віруючим, які все ще дотримувалися
греко-католицької обрядовості; (б) активізацією грекокатолицьких вірян у значній кількості населених пунктів
області; (в) намаганням партчиновників ліквідувати
культові споруди, що приводило до загострення державно-церковних відносин; (г) функціонування в регіоні
численних підпільних протестантських громад, віруючі
яких які характеризуються високою релігійністю.
Окресленні чинники змушують 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 церковнорелігійним 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
Львівської області (ДАЛО).
Метою статті є всебічний аналіз церковно-релігійних
процесів у Львівській області на зламі 1970-х – 1980-х рр.

Основний матеріал. Пропаганда атеїзму, боротьба із
релігійністю населення, ліквідація культових споруд на
зламі 70-х – 80-х рр. ХХ ст. актуалізували для місцевих
партійно-радянських органів влади релігійне питання.
Для львівського обкому КПУ ситуація ускладнювалася
наявністю у регіоні значної кількості підпільного грекокатолицького духовенства та віруючих – «лютих ворогів
радянського народу». У доповідній записці «Про діяльність уніатського духовенства на території Львівської
області» (1970 р.) місцевий уповноважений Ради у
справах релігій повідомляв, що у 1968 р. «уніатське
духівництво… активізувало свою діяльність. Ним було
захоплено декілька десятків закритих раніше церков,
зросла кількість богослужінь, які відправляли уніатські
священики у приватних квартирах громадян [6, арк. 21].
На початку 1970-х рр. уповноважений Ради у справах у
Львівській області повідомляв, що «у низці населених
пунктів уніати продовжують свою діяльність. Їх дії
найактивніше проявляються у тих районах, де місцеві
органи влади не здійснюють відповідних заходів щодо
припинення підривної роботи уніатського духовенства і
не ведуть пояснювальної роботи серед віруючих» [6,
арк.22].
Активізація греко-католиків змушувала партчиновників здійснювати додаткові заходи для стримування їх
«протизаконних дій». Так, 4 березня 1980 р. з ініціативи
Львівського обкому компартії України відбулася зустріч
місцевого партійного активу з православним духовенством, на яку запросили також священнослужителів Тернопільської області (загалом близько 100 священиків).
Радянські органи влади представляли: заступник голови
облвиконкому І. Алаєва, прокурор області Б. Антоненко,
уповноважений у справах релігійних культів при облвиконкомі Б. Іншин. Лекцію «Про міжнародне становище
СРСР і актуальні проблеми боротьби проти буржуазної
ідеології» прочитав керівник колекторської групи відділу
пропаганди та агітації обкому партії Л. Шлемкевич.
Виступаючий розкрив провокаційні дії Ватикану, які
спрямовувалися на активізацію клерикального антикомунізму, відродження уніатської церкви в Україні,
возвеличення заслуг злійшого ворога українського народу
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Митрополита Шептицького. Доповідач зосередив увагу
присутніх на викритті нових проявів «злочинної змови
українських буржуазних націоналістів і греко-католиків».
Водночас митрополит Львівський і Тернопільський
Миколай (Ніколай) запевнив партійне керівництво
області у тому, що православне духівництво збільшить
свій внесок (духовний і матеріальний) у боротьбу за мир,
пообіцяв посилити боротьбу з екстремістськими
проявами уніатів [7, арк.5-6].
Однак, на початку 1980-х років Уповноважений ради
у справах релігій у Львівській області повідомляв, що
віруючі РПЦ із таких населених пунктів як Кулява,
Забір'я Несторівського району, Підлісся Золочівського
району, Дусанів Перемишлянського району, Риньяна
Старосамбірського району, Моринці Яворівського
району і деяких інших, стали направляти у різноманітні
інстанції колективні і одиночні листи з проханням
відновити діяльність їх релігійних громад [8, арк.43].
Для посилення впливі РПЦ у регіоні у березні 1981
року у Львові відбулися урочисті заходи з нагоди 35-ти
ліття проведення Львівського псевдособору. На «урочистості» прибули не тільки чиновники, але й 150
священнослужителів РПЦ, серед яких – митрополит
Київський і Галицький, екзарх України Філарет,
митрополит Одеський і Херсонський Сергій, єпископ
Пінзенський і Саранський Серафим, єпископ Пінський,
вікарій Мінської єпархії Афанасій. За словами місцевого
Уповноваженого ради у справах релігій при Раді
Міністрів УРСР у заході взяли участь місцеві священнослужителі, зокрема 45 колишніх греко-католицьких
священики, 27 осіб були учасниками Львівського
псевдособор 1946 року. 16 травня 1981 року відбулася
урочиста академія, під час якої виступив екзарх України
Філарет, митрополит Львівський і Тернопільський
Миколай. У доповідях було розкрито «історичне
значення Львівського собору щодо ліквідації Брестської
унії», окреслено «боротьбу духовенства і віруючих
проти греко-католицької церкви» [8, арк.33].
У цей же час, Бюро Львівського обкому Компартії
України вважало, що районі комітети партії радянський
та адміністративні органи Городоцького, Стрийського,
Яворівського районів недооцінили серйозність дії
екстремістів уніатів щодо їх спроб активізувати католицьку церкву, відновити уніатство втратили, політичну
гостроту в цих питаннях, допустили грубі прорахунки у
виховній роботі серед населення. Тривалий час у селах
Мишана, Завадів, Мужиловичі прихильники уніатства
проводили масові збори на релігійному грунті, створювали конфліктні ситуації, постійно порушували громадський порядок, запрошували для задоволення релігійних
потреб колишніх уніатських священиків. На думку
партчиновників районні комітети партії своєчасно не
дали принципової оцінки протизаконним діям «залишків
уніатства», не забезпечили чіткої координації зусиль
партійних організацій, радянських адміністративних
органів. Громадський актив цих сіл вів себе пасивно,
втратив політичну пильність, не інформував партійні,
радянські органи про положення, яке створилося у
вказаних селах, не протидіяв спробам релігійних
екстремістів відновити уніатство. Політико виховна
робота в Завадові, Мшані, Мужиловичах, як і в інших
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селах цих районів, велася формально, була занедбана
індивідуальна робота з віруючими, зовсім не використовувалися громадська думка трудових колективів де
працювали уніати [9, арк.3].
Зважаючи на складну релігійну ситуацію, Львівський
Обком Компартії України вважав необхідним:
1. Провести обласні міські, районні семінари-практикуми партійно-радянського ідеологічного активу у
питаннях контролю за дотриманням законодавства про
культи, припинення спроб активізувати Католицьку
Церкву і відновити уніатство;
2. Обговорити на бюро міськомів, райкомів партії
питання про перебудову атеїстичного виховання населення, посилення контролю за дотриманням законодавства про культи, припинення діяльності «залишків
уніатства»;
3. Взяти на особливий облік усіх прихильників уніатства, релігійного фанатизму та екстремізму, організувати з ними конкретно цілеспрямовану ідеологічну
роботу. Створити в населених пунктах оперативні групи
з числа працівників радянських, адміністративних
органів, членів добровільних народних дружин (ДНД) і
ідеологічного активу;
4. В усіх населених пунктах, де проявляли активність
уніати, проаналізувати діяльність установ культури,
народної освіти, зміцнити їх матеріальну базу, встановити щоквартальний контроль за ходом виконання
накреслених заходів [9, арк.2].
Вказані заходи не приносили очікуваних результатів.
Так, у довідці Львівського обкому Компартії України
«Про серйозні недоліки в протидії спробам активізувати
католицьку церкву і відновити уніатство в селах Мшана
на Городоцького, Завадів Стрийського, Мужиловичі
Яворівського районів» йшлося про те, що під впливом
екстремістів-уніатів деякі віруючі села Мшана Городоцького району з 1978 року піднімають питання про
реєстрацію так званої Католицької Церкви східного
обряду, постійно організовують зборище віруючих біля
закритої культової споруди, порушують громадський
порядок в селі. Партійна організація, правління колгоспу
«Заповіт Леніна», виконком сільради не вживали рішучих заходів з припинення незаконних дій прихильників
уніатства, не домагалися освоєння культової споруди
для потреб господарства. Атеїстичну роботу нерідко
підміняли епізодичними виховними заходами. У селах
Завадів і Мужиловичі релігійні об'єднання фактично
припинили свою діяльність, але місцеві органи влади
своєчасно не потурбувалися про зняття з реєстрації
культових споруд і не використовували їх для потреб
господарства. Скористалися цим «залишки уніатства»,
які почали самовільно відкривати церкви і проводите в
селах богослужіння з участю екстремістських уніатських
священиків. Відновлення діяльності православної громади в селі Завадів не привело до обмеження діяльності в
уніатів [9, арк.7-8].
Додамо, що представники цих сіл 17–19 лютого
1981 року виїхали до Москви з метою відвідати Раду у
справах релігій при Раді Міністрів СРСР. Греко-католики вимагали реєстрації Католицької Церкви східного
обряду [9, арк.9]. Після цієї поїздки, Рада у справах
релігій при раді Міністрів УРСР розкритикувала
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Львівський обком Компартії України та Львівської
міськком Компартії України, адже тільки в місті Львові
проживало близько 70 греко-католицьких священиків,
які систематично відвідували села Городоцького,
Яворівського, Стрийського районів. У квартирах окремих
з них, за висновками силових структур, були обладнані
так звані «домашній церкви», проводилися релігійні
обряди, діяли «домашні монастирі», велася підготовка
молоді до прийняття чернецтва. Біля церков, на продовольчих ринках, кладовищах міста Львова та районних
центрів велася торгівля греко-католицькими молитовниками, календарями, предметами культу [9, арк.9].
Справді, якщо подивитися на географію поширення
греко-католицького руху у Львівській області, підстави
для паніки у партійного керівництва області справді були.
Так, серед населених пунктів Львівської області, де
проявляли активність греко-католицькі віруючі Львівський, Обком Компартії України виокремив такі села:
Бродівський район – Пеняки, Маркопіль, Стиборівка та
ін.; Буський район – Олесько, Утішків, Кудрявці;
Городоцький район – Кліцько, Добряни, Березець,
Путятичі, Зелений Гай, Нове Село, Градівка, Мости та ін.;
Дрогобицький район – Верхні Гаї, Смільне, Биків,
Снятинка та ін.; Золочівський район – Поморяни, Зозулі,
Вороняки та ін.; Кам'янко-Бузький район – Колоденці,
Жовтанці, Желдець та ін.; Миколаївський район – Старий
Розділ, Бродки, Новий Розділ, Пісочне, Вербіж та ін.;
Мостиський район – Зав'язанці, Хоросниця, Заріччя, Судова
Вишня та ін.; Жовківський (у 1981 р. – Нестерівський)
район – Боянець, Деревня, Зашків, В'язова, Забір'я, Зарудці та
ін.; Перемишлянський район – Ладанці, Тучне, Вовків,
Бібрка та ін.; Пустомитівський район – Давидів, Водяне,
Сокільники, Старе Село та ін.; Радехівський район – Криве,
Поздимир, Нестаничі та ін.; Самбірський район – Подільці,
Підгайчики, Вістовичі, Бісковичі, Задністряни та ін.;
Сколівський район – Верхнє Синєвидне, Труханів,
Ямельниця та ін.; Сокальський район – Бендюга, Воловин,
Добрячин та ін.; Стрийський район – Завадів, Грибівці,
Дідушичі, Воля, Монастирець та ін.; Турківський район –
Мохнате, Матків; Яворівський район – Мужиловичі
Добровиця, Калинівка, Рясне та ін. [9, арк.12-14].
31 березня 1981 року Львівський Обком Компартії
України інформував про виконання Постанови Бюро
обкому Компартії України «Про серйозні недоліки в
протидії спробам активізувати католицьку церкву і
відновити уніатство в селах Мшана на Городоцького,
Завадів Стрийського, Мужиловичі Яворівського районів»
відзначено, що ідеологічний актив, члени комісії сприяння міськвиконкомам щодо додержання радянського
законодавства про релігійні культи, працівники органів
внутрішніх справ під постійним контролем тримати 117
адрес, де проживали колишні греко-католицькі священнослужителі, монахи та монашки, періодично відвідують
їх помешкання, проводять з ними профілактичні бесіди.
Констатовано, що Компартія України систематично аналізувала діяльність служителів костелів міста, постійно
працювала над удосконаленням пошуків дієвих форм і
засобів викриття антинародної суті уніатства. Зокрема
тільки у центральному лекторію міської організації
товариства «Знання» читалося 2 цикли лекцій –
«Уніатство ідеологія, політика» та «Католицизм: ідеологія

політика». Протягом 1981 року спільно з творчими спілками організовано 6 акторських читацьких конференцій з
циклу «Ідеологія, політика, сучасник» [9, арк.18].
Звітували про виконання Постанови Бюро обкому
Компартії України «Про серйозні недоліки в протидії
спробам активізувати католицьку церкву і відновити
уніатство в селах Мшана на Городоцького, Завадів Стрийського, Мужиловичі Яворівського районів» також ті
міськоми і райкоми Компартії, про які не йшлося у назві
постанови. Так, Бориславський міськком Компартії
України інформував, що у трудових колективах силами
лекторів товариства «Знання» проводиться читання
лекцій, в яких висвітлювалася антинародна діяльність
уніатської церкви на Україні, роз'яснено політику КПРС і
радянської держави у сфері релігії і церкви, розкритикувано релігійний фанатизм, екстремізм. Також наголошено, що «в місці не спостерігається діяльність проуніатськи налаштованих елементів» [9, арк.95].
Яворівський район компартії України прийняв
Постанову Бюро райкому партії у якій були затверджені
конкретні заходи щодо посилення антирелігійної пропаганди, пропаганди переваг радянського способу життя.
Діяльність греко-католицьких віруючих обговорювалася
на двох зборах ідеологічного активу району, двотижневому семінарі культпросвітніх працівників, районні
атеїстичні батьківській конференції. З метою припинення
діяльності «залишків уніатства» надано практичну
допомогу партійні організації колгоспу «Росії», який
знаходився у Мужиловичі. Передбачалося зміцнити
матеріально-технічну базу освітніх закладів, розпочато
будівництво двохквартирного будинку для вчителів,
автобусної зупинки. Налагоджено чітку систему індивідуальної роботи з прихильниками уніатства ,здійснено
екскурсію жителів села Мужиловичі до Львівського
музею історії релігії і атеїзму, проведено вечір «Дорогою
ганьби і зради», на якому, на місцевих матеріалах,
яскраво показано злочину роль уніатської церкви в історії
українського народу та доведено переваги радянського
способу життя [9, арк.95].
Однак, поглиблення соціально-економічних проблем в
УРСР, падіння престижу КПУ, а згодом початок політики
гласності, перебудови, демократизації в СРСР не тільки
не ліквідували численних проблем у сфері державноцерковних відносин, алей привели на зламі 80-х – 90-х рр.
ХХ ст. до масштабного міжконфесійного конфлікту,
вирішення кого затягнулося на довгі десятиліття.
Висновки, перспективи подальших досліджень. Зпоміж західноукраїнських областей, Львівщина відрізнялася строкатим релігійним складом населення. Навіть в
умовах масової атеїстичної кампанії 70х – 80-х рр. ХХ ст.
викорінити релігійну свідомість у місцевого населення
виявилося неможливим завдяки стійким релігійним
переконанням віруючих, особливо у сільських місцевостях. Особливе занепокоєння влади викликала підпільна
греко-католицька церква, віруючі якої все частіше
вимагали від місцевих партчиновників відкриття культових споруд, права вільно сповідувати віру своїх батьків,
припинення переслідування з релігійних мотивів. Перспективний напрям подальших досліджень – аналіз
причин та наслідків міжконфесійного конфлікту в
західноукраїнських областях на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст.
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THE STRUGGLE OF THE SOVIET AUTHORITY WITH THE RELIGION OF THE POPULATION
IN THE LVIV REGION AT THE BREAK OF THE 70’s – 80’s OF THE XX CENTURY
The peculiarities of the policy of the central and local authorities of the state in the religious spheres of the Lviv 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, obviously, the Lviv region has taken a trend towards the holding of religious rituals in the minds of mass atheistic
propaganda. Visually enter the equipment of the optimized For the right at the right of the radio ministries of the URSR in the
Lviv region, directing to the increase in the effectiveness of the religious communities, characterized by the formation of the
economic and professional visibility of the
Key words: Lviv region, religion, Communist Party of Ukraine, all kinds, cult sporuds.
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НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ
ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ
У статті досліджено теоретичні підходи у трактуванні поняття «маркетинг». Розглянуто новітні
маркетингові фактори, що впливають на управління туристичним підприємством. Визначено, що задля
успішного управління туристичним бізнесом, необхідно застосовувати новітні маркетингові тенденції, не
обмежуючись рекламою в соціальних мережах чи телебаченням, а також сприяти залученню персоналу до
вивчення новітнього маркетингу.
Ключові слова: маркетинг, туристичний бізнес, фактор, маркетингові тенденції, туристична послуга,
Інтернет-маркетинг, SEO, SMM.

Постановка проблеми. Постійний розвиток технологій призводить до зміни тенденцій в багатьох сферах,
це стосується і маркетингу. Звичайні маркетингові
технології, а саме: реклама в соціальних мережах, на
телебаченні, в друкованих виданнях перестає ефективно
діяти. Управлінцям в сфері туризму необхідно винаходити нові методи просування , аби ефективно управляти
туристичним бізнесом. Складність маркетингу даної
сфери полягає у тому, що туристичний продукт – це набір
туристичних послуг, які надає туроператор або
туристичний агент, його відмінність від звичайного
продукту у маркетинговому плані полягає у тому, що
потенційний клієнт, не може одразу перевірити чи
відповідає продукт, тим характеристикам, які представлені у рекламі чи ні. Звичайні фото чи відео оголошення
турів в соціальних мережах вже не є ефективним
способом просування. Новітній маркетинг – це нові
способи продажі та просування продукту. Туристичним
менеджерам необхідно для ефективної роботи туристичного бізнесу використовувати найновіші способи
маркетингового просування. E-marketing або ж електронний маркетинг – це маркетинг компанії із застосуванням електронних пристроїв. До електронних засобів
відносять персональний комп'ютер, мобільний телефон,
різні комунікатори, смартфон, а також різні види зв'язку –
Інтернет, мобільний зв'язок.
Основними видами e-marketing є Інтернет-маркетинг,
телефонні довідкові служби, мобільний зв‟язок. Саме ці
види маркетингу ми детальніше розглянемо в нашій

статті. Лише правильно підібраний маркетинговий хід
може забезпечити повний збут вироблених послуг, для
цього недостатньо звичайної примітивної реклами,
необхідно застосовувати інноваційні методи та
нестандартні підходи, аби зацікавити клієнта.
Мета статті: провести теоретико-методичний аналіз
новітнього маркетингу в управлінні туристичним
бізнесом та факторів, що впливають на його ефективний
розвиток.
Виклад основного матеріалу. Успішне функціонування підприємств туристичного бізнесу безпосередньо
стосується новітнього маркетингу. Станом на сьогоднішній день, мережа Інтернет виступає однією з найбільш
актуальніших та популярних платформ для просування
туристичного продукту та створення комунікаційних
зв‟язків із різними аудиторіями [1].
Застосування сучасних інструментів Інтернетмаркетингу дають можливість вирішувати безліч завдань
не прив‟язуючись до конкретного місця знаходження.
Інструменти інтернет-маркетингу – це перевірені часом,
досить гнучкі і надійні он-лайнові системи та сервіси, без
яких неможливо просування продуктів і послуг в мережі
Інтернет.
Встановлення довірливмх стосунків між продавцем і
покупцем, підприємцем і його клієнтами, партнерами у
бізнесі можливе при використанні сучасних інструментів
інтернет-маркетингу. На сьогоднішній день існує досить
багато каналів залучення відвідувачів в інтернеті, які
подані на рисунку 1.
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Інструменти Інтернет-маркетингу
Партнерська програма

Контент-маркетинг

Пошуковий маркетинг або
SEO

Відеореклама та мобільна
реклама

Медійна реклама
E-mail-маркетинг

Галузеві і прайс-агрегатори

Контекстна реклама
Таргетована реклама в
соціальних мережах

SMM

Рис.1. Комплекс інструментів Інтернет-маркетингу [2]
Кожен із зазначених інструментів має свою
особливість. Наведемо приклад, пошукове просування
направлено на довгострокову перспективу і не зможе дати
миттєвий ефект, на відміну від контекстної реклами.

Сьогодні кількість інтернет-користувачів в Україні за
підсумками 2021 року збільшилась на 7 млн. осіб, тобто
всесвітньою мережею користуються 97 % українців (71%
у 2020 р.) (рис. 2). Про це свідчать дані дослідження
2021 Factum Group.
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Рис.2. Питома вага користувачів Інтернету серед населення України, у %
Джерело: складено авторами на основі статистичних данних
Згідно з даними дослідження, сьогодні у соцмережах
зареєстровані 60% населення країни, тоді як у січні
минулого року було трохи більше 40%. З 2019 року
кількість українців в Instagram зросла на 22%, а в
Facebook - на 7%. На сьогоднішній день ними
користується 14 і 16 млн українців відповідно. Також, за
рік значно збільшилась кількість користувачів з України
соцмережею TikTok, яка досягла показника 16%, її
зростання склало 500%. Найбільш популярною
соціальною мережею залишається YouTube з охопленням
96% користувачів в Україні. У середньому на сайті вони
проводять близько 40 хвилин в день [3].
Безумовно,
соціальні
мережі
це
один
із
найефективніших способів просування туристичних фірм,
проте туристичному управлінцю необхідно аби
використати цей ресурс максимально ефективно,
долучити до роботи фахівця з SMM. SMM-менеджер (з
англ. Social Media Manager) – це фахівець, який
займається просуванням бізнесу, а саме компаній, брендів

і окремих осіб в соціальних медіа ( Facebook, Instagram,
Tik-Tok, YouTube, Twitter та інших). До його завдань
входить збільшення охоплення сторінки клієнта,
поліпшення сприйманого образу замовника, комунікація з
передплатниками. Менеджери платформ соцмедіа
розвивають і підтримують присутність організації в
інформаційному полі віртуального світу, щодня
працюють над створенням нового контенту, постійно
впроваджуючи інновації для генерації сучасних ідей і
форматів. Вони також контролюють аналітику і
показники ефективності проведених проектів [4]. SMM
має ряд переваг, серед них:
– впізнаваність бренду;
– робота з цільовою аудиторією;
– прямий зворотній зв'язок;
– покриває ЦА, яка не реагує на класичні види реклами;
– поєднує маркетинг і піар;
Також до новітніх маркетингових технологій можна
віднести SEO. Термін SEO є абревіатурою від англій-
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ського терміну «Search Engine Optimization», що
переводиться як «оптимізація під пошукові системи».
Таким чином, пошукова оптимізація є діяльністю, яка
направлена на те, щоб сторінки певного сайту
показувалися у видачі пошукових систем у відповідь на
певні запити користувачів. Мова йде саме про ті запити,
які відповідають змісту сторінок цього сайту. SEO
допомагає знайти клієнтів для бізнесу, у нашому ж
випадку туристів для туристичного бізнесу. Згідно з
останніми дослідженнями агентства Jumpshot за 2017 рік,
переходи з пошуку Google забезпечують 62.6%
відвідуваності для всіх інтернет-ресурсів США. Таких
масштабних досліджень в СНД не проводилось, але у
зв‟язку з більш широким розмаїттям рекламних каналів в
США, імовірно, у нас ця цифра буде ще більшою.
Власник добре розкрученого сайту отримує переходи з
пошуку постійно, без будь-якої зовнішньої рекламної
активності і необхідності платити за переходи. Тому SEO –
це довгострокова інвестиція з можливою пасивною
вигодою протягом тривалого періоду [5]. Отже, SEO і
SММ значно впливають на просування туристичного
бізнесу, а також на прихід нових клієнтів.
В 2021 році з‟являються нові тренди в digitalмаркетингу, на нашу думку, їх було б доречно
застосувати в управлінні туристичним підприємством.
Проаналізуємо найпопулярніші з них. Для того щоб
зібрати необхідну інформацію, відповісти в чаті на
найпопулярніші запитання клієнтів, обробити вподобання
клієнтів, не потрібно більше витрачати час туристичних
менеджерів, коли є функція штучного інтелекту.
Штучний інтелект грає ключову роль в маркетингу
сьогодні. Роботи можуть значно спростити виробничі
процеси, включаючи збір, аналіз і сортування даних
(тренди ринку, поведінка споживачів, інформація про
користувачів, тонни даних з веб-простору, розрахунки),
обслуговування споживачів за допомогою віртуальних
помічників і ін. За прогнозами, до 2021 року 85%
контактів з клієнтами будуть здійснюватися без участі
людини. А з розвитком технологій, розвиваються також
формати рішень ІІ, тому вартість продуктів не стане
проблемою навіть для невеликих компаній.
В мережі Telegram можна створити групу туристичної
агенції з ботом, який зможе не тільки відповідати на
найчастіші питання клієнтів, але і автоматично підбирати
тури, це значно полегшить роботу менеджерів. Чат боти –
важливий digital тренд у 2021 році. Технологія на основі ІІ
використовує формат обміну миттєвими повідомленнями,
щоб бути на зв'язку з клієнтами 24/7. Віртуальні
помічники пропонують відмінне обслуговування клієнтів –
вони чуйні, дають відповіді швидко і точно і ніколи не
втрачають терпіння. До 2021 року чат боти допоможуть
туристичним компаніям заощадити $ 8 млрд на рік.
Також до новітнього маркетингу можна віднести
персоналізацію. Однаковий маркетинг для всіх – це
задумка, яка не дасть ефективного результату, на зміну їй
прийшла персоналізація або персоналізований контент.
Йдеться, зокрема, про email розсилки, що включають
пропозиції товарів і послуг, обраних шляхом аналізу
попередніх замовлень і переваг клієнта. Тобто, туристи
зможуть отримувати на пошту рекламу тільки таких
турів, які були б схожі за ціною та послугами до

попередніх їхніх бронювань. Це полегшить туристичним
агентам роботу, щодо підбору турів, і виключить
пропозицію, яка не буде актуальна туристу.
Відео-маркетинг це важлива частина новітнього
маркетингу. За даними YouTube, споживання мобільного
відеоконтенту збільшується на 100% щороку. Додавання
відео в email розсилку підвищує рівень кліків на 200300%. 90% користувачам відеоролики допомагають
прийняти рішення про купівлю продуктів або послуг.
64% клієнтів частіше роблять купівлю в Інтернеті після
перегляду відео. Ці цифри, а також ситуація з COVID-19 і
карантинними заходами говорять про важливість
включення відео в свою маркетингову стратегію на 2021
рік [6]. Надання інформаційного контенту через візуалізацію дозволяє ефективно передавати ваше повідомлення
великій кількості людей. Тобто реклама туристичного
бізнесу, за допомогою відеоконтенту в You Tube або Tik
Tok значно приверне увагу туристів, особливо якщо відео
будуть креативними.
Також аби привабити туристів, можна використати
новинку в світі новітнього маркетингу, а саме створення
туристичного блогу в Instagram, але з віртуальним
блогером, таким прикладом є віртуальний блогер Astra
Starr, яка є автором цифрового контенту. Тож за таким
цікавим віртуальним блогером, який подорожує, буде
цікаво слідкувати фанатам подорожей. І туристичному
агенству не потрібно буде витрачати кошти на справжні
подорожі, лише на фотошоп та розробку віртуального
героя, що по своїй вартості є дешевшим задоволенням.
Отже, новітній маркетинг – це запорука успіху і
прибутку, потрібно лише вміти використати його у
правильному напрямку, аби запобігти неефективності.
Висновки: Підсумовуючи вищевикладене, можна
зробити висновок, що новітній маркетинг відіграє
важливу роль в успішному функціонуванні туристичного
бізнесу. Маркетинг туристичних послуг можна визначити
як комплекс заходів, пов‟язаних із визначенням і
розроблення туристичного продукту, а також його
просуванням відповідно до психологічних та соціальних
факторів, які необхідно враховувати для задоволення
потреб індивідуумів і груп людей у відпочинку, розвагах
за допомогою надання їм житла, транспортних засобів,
харчування, організації дозвілля тощо. Маркетинг у галузі
туризму є системою вивчення туристичного ринку,
всебічного впливу на покупця, його запити з метою
надання максимальної якості туристичному продукту і
одержання прибутку туристичною фірмою [7].
Новітні тенденції в сфері маркетингу допоможуть
управлінцю туристичним бізнесом створити неповторний
бренд, а також привабити значну кількість клієнтів і
отримати прибуток, без великих вкладень. Необхідно
лише мати цифрову та медіаграмотність. Фактори, які
впливають на ефективність маркетингу – це інноваційність, а також нестандартні підходи. Всі методи та тренди
новітнього маркетингу, які вказані у нашій статті
допоможуть ефективно розвиватись туристичному
бізнесу. SMM, SEO, персоналізація, візуалізація контенту,
чат-боти, штучний інтелект, всі ці тренди 2021 року
спрятимуть просуванню туристичного бізнесу. Маркетинг –
невід‟ємна частина успішного функціонування туристичного підприємства.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ВІДНОВЛЕННЯМ СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА
У статті проведено оцінку фінансових можливостей пов’язаних з відновленням сфери життєдіяльності
міста (доходна та видаткова частина бюджету) м.Покровськ за 2016-2020 рр. Виявлено сфери діяльності з
максимальним та мінімальним фінансуванням для визначення можливих джерел відновлення сфери
життєдіяльності міста. За результатами проведеного аналізу та оцінки фінансових можливостей сфери
життєдіяльності міста Покровськ розроблено пропозиції прогнозування тенденцій розвитку на 2021-2023
роки за трьома сценаріями: критичним, оптимальним, життєздатним.
Ключові слова: фінансування, життєдіяльність, бюджет, оцінка, сценарії.
Постановка проблеми. Збройний конфлікт, що
відбувається на Сході України має руйнівні наслідки.
Особливо постраждала сфера життєдіяльності міст на
постконфліктних територіях. Актуальне питання сьогодення це відновлення об‟єктів і мереж сфери життєдіяльності міст на постконфліктних територіях, що
обумовлено як завданнями, задекларованими в Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–
2027 роки, затвердженій Постановою КМУ № 695 від
5.08.2020 р., та Державній цільовій програмі відновлення та розбудови миру в східних регіонах України,
затвердженій Постановою КМУ № 1071 від 13.12.2017 р.
Проблемами дослідження процесів відновлення
сфери життєдіяльності міст України, які знаходяться на
постконфліктних територіях займалися наукові школи,
які були сформовані в Інститутах НАН України,
зокрема: Інститут економіко-правових досліджень ім.
В.К. Мамутова, Інститут економіки та прогнозування,
Інститут промисловості України, Інститут демографії та
соціальних досліджень та інших. Наукові дослідження
фахівців Інститутів НАНУ сформували концептуальнометодологічний базис, щодо концепту відновлення
різних сфер життєдіяльності постконфліктних міст
України. Зважаючи на вищевикладене, дослідження
оцінки фінансових можливостей потсконфліктних міст

до відновлення життєдіяльності у східних регіонах є
актуальним та своєчасним.
Мета статті оцінювання фінансових можливостей та
визначення можливих джерел відновлення сфери
життєдіяльності міста Покровськ.
Виклад основного матеріалу. Для оцінки фінансових можливостей, пов‟язаних з відновленням сфери
життєдіяльності міста, оцінки стану функціонування,
узагальнення економічних проблем та обґрунтування
програм та проєктів надамо пропозиції щодо вдосконалення економічного забезпечення сфери життєдіяльності
міста (на прикладі одного із семи вугільних міст
Донецької області – м.Покровськ).
Місто Покровськ – це місто обласного значення, яке
знаходиться у західній частині Донецької області.
Площа – 39,3 кв.м. Є крупним промисловим комплексом
Донеччини, який представлено галузями: добувна,
машинобудування, металургія, харчова та інші.
Основний природний ресурс – кам‟яне вугілля.
Проведемо оцінку виконання бюджету м.Покровськ
за 2016–2020 рр. для виявлення сфер діяльності з
максимальним та мінімальним фінансування Виконання
бюджету м. Покровськ за 2016–2020 рр., тис. грн
представимо у таблиці 1.
Таблиця 1

Виконання бюджету м.Покровськ за 2016-2020 рр., тис.грн

Види доходів та видатків

2016

Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з
капіталом
Офіційні трансферти
Всього доходів:

301391,7
37152,4

2017

2018
ДОХОДИ
407863,9
544302,6
39443,8
52481,5

Відхилення,%
2020
2020
/2019
/2018

2019

2020

624890,1
45125,8

657680
20296,4

5,25
-55,02

20,83
-61,33

3,1

4

328,1

892,2

1263,7

41,64

285,16

339270
677817,2

424077,9
871389,6

438466,2
1035578

406726,9
1077635

242826
922066

-40,30
-14,44

-44,62
-10,96
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Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я
Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Житлово-комунальне
господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Всього видатків:
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ВИДАТКИ (за програмною класифікацією)
21574,2
35370
52651,1
61821,2
162545,5
169561,2
219787,4
245206,7
86561,1
119461,5
123095
108494,8

69647,7
246445
80479,3

12,66
0,51
-25,82

32,28
12,13
-34,62

168482,3
16009,6
11998,6

223522,1
38405,9
13251,7

249332,8
27442,3
14139,4

149537,5
25705,2
16354,9

28466,3
11609,3
17748,1

-80,96
-54,84
8,52

-88,58
-57,70
25,52

101936,8
77400,9
48292,8
684,1
695485,9

128216,6
59738,3
71710,1
307,7
859545,1

188238,7
109794
402,9
57689,4
1042573

207446,4
223076,3
864,6
70614,6
1109122,3

93048,2
168494
164,2
103623
819725

-55,15
-24,47
-81,01
46,74
-26,09

-50,57
53,46
-59,25
79,62
-21,37

Джерело: складено за офіційним SMART-порталом Покровської міської ради [1]
Аналіз доходної частини виконання бюджету
м. Покровськ за 2016 р. – 2020 р. має тенденцію до
постійного збільшення за наступними видами:
– податкові надходження у 2020 році порівняно з
2016 роком збільшились на 356288,3 тис.грн; у 2020 році

порівняно з 2019 роком на 5,25%; 2020 році порівняно з
2018 на 20,83%; 2020 році порівняно з 2017 на 38%
(для наочності представимо податкові надходження
м. Покровськ на рис.1);

Рис. 1. Динаміка податкових надходжень м.Покровськ за 2016–2020 рр.
Джерело: складено за офіційним SMART-порталом Покровської міської ради [2]
– доходи від операцій з капіталом у 2020 році
порівняно з 2016 роком збільшились на 1260,6 тис.грн; у
2020 році порівняно з 2019 роком на 41,64%; 2020 році

порівняно з 2018 на 285,16%; 2020 році порівняно з 2017
роком на 1259,7 тис. грн. (для наочності представимо
податкові надходження м. Покровськ на рис. 2).

Рис. 2. Динаміка доходів від операцій з капіталом м.Покровськ за 2016–2020 рр.
Джерело: складено за офіційним SMART-порталом Покровської міської ради [1]
У частині неподаткових надходжень тенденція до
збільшення спостерігається до 2018 року. 2020 році
порівняно з 2018 роком зменшується на 61,33%;

2020 році порівняно з 2019 роком на 55,02%.
У частині офіційних трансфертів відбувається така ж
закономірність зниження на 44,62% та 40,3% (рис. 3).

106

Scientific Journal Virtus, September # 56, 2021

Рис. 3. Динаміка неподаткових надходжень та офіційних трансфертів м.Покровськ за 2016–2020 рр.
Джерело: складено за офіційним SMART-порталом Покровської міської ради [1]
Аналіз видаткової частини виконання бюджету м.
Покровськ за 2016 р. – 2020 р. має тенденцію до
збільшення у наступних тематичних групах (рис. 4):

Рис. 4. Динаміка по тематичним сферам діяльності видаткової частини бюджету м.Покровськ за 2016–2020 рр.
Джерело: складено за офіційним SMART-порталом Покровської міської ради [1]
– державне управління: у 2020 році порівняно з 2019
роком на 12,66%; 2020 році порівняно з 2018 на 32,28%;
– освіта: у 2020 році порівняно з 2019 роком на
0,51%; 2020 році порівняно з 2018 на 12,13%;
– фізична культура та спорт: у 2020 році порівняно з
2019 роком на 8,52%; 2020 році порівняно з 2018 на
25,52%;
– міжбюджетні трансфери: у 2020 році порівняно з
2019 роком на 46,74%; 2020 році порівняно з 2018 на
79,62%.
Тенденції до зменшення відбулися у наступних
тематичних групах:
– охорона здоров‟я: з 2016 року по 2019 рік
відбувалося постійне збільшення видатків на цю
тематичну групу, але у 2020 році порівняно з 2019 роком
зменшення на 25,82%; 2020 році порівняно з 2018 на
34,62%;

– соціальний захист та соціальне забезпечення:
з 2016 року по 2018 рік відбувалося постійне збільшення
видатків на цю тематичну групу, але у 2020 році
порівняно з 2019 роком зменшення на 80,96%; 2020 році
порівняно з 2018 на 88,58%;
– культура та мистецтво: з 2016 року по 2018 рік
відбувалося постійне збільшення видатків на цю
тематичну групу, але у 2020 році порівняно з 2019 роком
зменшення на 54,84%; 2020 році порівняно з 2018 на
57,70%;
– житлово-комунальне господарство: з 2016 року
по 2019 рік відбувалося постійне збільшення видатків
на цю сферу діяльності, але у 2020 році порівняно
з 2019 роком зменшення на 55,15%; 2020 році порівняно
з 2018 на 50,57%;
– економічна діяльність: збільшення у 2018–
2019 роках порівняно з 2016 роком на 32393,1 тис. грн
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та, відповідно, у 2019 році на 145675, 4 тис.грн, у 2020
році порівняно з 2018 на 53,46%, але у 2020 році
порівняно з 2019 роком зменшення відбулося на 24,47%.
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Розглянемо динаміку виконання бюджету м. Покровськ
за 2016–2020 роки за доходами та видатками (рис.5).

Рис.5. Динаміка виконання бюджету м.Покровськ за 2016–2020 роки
Джерело: складено за офіційним SMART-порталом Покровської міської ради [2]
Динаміка виконання бюджету м. Покровськ показує
перевищення видаткової частини над доходною частиною:
у 2016 році на 17668,7 тис.грн; у 2018 році на 6994,6 тис.
грн.; у 2019 на 31487,3 тис. грн. Доходна частина
м.Покровськ зменшується у 2020 році порівняно з 2019
роком на 14,44%; у 2020 порівняно з 2018 роком на 10,96%.

Видаткова частина зменшується у 2020 році порівняно з
2019 роком на 26,09% порівняно з 2018 роком на 21,37%.
З метою розробки прогнозу рівня можливих сценаріїв
розвитку м. Покровськ на наступні три роки (2021–2023)
скористаємося методами трендового аналізу. Вихідними
даними для аналізу є показники, наведені у таблиці 1.

Рис.6. Результати проведення аналізу доходної та видаткової частини бюджету м. Покровськ за 2016–2020 рр.
Висновки. Проведено оцінку фінансових можливостей пов‟язаних з відновленням сфери життєдіяльності
міста (доходів та видатків бюджету) м. Покровськ за
2016–2020 рр. Виявлено сфери діяльності з максимальним та мінімальним фінансуванням для визначення
можливих джерел відновлення сфери життєдіяльності
міста. За результатами проведеного аналізу та оцінки
фінансових можливостей сфери життєдіяльності міста
Покровськ розроблено пропозиції прогнозування
тенденцій розвитку на 2021-2023 роки за сценаріями:
1. Критичним сценарієм – показує, якщо доходна
частина бюджету м.Покровськ зменшується на 1%, то
видаткова частина у 2021 році зменшиться на 6%
порівняно з 2020 роком; у 2022 році на 9% порівняно
з 2020 роком; у 2023 році на 34% порівняно з
2020 роком.

2. Оптимальним сценарієм – показує, якщо доходну
частину збільшити на 33% за допомогою: боротьби з
суб‟єктам господарювання, яки мають податковий борг,
та з тими, хто ухиляється від сплати платежів до бюджету; легалізації зарплатних схем; реалізації інвестиційноінноваційних проєктів, тоді видаткову частину, можна
збільшити на сфери, які найбільш потребують втручання (згідно Стратегії розвитку міста до 2030 року)
у 2021 році – на 19%,у 2022 році – на 25%, у 2023 році –
на 30%.
3. Життєздатним сценарієм – показує, якщо
доходну частину збільшити на 43% за допомогою:
боротьби з суб‟єктам господарювання, яки мають
податковий борг, та з тими, хто ухиляється від сплати
платежів до бюджету; легалізації зарплатних схем;
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів; привати-
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зації державних підприємств; легалізації деяких видів
бізнесу, тоді видаткову частину можна збільшити на
розвиток сфер, які найбільш потребують втручання
(згідно Стратегії розвитку міста до 2030 року) у 2021 році –
на 42%, у 2022 році – на 68%, у 2023 році – на 76%.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL OPPORTUNITIES RELATED TO THE RESTORATION
OF THE CITY'S LIFE
This article provides an assessment of the financial opportunities associated with the restoration of areas of city life
(revenues and expenditures) of Pokrovsk for 2016–2020. Areas of activity with maximum and minimum funding have been
revealed to identify possible sources of restoration of the city's sphere of life. Based on the results of the analysis and
assessment of the financial capabilities of the sphere of life of the city of Pokrovsk, proposals for forecasting development
trends for 2021-2023 have been developed in three scenarios: critical, optimal, viable.
Key words: financing, vital activity, budget, estimation, scenarios.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ГАРМОНИИ СТРАТЕГИИ,
ТАКТИКИ И ОПЕРАТИКИ В УСЛОВИЯХ
ПОСТГЛОБАЛЬНОЙ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
Цель статьи – изложение итогов авторского изучения диапазона возможностей поддержания
эффективного баланса стратегии, тактики и оператики преобразований при помощи ресурснометодологических баз, соответствующих крепнущим тенденциям постглобальной регионализации.
Методы исследования и изложения базируются на комплексном использовании конкретно-исторического
и абстрактно-логического подходов, фиксации общих и специальных черт, общественной статики и
трансформационной динамики. Рассматриваются цели и условия общественных метаморфоз,
обусловившие специфику эффективного воздействия на политико-экономические процессы. Выделяются
направления модернизации, связанные с постиндустриализацией. Характеризуются ключевые элементы
успешных преобразований.
Ключевые слова: трансформации, гипериндустриализация, стратегия, тактика, оператика.
Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу,
мы почитали против наших соседей все средства
дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы.
Мы по-прежнему ссорили соседей между собой,
чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых,
чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных,
чтоб восстановить против них слабых.
Одоевский В.Ф. «Город без имени»

Постановка проблемы. Совершенствование хозяйственного роста приоритетно предполагает не только
предотвращение недобросовестной экономической конкуренции, но и активную региональную политику. Международное разделение труда уже накрепко связало регионы
между собой. Но эндогенность их возрождение при
постглобальности входит в необходимость развития.
Интеграция этих двух начал составляет весомую часть
динамики баланса стратегии, тактики и оперативного
искусства. Усиление характеристик и тенденций постглобальных трансформаций означает, прежде всего, сведение
в сложных процессах соперничества экономическими и
внеэкономическими методами культурно-цивилизационных миров, находящихся на совершенно разных этапах
своих циклов изменений; регулярное переформирование
альянсов, превращающихся в гибкие, подвижные образования; достижение и поддержание баланса стратегии,
тактики и оператики при глобальных взаимосвязях и
постглобальном качестве их. Так, в ойкумене сосуществуют мириады социокультурных стилистик, в большей
или меньшей степени комплиментарных либо враждебных друг другу, готовых к конкуренции и / или партнѐрству, проживающих разные фазы своего развития и
различающихся по балансу своих преимуществ /
недостатков, возможностей и потенциалов. В переходный
период к новой общественной парадигме свои подходы
видоизменяют и лидеры ойкумены, и фавориты прежнего
порядка, которые вынуждены «вертеться аки бесы перед
заутреней».
Анализ исследований и публикаций, на которые
опирается автор. В подходах и работах Л. Абалкина,
А. Аверьянова, Ж. Алфѐрова, А. Ачлея, Ф. Броделя,

А. Бузгалина, П. Бьюкенена, В. Вазюлина, И. Валлерстайна, В. Васильковой, А. Вассермана, А. Галушки,
В. Гееца, Б. Гидаспова, С. Глазьева, Р. Гринберга,
С. Гуренко, Дж. Гэлбрейта, Э. Гэмбла, А. Дагаева,
М. Делягина, В. Дергачѐва, А. Дзасохова, Д. Егорченкова,
В. Ефимова, Р. Жено, В. Зомбарта, Л. Ивашова, Р. Ищенко,
Д. Калаича, М. Кастельса, В. Катасонова, М. Китинга,
А. Кобякова, Г. Колбина, А. Колганова, О. Колчиной,
Дж. Корбина, В. Корнилова, М. Корнфорта, С. Кургиняна,
Д. Куликова, К. Леонтьева, И. Лукинова, Э. Люттвака,
Г. Малинецкого, В. Медведева, С. Михеева, В. Никонова,
А. Ниязметова, М. Окулова, К. Омае, Ю. Осипова,
И. Острецова, В. Павлова, Ю. Палкина, Ю. Пахомова,
С. Переслегина, Д. Перетолчина, К. Петрова, Е. Примакова,
В. Пякина, В. Сагатовского, Б. Сандерса, Т. Сергейцева,
В. Симоненко, Ю. Соколова, Г. Спенсера, Е. Спицына,
М. Сторпера, С. Уралова, Г. Фетисова, А. Фурсова,
М. Хазина, С. Хантингтона, С. Хелемендика, И. Черниковой,
О. Шпенглера анализируется коридор индивидуальных и
командных возможностей в пересечении времени
межпарадигмального перехода и усиления кластеров
развития.
Цель текста – изложение результатов анализа диапазона возможностей поддержания эффективного баланса
стратегии, тактики и оператики преобразований при
помощи ресурсно-методологических баз, соответствующих крепнущим тенденциям постглобальной регионализации, для усиления комплексной политико-экономической конкурентоспособности национальной модели
развития. Методы исследования и изложения основаны на
использовании конкретно-исторического и абстрактнологического подходов, фиксации общих и специальных
черт, целого и частностей, общественной статики и
трансформационной динамики.
Изложение основного материала исследования.
Переходность нашего времени многослойна. Тенденции
изменений общественных целостностей знают эпохи и
моменты перехода на стыке между ними, характеризующими особенности развѐртывающегося исторического
процесса. Сущность процессов, наполняющих переходный
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период, связана с противоборством различных вариантов
дальнейших изменений, а не только отмиранием
прошлых стратегий и нарождением грядущих. Ресурснометодологические базы обеспечения устойчивого развития значимо трансформируются, предрасполагая к
осуществлению последовательной децентрализации.
Органичность сочетания преемственности и развития –
важнейшее условие защиты идентичности и обеспечения
возрождения постсоветского пространства, что высвечивает роль и лидеров, и институтов. Возвращение
упущенной стратегической инициативы взамен стратегической растерянности наших дней – требование времени.
Как известно, советскому человеку была присуща
глубокая уверенность не только в справедливости, но и в
исторической прогрессивности общественного строя,
следовательно, – сознание исторической правоты и
гордость от личного участия в торжестве дела освобождения всего человечества, создания более счастливого и
разумного общества. И ныне для стабильности общественной поддержки трансформаций и создания в их
процессе условий долгосрочного социально-экономического развития на основе реализации постглобальных
эндогенных моделей, имманентных возможностям
«умного общества», необходимы не только крупномасштабный маневр ресурсными базами и государственная
поддержка «точек роста», в частности, – инновационных
кластеров шестого-седьмого технологического уклада, но
и формирование стимулирующей созидательный вектор
перемен социокультурной среды, в частности, – комплексное укрепление мотивации развѐртывания и реализации
творческого потенциала человека, а также обеспечение
привлекательных условий жизни. Прежде всего, это
ориентирует на применение механизмов совершенствования системообразующих отношений, а также введение
среднеевропейских социальных стандартов (например,
оплаты труда, пенсионного обеспечения, уровня жизни и
т. д.). Вместе с тем, эффективное проведение рефлексивной модернизации общества для реализации нового
Сверхпроекта социально-экономического развития коррелирует с подъѐмом сознания. Интеллектуальная культура
(и одно из ее высших воплощений – культура научная) –
сегодня не просто феномен культуры. Именно реализация
и развитие научно-интеллектуального потенциала становится мощнейшим фактором жизни общества, партнѐрства и конкуренции культурно-цивилизационных миров.
Меняется мир – трансформируются субъект исторического процесса и структура воздействия на него.
Преодоление недочеловеческого прагматизма и примитивного утилитаризма входит в эволюцию носителей
сознания как этап движения от техногенной к духовной
цивилизации. Экономическое восприятие справедливости
динамично. Скажем, очевидно, что при рабовладении
положение раба как мыслящего орудия воспринималось
как нормативное. Так же уходит в прошлое и
нормативность эффективности утилитарного прагматизма
(в частности, тейлоризма / фордизма). Между тем, новая
эпоха в качестве условия и социальной безопасности, и
общественного развития предполагает привлечение
широчайших народных масс к сотворчеству (прежде
всего, в труде и управлению). Глобальные метаморфозы
связаны не только с освоением иной моделью развития,

но и с изменением привычных ресурсов регионального
управления, с ростом малопрогнозируемости и многоиерархичности, а потому – с трансформацией характера
взаимоотношений элиты и общества. На этом пути
сбрасывание навязываемого нравственно-духовного и
идеологического инфантилизма (в частности, с преодолением прокрустова ложа западных штампов) – необходимость органичного развития[1-5]. Причѐм возвращение
разноуровневых регионов к развитию на собственной
основе как естественный элемент органичного процветания культурно-цивилизационных миров имманентно
постглобальным динамикам. Смена эпохи предполагает
новую модель в трактовке прошлого, настоящего и
будущего. В рамках переходного периода определяется
соотношение сил в структурировании общественных
противоречий, то, в чьих интересах и кем будут осуществляться перемены. Этой фазе трансформаций общества
характерны распространение гибридных взаимодействий,
преодоление однозначности организационных правил и
усиление фрагментации громоздких структур, стимулирующие гибкость распределения деятельности и стратегического партнѐрства. При этом конкурируют факторы
объективные и субъективные, закономерные и случайные,
уникально невозвратимые и циклично повторяемые [6-9].
Уже очевидно: без решительного продвижения на
магистральных направлениях развития желательных
изменений не достичь. И просто частностей очередной
модернизации уже недостаточно. При необходимости
противостояния нарастающей угрозе депопуляции и
архаизации укрепление суверенитета можно закономерно
ожидать исключительно при действенном приоритете
гипериндустриализации с опорой, с одной стороны, на
научно-образовательно-производственные кластеры, с
другой, – на общественную среду перемен. Безотлагательные изменения имеют всесторонний характер. Дело
ведь не только в том, что таким образом расширяется
ниша присутствия на рынках со своей, подчас уникальной
продукцией, но и в том, что это направление сопряжено с
коренным изменением всего образа жизни человечества.
Т.о. существует потенциал возможностей в сфере образования и культуры (материальной и духовной), актуализируемый организационно-управленческими воздействиями. Причѐм и в качестве общей закономерности, и по
отношению к конкретике особенностей произошедшей
комплексной деградации в состоянии общества. Вместе с
тем, кардинальное изменение производства, в частности,
отнюдь не ориентации на «невидимую руку рынка» в
ценообразовании, соотнесении спроса и предложения, а
переход к маркетинговым исследованиям и расчѐтам;
рост взаимозависимости в технологических цепочках и
т. п. – всѐ это требует адекватных системных преобразований, прежде всего, решительной демократизации и
гуманизации системообразующих отношений труда,
собственности и управления, фиксации общенародной
собственности на природные ресурсы, обеспечение
развитой системы социальной защиты, подъѐма уровня
социальных гарантий.
Идея общественного развития включает признание
того факта, что в сорезонировании его параметров
меняются актуальные поля, нарастающие на фундаментальном базисе культурно-цивилизационного мира [10-
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13]. Так в истории подвижна роль насилия и традиций,
прогресса и регресса, эволюции и революции, конкуренции и партнѐрства в обособленном становлении и
соразвитии миров. Крайне существенно, чтобы поле
социального и индивидуального творчества возрастало, а
качество и длительность жизни – увеличивались.
Обществу: как отдельного культурно-цивилизационного
мира, так и ойкумены – важно разнообразие мировоззрений, поисков, подходов, покуда оно не подрывает
основ его существования. Плодотворная защита исторической памяти при понимании всемирно-исторического
процесса как непрерывного и постоянного требует учить
население размышлять, действовать, творить: самостоятельно и в коллективе. Культивирование социокультурной ткани общества: социальности, выросшей из
базовых ценностно-смысловых комплексов культурноцивилизационного мира, наряду с формированием и
развитием кластеров нового – становится важнейшим
направлением обеспечения общественной безопасности.
Для этого в условиях глобализации и формирования
технологий смещения как восприятия реальности общественным и индивидуальным сознанием, так и самой
реальности в нужном направлении за счѐт стимулирования желательных трансформаций – требуется возможность как качественного доступа к нужной информации,
так и защиты от негативных информационных воздействий. Научно-методологическое и нравственно-ценностное обеспечение творчества в труде и управлении –
непреложная необходимость разумной инициативы
исторического масштаба. Так, без обеспечения научного
уровня методологического обеспечения соучастие в
управлении бессмысленно и аморально. Более того,
именно отсутствие условий развития и реализации своей
комбинации одарѐнностей способствует наполнению
участниками протестных движений, а в конечном итоге –
и срыву постмодерна в контрмодерн. И проблема не в
наличии у человека биофизиологических потребностей, а
в их социокультурном гипертрофировании с целью
манипулирования индивидуальным и общественным
сознанием, оскотиниванием человека и расчеловечиванием общества, облегчением управления толпой
«заряженных» на простейшие рефлексы и редукцией к
элементарному «хлеба и зрелищ» наших дней. Между
тем, использование в моделях гипериндустриализации
рефлексивного потенциала постмодернизации (постсовременной модернизации) и сокращение еѐ опасностей
заново реактуализирует вопрос о субъектности изменений [14-21].
Сущность взаимоподдержки традиций и инноваций
общественного развития – в политико-экономическом и
социокультурном устройстве порядка жизни, который,
чтобы быть созидательным, должен восприниматься
народом как справедливый, должный. Доверие же
возникает от восприятия положения в обществе как
справедливого, в частности, действия эффективных и
адекватных эпохе механизмов воплощения идеалов
свободы и солидарности, социального равенства и
правового равноправия. Так формируются «локомотивы»
роста, генерирующие «цепную реакцию» политикоэкономического развития. Постсоветские преобразования,
накладываясь на особенности постиндустриализма,

111

постглобальности и, в целом, постсовременности, порождают существенные модификации социокультурной и
политико-экономической среды реформ. Очевидно, что
состояние и динамика ряда как внутренних, так и
внешних факторов развития в пространстве экс-СЭВ, тем
более – бывших республик СССР, во многом зависит от
действий России и, соответственно, отношений с ней.
Запад, естественно, пытается сдвинуть в свою пользу
границу между культурно-цивилизационными мирами, но –
в той степени и теми методами, которые позволяет ему
РФ. Разнообразные субъекты международных процессов
входят в геостратегические «пустоты» – когда Россия
уходит оттуда, не желая удерживать пространства своей
приоритетной ответственности. Соответственно, при
нынешнем соотношении сил субъектов и регионализации
мира оптимизация соотношения стратегии, тактики и
оператики в Евразии значимо зависит от поведения РФ.
Экономический курс должен включать понимание того,
что преодоление препятствий – неотъемлемый элемент
развития личности и общества. Развѐртывание потенциала происходит в решении задач, в т. ч. – победе над
разнообразными сложностями. Навязывание идеалов
«экстремального комфорта» на основе ценностносмысловых комплексов вокруг эмансипации звериных
инстинктов, тяги к праздности и развлечениям либо
стяжательству / накопительству, подмена развития на
иллюзией жизни губительно не только для человека, но и
для общества. Например, необходимость активного
участия в международных экономических отношениях и,
вместе с тем, развития эндогенных механизмов обостряет
задачи регионализации. Сторонниками фритредерства и
снятия препон в организации международной жизни
всегда были страны-лидеры, получавшие от этого
наибольшие выгоды, тогда как протекционизм защищался
уязвимыми на данном этапе государствами. Однако
постглобальная среда создаѐт возможности соединить
преимущества интеграции в мировые отношения с
защитой своеобразия базовых ценностно-смысловых
комплексов, закладывающих ось идентичности культурноцивилизационного мира, а время концентрированной
переходности потворствует разнообразию. Вместе с тем,
одной из форм эгоцентризма скопивших наибольшие
богатства становятся подходы самоизоляции.
Выводы. Умение при принятии и реализации решений опереться на «мир регионов» – ощутимый фактор
достижения гармонии стратегии, тактики и оператики.
Чувствительность устойчивости народа, страны и государства к условиям перехода (тем паче парадигмального
уровня) означает не только выработку дерева целей, но и
хрупкость каждого из культурно-цивилизационного
миров как целостности в период форсированных
преобразований. Притом сложно- и многоообразно
организованное общество устойчивее к воздействиям и
имеет больше возможностей адаптации.
Период сконцентрированных преобразований – переход отнюдь не к какому-либо одному определѐнному для
всех культурно-цивилизационных миров образцу образа
жизни, общественного устройства, политического режима
и т. д., а именно к новой общественной парадигме
(ориентированной как раз на рост разнообразия).
Сохранение органичности развития требует отбора не
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только исторически оправданных, но и адекватных
условиям (как пространственным, так и временным)
шагов трансформирования. Поддержание гармонии в
интеграции стратегических, тактических и операционных
уровней преобразований требует баланса индивидуального и социокультурного начал. Одновременное действие
мер стратегии, тактики и оператики во внутренних и
внешних преобразованиях требует тщательного учѐта
макро- и микропоследствий избираемого курса. Расширение во время переходного периода «коридора свободы»
порождает резкий рост потенциала и возможностей, и
угроз. Причѐм то и другое может оказаться не только
непосредственным, но и дальнодействующим. Изменение
же устройства общественной системы требует не только
повышения конечной эффективности, но и использования
рычагов желательных изменений, в частности, путѐм
стимулирующих трансформаций общественной среды и
культивирования кластеров положительных перемен. В
частности, изменение характера как среды, так и самого
процесса развития делает привлекательным включение
моделей гипериндустриализации. Причѐм при ускорении
исторического калейдоскопа на принятие благоприятных
решений времени всѐ меньше, а ценность для результата
точности их отбора – всѐ выше.
Дальнейшее изучение избранной темы требует
анализа трансформаций инструментария взаимодействия
культурно-цивилизационных миров.
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MAINTAINING THE HARMONY OF STRATEGY, TACTICS AND OPERATICS IN THE CONDITIONS
OF POST-GLOBAL REGIONALIZATION
The purpose of the article is to present the results of the author's study of the range of possibilities for maintaining an
effective balance of strategy, tactics and operations of transformations using resource-methodological bases corresponding to
the growing tendencies of post-global regionalization. Research and presentation methods are based on the complex use of
concrete historical and abstract logical approaches, fixing general and special features, social statics and transformational
dynamics. The goals and conditions of social metamorphosis, which determined the specifics of the effective impact on
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