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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 58th issue of our journal. In this issue we 

propose you 28 research papers and one scientific reviev which were represented by the authors 

from various fields. We hope you will be interested in them. 

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

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

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

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

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

modern science.  

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

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

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

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

Information Space: National and International Aspects". About 4,500 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Borders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland, 

India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic, 

Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 

I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles 

for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the 

borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication. 

II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and / 

or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the 

reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars 

believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing. 

The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant 

areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other. 

III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the 

completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered 

on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about 

printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

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

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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Philosophy 
УДК 76.03/09:7.034:94(477.41) 

Більченко І.В., 

ст. науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Niez_bilchenko@ukr.net 

Україна, м. Переяслав 

ПОВНОАРКУШЕВІ ГРАВЮРИ ДО ВИДАННЯ  

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ «АПОСТОЛ» 1738 Р.  

ЯК ЗРАЗОК УНІКАЛЬНОГО ЯВИЩА В МИСТЕЦТВІ 

УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Трансформаційні явища 

сучасного українського суспільства, зумовлені поглиб-

леним вивченням пам’яток української культури, актуа-

лізують проблему дослідження творчості видатних май-

стрів, які діяли на території нашої держави. Зокрема, 

привертають увагу роботи талановитих різьбярів-граве-

рів ХVIII ст., які прикрашають стародруки. Для зазначе-

них зображень характерна складність композиції та осо-

блива пишність декоративних форм. Меморіальний 

музей Г.С. Сковороди Національного історико-етногра-

фічного заповідника «Переяслав» зберігає значну кіль-

кість цінних та рідкісних пам’яток друку ХVIII ст., що 

містять повноаркушеві гравюри у стилі українського 

бароко. Серед них роботи таких видатних майстрів різ-

цевої гравюри: Григорія Левицького, Аверкія Козачків-

ського, ієромонаха Макарія, Олександра і Леонтія Тара-

севичів та інших. Для їхніх робіт характерний високий 

художній рівень, ошатність, художня вартісність, багат-

ство прикрас, якісне мистецьке графічне наповнення. 

Гравюри XVIII ст. мають не лише історико-художне, а й 

пізнавальне значення, виступаючи джерелом для ви-

вчення духовного, соціально-економічного життя. 

Метою даної розвідки є аналіз художніх особливос-

тей репрезентації релігійних сюжетів та образів святих у 

повноаркушевих гравюрах, які прикрашають книгу Апо-

стол 1738 р., видану типографією Києво-Печерської лаври. 

Методи дослідження базуються на використанні су-

купності загальнонаукових (аналіз, синтез) та спеціаль-

них книгознавчих, мистецтвознавчих. Зокрема, образно-

стилістичний аналіз застосовано для виявлення особли-

востей художньої мови, визначення константних аспек-

тів у інтерпретації образу. Аналітичний сприяє форму-

ванню висхідного положення про композицію. Прийоми 

семантичного аналізу використовуються для осмислення 

образно-змістової структури мистецького твору. 

Як пам’ятка мистецтва, видавництво книг здавна 

притягувало увагу дослідників. Частина видань XVIІ–

XIХ ст., які представлені в Меморіальному музеї 

Г.С. Сковороди, були об’єктом дослідження багатьох 

книгознавців і мистецтвознавців, як у контексті загаль-

них праць про історію книги, так і окремих розвідок. 

Про окремі видання граверів та художні елементи міс-

тить інформацію відомий словник російського мистецт-

вознавця Д.О. Ровінського «Подробный словарь русских 

граверов XVI–XVIII вв.» [1]. Праця В. Стасенка присвя-

чена розкриттю ідентичності української гравюри. Ав-

тор визначає головні тенденції розвитку художньо-обра-

зної мови та житійних образів Христа і Богородиці [2]. 

Серед дослідників ХХ ст. української книжкової гра-

вюри варто згадати В.І. Свєнціцьку [3], Г.Н. Логвина [4]. 

Виклад основного матеріалу. До рідкісних, приміт-

них видань книгозбірні Меморіального музею Г.С. Ско-

вороди відноситься Апостол 1738 р., надрукований у ти-

пографії Києво-Печерської лаври. Повна назва – «Дѣѧній 

и посланїй Стыхъ АптѠлъ». Книгу прикрашають повно-

аркушеві гравюри ієромонаха Макарія та Григорія Леви-

цького – видатних майстрів доби бароко на території 

України. Апостол – одна із найдавніших богослужбових 

книг, що містить Діяння та Послання апостолів із розпо-

ділом їх на зачала (розбиття глав за змістом) [5, с.912]. 

Григорій Кирилович Левицький – український гра-

вер, що працював різцем. Народився близько 1697 р. у мі-

стечку Маячки Полтавської губернії. Походив із відо-

мого козацького роду Носів. Його батько Кирило Ніс – 

був священиком. Освіту Григорій отримав у Києво-Мо-

гилянській академії, там опанував техніку граверства на 

міді. Є відомості, що удосконалював свою майстерність 

у Вроцлаві (Польща), працюючи у майстерні відомого 

художника Бартоломея Страховського. До одруження 

носив прізвище Ніс, після взяв прізвище дружини-дво-

рянки Агафії – Левицький [6, с.402]. Після повернення 

із-за кордону поселився на Подолі у м. Києві. Працював 

у типографії Києво-Печерської Лаври на посаді «справ-

щика». Прийняв священний сан у 1738 р. Відомий як 

Метою даної розвідки є аналіз художніх особливостей повноаркушевих гравюр із книги Апостол, яка 

видана типографією Києво-Печерської лаври у 1738 р. 

Методи дослідження базуються на використанні сукупності загальнонаукових та спеціальних 

книгознавчих, мистецтвознавчих. Зокрема, образно-стилістичний аналіз застосовано для виявлення 

особливостей художньої мови, визначення константних аспектів у інтерпретації образу апостолів. 

Аналітичний сприяв формуванню висхідного положення про композицію. Прийоми семантичного аналізу 
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автор станкових та книжкових гравюр на міді, ілюстра-

цій богослужбових та світських друків, численних еста-

мпів. У 1752 р. під керівництвом відомого художника 

Олексія Антропова, упродовж трьох років Григорій Ле-

вицький разом із сином Дмитром розписували стіни в 

Андріївській церкві міста Києва. Вони є авторами 

«Панно з сіячем». Помер Григорій Левицький 19 травня 

1769 р. [7]. 

Про гравера ієромонаха Макарія відомості надзви-

чайно мізерні. Відповідно до словника російського мис-

тецтвознавця Д.О. Ровінського, ієромонах Макарій – це 

Макарій Синицький ієромонах Чернігівського Ільїнсь-

кого монастиря. В своєму словнику він також дає перелік 

робіт майстра-гравера та частину підписів до них [8, с.592]. 

Апостол 1738 р. – це розкішне видання, яке прикра-

шають сюжетні заставки, ініціали, кінцівки та вісім ви-

сокохудожніх повноаркушевих гравюр двох таланови-

тих художників XVIII ст. Кожному майстру належить по 

чотири мистецьки створені гравюри з євангельськими 

сюжетами, для яких характерна індивідуальність, різно-

маніття використання формально-пластичних прийомів. 

На титульному аркуші розміщена гравюра, в якій яс-

краво відбились стильові риси бароко. Дане зображення 

є відтиском із мідної дошки і має розміри 270 мм на 

160 мм. Композиція, складна за змістом і візуальною 

структурою, вражає пишністю; кожна деталь продумана, 

має певний символічний зміст. У нижній частині, під 

наклеєною смужкою паперу (швидше за все, результат 

реставрації ХІХ ст.), на світлі можна прочитати цінну 

інформацію, яка допомогла встановити авторство: «Изо-

брази Іеросхімонахъ Макарій 1738». Отже, автором ти-

тульної гравюри є Макарій Синицький. 

Гравюра на титульному аркуші відіграє роль уза-

гальненої сюжетної ілюстрації, відображаючи ідею 

книги. Автор зобразив святих та простих людей, які мо-

ляться Святому Духу, зображеного у вигляді голуба. 

Більшу частину аркушу займає пишна рамка, в якій роз-

міщено вихідні дані про видання, надруковані черво-

ними та чорними фарбами. Рамка створена з викорис-

танням рокайлевих та рослинних мотивів у вигляді 

картуші. Майстри подбали, щоб форма літер і рядків 

була узгоджена з усіма образними деталями, адже дру-

кувалася дана інформація окремо від основної гравюри. 

Таким чином, титульний аркуш даного видання є гармо-

нійним синтезом зображення та назви книги. 

Зверху по центру аркуша – символічне зображення 

першого послання коринфянам святого апостола Павла: 

Святий Дух зображено традиційно у вигляді голуба, а 

навколо нього напис «коемɣҗдо даӗтсѧ ѩвлӗнїє дӽа на 

полӡɣ». Від цих слів розходяться промені із дарами Бо-

жими – благодатними проявами Святого Духу у вірую-

чих людей: «Скаӡанїѧ ѧӡыкѡвъ» – тлумачення мов, 

«Гѿди ѧӡыкѡвъ» – різні мови, «Ҏаӡсɤҗдέнїѧ дχѿвъ» – 

розпізнання духів, «Пророчέство» – пророцтво, «Даро-

ванїѧ исцѣлέнїй» – дари зцілення, «Вѣра» – віра, «Слово 

разɤма» – слово знання, «Слово прέмрости» – слово му-

дрості. Під «дарами-променями» напис: «Всѧҗέ сїѧ 

дѣйсвɤέтъ єдинъ и той жде дχъ» – все це дає один і той 

же дух.  

На звороті титульного аркуша – наступний мідерит 

ієромонаха Макарія: багатопланова гравюра із сюжетом 

Вознесіння Ісуса Христа. Відбиток має розміри 267 мм 

на 161 мм. Серед зображених постатей є два образи із 

атрибутами святості – німбами: угорі на хмарах постать 

Ісуса Христа із широко розкритими руками, внизу на 

колінах із молитовно схрещеними на грудях руками – 

Діва Марія. У Богородиці – ніжні риси обличчя, ледь 

помітна посмішка. Біля неї майстер зобразив досить па-

фосно дванадцять апостолів. Їхні образи подано в русі й 

передають глибоке духовне переживання. У центральній 

частині домінують два ангели, які стоять на схематично 

зображеній Елеонській горі (гора Вознесіння). Вони 

наче вказують руками на Ісуса Христа, акцентуючи 

увагу на важливості події. Всі персонажі сюжету демон-

струють своє маєстатичне визнання Спасителя. Одяг 

персонажів зображено із численними складками, які чі-

тко промальовані, тому коли дивишся на гравюру, то 

виникає ілюзія заглиблень та опуклостей. Автор майсте-

рно передав емоції персонажів, втягуючи глядача у 

сферу співпереживання зображеного сюжету. 

Наступні шість гравюр у Апостолі 1738 р. присвячені 

образам святих. Всі апостоли зображені відповідно до 

агіографічних джерел на тлі чудових ландшафтів, які 

подано плановими смугами. Композиції гравюр чудово 

обмірковані, всі деталі картини подано гармонійно між 

собою. Їх основа – однофігурні образи святих. Майстри 

відмовились від фронтальної постановки постаті. Завдя-

ки різним спрямуванням погляду, голови й грудей, ху-

дожники змогли надати природності та невимушеності 

позі та жестам апостолів. Дані граверні рисунки одноча-

сно дають читачеві художній образ та інформацію про 

найближчих послідовників, учнів Ісуса Христа. Образи 

святих передають драматичність сюжету – їхні пережи-

вання за віру. Художники багато уваги приділили рисам 

обличчя, передавши індивідуальні особливості анатомії 

та типажності, вольових рис у характерно-психологіч-

ному зрізі. Майстри підсилюють барокову динаміку об-

разів відчутним ускладненням в зображенні пишного 

вбрання. Кожен Апостол зображений із індивідуальними 

рисами та винятковою пишністю, всі вони відзначаються 

монументальністю. 

На картинах автори розміщують лінію горизонту 

ближче до низу, приблизно використовують третю час-

тину площини гравюри для зображення ландшафтів та 

будівель. У верхній частині – небо із хмарами. При зо-

браженні нерівностей земної поверхні автори викорис-

товують добре обміркований варіант пластичної вираз-
ності. Дерева, кущі, квіти, річки, шляхи, будівлі збалансовані 

щодо розмірів, чітко окреслені і деталізовані. Головний 

образ рисунка подано з патеристичною героїзацією та 

скомпоновано так, щоб між ним і рамкою гравюри було 

достатньо простору. Це є типовий формат української 

книжкової ілюстрації ХVIII ст. для зображення апосто-

лів, євангелістів та святительських чинів [9, с.147]. 

Гравюри з апостолами мають однаковий розмір – 

245 мм на 148 мм. Перша із них належить ієромонаху 

Макарію і присвячена вона Святому Апостолу Луці. 

Вважається, що саме цей учень Ісуса Христа започатку-

вав іконописання та є автором «Діянь Апостолів» [10]. 

Лука зображений в образі мудреця на фоні пагорбів та 

хмарного неба. Апостол пафосно тримає в руці розгор-

нуту книгу – джерело знань, а в іншій – перо – символ 
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письменницького хисту. Над головою німб, в який впи-

сано «Стый Аплъ Лɤка». У святого – привітне обличчя, 

лагідні очі. Постать має осяжний вигляд. Автор значну 

увагу приділив деталям образу, зокрема, відчутне праг-

нення майстра підкреслити об’ємність зображених форм 

через штрихове акцентування зламів. Фактично всі фор-

мотворчі засоби цього образу спрямовані на виділення 

особистісного в людині. 

Гравюри Григорія Левицького мають підпис: «Григо-

рьи Левьцкій Кіедв Подоль». Гравер зумів цікаво, екс-

пресивно передати душевний стан кожного із зображе-

них ним апостолів. 

У гравюрі Г. Левицького, присвяченій Апостолу 

Якову, на першому плані, займаючи значну площину, 

зображено постать святого, на задньому – будівлі насе-

леного пункту та природний ландшафт. Монументаль-

ність постаті, так як і у гравюрах ієромонаха Макарія, 

підкреслена пейзажем: дерева, будинки ледь сягають 

колін, а хмари на небі передають напружений стан апос-

тола. Очі звернені до неба, до Бога. У правій руці він 

тримає згорнуту книгу, лівою – підтримує складки 

одягу. Апостол показаний як людина великої сили. 

Наступна гравюра Г. Левицького присвячена образу 

Апостола Петра. Відповідно до іконографії він зображе-

ний із благородно широким чолом, майже лисим, куче-

ряве волоссям лише на потилиці. На обличчі – вуса, ко-

ротко підстрижена борода, насуплені брови. Перед 

читачем на фоні хмарного неба постає кремезна постать 

в просторому одязі із гнівним рисами обличчя, які наче 

відтворюють конфлікт у його думках. В правій зігнутій 

руці святий міцно тримає ключі від Царства Небесного, 

які за переказами йому вручив Ісус Христос, у лівій – 

книга із застібками. Позаду більшу частину займає при-

родний краєвид, справа – розміщено будинки. 

На відміну від образу Петра, Апостол Іоанн у 

Г. Левицького – це величний, статний, але разом з тим, 

лагідний старець із довгою бородою. Постать святого, як 

і попередні, займає основну частину на рисунку, позаду 

природний ландшафт, зліва – будинки. Гравер майсте-

рно передав риси обличчя, наповнивши їх мудрістю, 

ніжністю та спокоєм. У правій руці євангеліст тримає 

розгорнуту книгу, у лівій – перо. Для створеного образу 

апостола характерне глибоке внутрішнє життя та благо-

родна краса. 

Остання гравюра Г. Левицького у цій книзі присвя-

чена образу Апостола Іуди Якова (Тадея). Це високий 

силует, який має стримані і разом з тим виразні рухи. 

Образ передає самозаглибленість у поєднані із склад-

ними внутрішніми переживаннями. Риси обличчя змо-

дельовані виразно локальними, невеличкими лініями, які 

ілюзіонують м’який рух вус, бороди, сконцентрованість 

погляду. Вдалині видніється урбаністичний краєвид. 

Обличчя, обрамлене кучерявим волоссям, характеризує 

проникливу вдачу людини: широке рівне чоло, із міміч-

ними зморшками біля перенісся, правильної форми 

ніс.Лівою рукою тримає розгорнуту книгу, правою – 

притримує складку одягу. 

Остання гравюра у Апостолі 1738 р. належить ієро-

монаху Макарію. На ній гравер зобразив у профіль Апо-

стола Павла. Святий тримає у правій руці величезний 

меч (майже на весь зріст постаті) – меч духовний – 

Слово Боже, в іншій – закриту книгу, що має багату 

оправу (прикрашена застібками та жуками). Позаду з 

одного боку зображено селище, з іншого – населений 

пункт фортечного типу та водойму, на якій біля берега 

пришвартований човен із вітрилом. Особливу увагу май-

стер надав індивідуальному виразу обличчя – погляд 

апостола спрямований на читача. 

Зауважу, що підписи до гравюр з образами апостолів 

Григорія Левицького знаходяться за межами лінійної 

рамки, яка обрамляє рисунок, а ієромонаха Макарія – 

всередині на зображених в сюжетах каменях. 

Важливо відзначити, що для всіх образів євангелістів 

характерна патетична піднесеність, утверджена стилем 

бароко. У даних гравюрах розкривається висока майсте-

рність художників, для них характерна міцна компози-

ційна будова, вправність малюнка, вміння надати фор-

мам м’якої округлості та випуклої рельєфності, легкість 

світлотіньових переходів, артистичне володіння різно-

манітним штрихом. 

Обоє майстрів вдало поєднують агіографічні та побу-

тово-земні риси апостолів. Роботам Г. Левицького та 

Макарія Синицького властива детальна розробка склад-

них алегоричних композицій і прагнення до узагаль-

нення змісту образів, а графічній мові – живописна 

м’якість у передачі форм в одних творах та її скульпту-

рна визначеність у інших. Своєю творчістю вони за-

клали основи переходу від бароко до класицизму в 

українському мистецтві. 

Висновки. Отже, вся система гравюр Апостола 

1738 р. – рисунок, композиція, особливості передачі 

простору і часу – являє собою складний механізм, який 

спрямований на перенесення агіографічних основ та 

особистих вражень майстрів у художній образ. Дослі-

джувані повноаркушеві гравюри є професійними мисте-

цькими творами, які мають досконалу композиційну 

форму і виконані на рівні тогочасних мистецьких стан-

дартах. Описані гравюри являють собою цікаве явище, в 

якому відбились стильові риси й тенденції розвитку ми-

стецтва того часу, а їхні автори відносяться до когорти 

майстрів XVIII ст., які створили взірці для подальшого 

розвитку українського графічного мистецтва наступних 

поколінь. Своєю творчістю вони заклали основи пере-

ходу від бароко до класицизму в українському мистецтві. 
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Постановка проблеми. Досягнення сучасної циві-

лізації обумовлені результатами розвитку науки, які в 

останні століття набули вирішального значення в життє-

діяльності у всіх сферах суспільства. Добробут, матеріа-

льний комфорт, відпочинок, здоров’я, тривалість і гід-

ність життя людини безпосередньо залежать сьогодні від 

наявного рівня створених наукою техніки і технологій. 

Наукові знання, одержані за останні три століття, при-

вели до багатьох соціальних, економічних, політичних 

конфліктів, але в той же час забезпечили людству неба-

чене раніше багатство і безпеку. Одночасно плоди нау-

кової винахідливості здатні знищити життя на Землі і 

надають колосальні можливості для піднесення небага-

тьох вибраних. Перефразовуючи відомий вислів У. Чер-

чіля, ніколи раніше меншість не була в змозі причинити 

стільки шкоди більшості. Нові наукові знання завдяки 

впровадженню інформаційно-цифрових технологій при-

вели до змін у всіх аспектах матеріального існування, 

поставивши одночасно під сумнів традиційну систему 

цінностей. В цій ситуації важливо визначити систему 

пріоритетів культури, які зменшують перспективу нега-

тивного сценарію розвитку людства від згубного впливу 

науки та новітньої техніки і технологій на його долю.  

Мета статті полягає у характеристиці та аналізі 

проблеми існування і перспектив розвитку суспільства в 

умовах динамічного поступу інформаційно-цифрових 

технологій як результату розвитку науки і наукового 

знання, що покладає на культуру підготовку діяльних, 

мислячих індивідів, для відновлення автономії людини. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження в сфері 

науки спрямовані на виявлення найбільш важливих де-

термінуючих факторів процесу соціально-політичного та 

культурного розвитку, в якому постійно перебуває лю-

дина. Її когнітивна компетентність складає соціально-

культурне ядро у створенні технологічно-матеріальної і 

ціннісної структури суспільного буття сучасної цивілі-

зації. Вона прийшла на зміну технічній компетентності 

як оператора в середовищі створених нею артефактів 

культури. Якщо раніше науковий підхід застосовувався 

в механічних операціях, то сьогодні ці операції не мо-

жуть проходити без застосування культурологічного 

підходу для вирішення породжуваних ними проблем. 

Тобто без створення наукового знання, в якому техноло-

гічні операції є вже похідними від впливу культури. 

Адже наукове знання не існує ізольовано, воно є лише 

одним з компонентів (хоча і дуже потужним) більш ве-

ликої макросистеми, інші компоненти якої – соціальні, 

релігійні, політичні і, безумовно, культурні перебувають 

в постійному зворотньому зв’язку із ними і між со-

бою [4, с.8]. 

Аналіз досвіду наукового пізнання в «реторті» куль-

турного життя може бути і є джерелом творчо-пошуко-

вих імпульсів для теоретичних висновків і визначень 

наявного і майбутнього життя людини. Зокрема, її перс-

пектив пізнавати світ з позицій наукового аналізу і ство-

рювати свою, власну реальність, змодельовану на основі 

одержаних знань. Сьогодні ніхто не заперечує, що ці 

знання є продуктом раціонально організованої науки. 

Вона не лише відіграла вирішальну роль у створенні 

сучасної людини, але й культури, «другої природи». 

Тобто в творенні «дому буття» людини, середовища гід-

ного її покликанню існування. У такому розумінні культура 

постає своєрідним орієнтиром, визначальним фактором 

у вирішенні тієї кризової ситуації, в якій опинилися сус-

пільство і людина. Криза, зокрема, викликана інформа-

ційними технологіями, які ще у другій половині мину-

лого століття викликали подив і захоплення, сьогодні по-

всюдно увійшли в життя і сприймаються як буденність.  

Однак світ, створений ними, переживає стадію роз-

чаклування. Крізь неї більш-менш успішно проходили 

усі науково-технічні революції, коли їхні дари людству 

починали втрачати «святковий полиск». Власне кажучи, 

втрату ейфорії від технологічних інновацій можна вва-

жати одним з показників прискорення змін у суспільстві 

і культурі, а також у розумінні перспектив, що відкри-

ваються перед людиною, «творчий потенціал якої поси-

люється можливостями Інтернету, штучного інтелекту і 

сучасних медійних продуктів. Але разом з цим зміню-

ються біологічні підвалини її буття, мозок людини по-

чинає також функціонувати в інший спосіб, що викликає 

занепокоєння багатьох нейробіологів, педагогів, психо-

логів і насамперед філософів» [1, с.10]. 

В результаті фактом стало ствердження дигітальної 

культури, яка виходить за межі інформаційної субкуль-

Мета статті полягає в аналізі проблеми існування і перспектив розвитку людини в умовах динамічного 

прогресу інформаційно-цифрової реальності як результату розвитку науки і наукового знання. 

Методологічні рефлексії структурно функціонального, синергетичного, аксіологічного підходів розкрили 

зміст культури як способу цілісного бачення світу. Зазначено, що першочерговим завданням сучасного 

етапу цивілізаційного поступу є відновлення автономії людини, для чого необхідна підготовка культурою 

мислячих, діяльних індивідів, когнітивна унікальність, самоорганізація яких обумовлює їх продуктивну 

протидію віртуальності як «світу без дійсності».  

Ключові слова: наука, культура, людина, дигіталізація, інформаційно-цифрова реальність.  
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тури, змінюючи життя і мислення сучасної людини. 

Входження інформаційно-цифрових технологій у пов-

сякденне життя змінює не лише фундаментальні основи 

визначення людини, але також її образ. У західній філо-

софській літературі такий образ позначають як homo 

digitalis (людина дигітальна), в якому зафіксовано її вже 

атрибутивну здатність пальцем торкатися позначок на 

екрані смартфонів, планшетів, щоб одержати необхідну 

інформацію або послугу. Digitalis латинською мовою 

означає як цифру, так і палець. «Образи людини, – за-

значає Ціхи, – це історико-культурне апріорі спільного 

життєвого світу, яке зберігає свою валідність у різних 

суспільствах, яким притаманна власна структурна дифе-

ренціація і культурна специфіка» [8, с.20].  

В цій ситуації важливого значення набуває аналіз 

взаємозв’язку науки і культури, що показує своєрідність 

кожного наукового знання, яке знайшло реалізацію в 

конкретних фундаментальних і гуманітарних науках, а 

також результатах технічного прогресу. Джерела цієї 

своєрідності полягають в органічному зв’язку з їх впро-

вадженням. В контексті такого підходу культура постає 

своєрідною «душею» науки. В цій якості культура про-

довжує розвиток науки, підкреслює своєрідність, непо-

вторність, автономність кожної з її конкретних форм. В 

свою чергу, своєрідність кожної науки та створених нею 

технологій починається з елементарного вміння вияв-

лення їх культурних смислів. Звідси і починається роз-

гортання науки і наукового знання в контексті всіх осно-

вних аспектів культури, які наповнюють їх людино-

вимірним змістом. 

Культура як «душа» науки розуміється не лише в ор-

ганічному зв’язку із нею, а й змістовно, оскільки відкри-

ває можливість цілісного бачення світу. Хоча кожна на-

ука «говорить» своєю мовою, має свій понятійний 

апарат, свої категорії і закони, проте вона повинна бути 

синхронною з іншими науками, інтегрувати в них свої 

знання. Даний процес інтеграції здійснюється через ку-

льтуру, яка виявляє найбільш значиме для людини 

знання. На основі такого знання формується як відпові-

дна до кожної епохи картина світу, так і розуміння мож-

ливостей подальшої життєдіяльності. В цій ситуації на-

ука є необхідною компонентою культури, пов’язана з 

переходом з одного рівня пізнання на інший. В рамках 

першочергового пізнання, яке стоїть перед цивілізацій-

ним поступом в ХХІ столітті, необхідним є акцент на 

створенні нової концепції наукового пізнання, сфокусо-

ваної на діяльних і мислячих людях, які характеризу-

ються «когнітивною унікальністю, самосвідомістю, са-

моорганізацією, здатністю працювати в умовах невизна-

ченості» [6, с.157].  

Дана позиція постає творчою ініціативою, яка приво-

дить в рух не лише культуру, але й соціальну систему, 

якими б не видавалися незначними ті імпровізації окре-

мих індивідів, які дають перший поштовх цьому руху. 

Якщо система вийшла з рівноваги, роль закономірностей 

в ній слабшає, а роль випадковостей зростає. Причому 

те, що видається випадковим в масштабі системи, може 

визначатися цілеспрямованою волею окремого індивіда, 

яка спочатку сприймається як «приватний каприз», як 

«прихід генія». Саме вона і може повести за собою лан-

цюг перемін, що приводять до перебудови системи. Тво-

рчо спрямована свідомість, мислення і діяльність інди-

віда здатні в таких «нерівноважних» ситуаціях здійснити 

вирішальний вплив на результати тих чи інших науко-

вих, соціальних або культурних процесів [5, с.63].  

За словами Ю. Лотмана, «історія – це процес, який 

протікає з втручаннями мислячої істоти». Це означає, що 

в точках переходу вступає в дію «не тільки механізм 

випадковості, але й механізм свідомого вибору, який 

стає найважливішим об’єктивним елементом історич-

ного процесу» [2, с.324]. Цей свідомий вибір може здій-

снитися лише на основі наукового знання, але такого, 

яке пройшло апробацію культурологічним виміром. 

Адже в царині освоєння культурних цінностей форму-

ються особливості творчого мислення. Воно постійно 

оперує аномаліями, вилученими зі старих систем, і пере-

творює їх в аналогії, в системність нового порядку. На 

рівні слова, ідеї, теорії, художнього прийому, наукової 

дисципліни, культурної інституції творче мислення пов-

сюди «розвалює» стару систему і з частинок хаосу ство-

рює нову. Причому «творче мислення саме являє собою 

нерівноважну систему з найбільшим числом точок бі-

фуркації, тому воно в найбільшій мірі ізоморфне кризо-

вим, переломним моментом в культурних процесах» [5, 

с.64].  

Переломним моментом розвитку сучасної цивілізації 

є виклики і загрози існуванню людини як мислячої, тво-

рчої, активно-діяльної істоти. Причиною і рушійною 

силою нового соціального і антропологічного творення 

постає дигіталізація, яка породжує процеси інформалі-

зації та формалізації, які співіснують не у модусі єдності 

і боротьби протилежностей, а як паралельні процеси [7, 

с.40-42]. В результаті виникає ілюзія надзвичайної лег-

кості життя, «раю у пеклі» (М. Кундера), пошук достові-

рності свого існування у Google, а не в подоланні супе-

речностей реальності.  

Зрозуміло, сутність і смисл існування людини не мо-

жуть бути відновлені у класичних, традиційних формах і 

класичними засобами. Людство повинно усвідомлювати, 

що нинішня інформаційно-цифрова реальність, яка за-

повнила соціально-культурний простір, містить проти-

лежний смисловому існуванню вектор розвитку. Віднов-

лення автономії людини в контексті творчої достемен-

ності є надзвичайно великим культурним завданням, по 

реалізації якого повинні працювати інтелектуали як в 

сфері науки, так і в сфері філософії та особливо освіти.  

В Україні спостерігається цікава тенденція до спроб 

інтелектуалів своїми силами, практично без державної 

підтримки, вирішувати питання організації наукового 

життя, дослідницької практики і входження у простір 

нової культури. Водночас, «однією з найгостріших про-

блем залишається, – зазначає С.В. Пролеєв, – надзви-

чайна розрідженість інтелектуального середовища, що 

унеможливлює усталену наукову комунікацію, продук-

тивний відгук на результати досліджень, здобуття інте-

лектуалами значущого положення у суспільстві» [3, 

с.296].  

В такій ситуації завданням особливої важливості по-

стає формування активної, творчої гуманітарної спіль-

ноти, здатної продуктивно вирішувати проблеми належ-

ного статусу людини існування в умовах дигіталізації. В 

цьому процесі доцільно виокремити ряд головних пара-
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метрів: по-перше, розвинені форми наукового життя; по-

друге, ефективна діяльність освітніх закладів усіх рівнів; 

по-третє, ствердження культури, ядро якої складають 

загальнолюдські цінності. Впровадження їх в практику 

життєдіяльності людини інформаційно-цифрової доби 

створить всі умови для збереження людини як мислячої, 

креативної істоти.  

Висновки. Визначальна роль науки в розвитку люд-

ської цивілізації обумовила прискорення техніко-техно-

логічного прогресу, який докорінно змінив всі параме-

три життя. Технології дають людям силу, що дозволяє 

експлуатувати природу, але вони не визначають, яким 

чином і для чого вони це роблять. Наділення смислом 

існування людини у відповідності до історичного кон-

тексту може і повинна здійснити культура. Протистав-

лення апробованих часом цінностей культури негатив-

ним впливам процеса віртуалізації і дигіталізації є 

фактором збереження людини як мислячої, продуктивно 

діяльної істоти. Реалізація цього завдання в сфері науки, 

культури, освіти покладається на інтелектуалів, діяль-

ність яких забезпечує автономію людини, що постає за-

порукою організованої соціальності на принципах ком-

петентності і творчості.  
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CULTURE VS THE PARADOXES OF THE «WORLD WITHOUT REALITY»:  

PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

The purpose of the article is to analyze the issue of existence and prospects of human development in the dynamic progress 

of digital reality as a result of the advancement of science and scientific knowledge. Methodological reflections of structurally 

functional, synergetic, axiological approaches revealed the content of culture as a way of holistic vision of the world. The 

primary task of the current stage of civilizational progress is considered to restore person’s autonomy, which requires culture 

to train intelligent, active individuals, whose cognitive uniqueness and self-organization determine their productive opposition 

to virtuality as a «world without reality». 
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Сучасне вокальне естрадне мистецтво є складним 

конгломератом жанрів, напрямів та стилів, які передусім 
зумовлені змістовим компонентом, і відзначається праг-
ненням їх авторів до максимальної доступності, легкості 

зручності і нескладності мелодій, простоті їх музичної 
мови. Таким у США був джаз, у Франції – шансон, а в 
Україні – лірична естрадна пісня, яка зачаровує своєю 

мелодійністю, ніжністю, наповнює душу бурхливими 
емоціями і користується найбільшою популярністю у 
слухачів. Нажаль саме українська естрада поки що не 
осмислена як цілісний феномен, частково забута, мало 

популяризується в інформаційному просторі. 
Цікавим аспектом даної проблематики є дослідження 

впливу ліричного тематично-образного змісту естрадних 

вокальних творів на стилістику в контексті композитор-
ського мислення, аналізу й осмислення феномену автор-
ства, а також визначення особливостей інтерпретації 

власних ліричних естрадно-вокальних творів, де співак і 
композитор виступає в єдиній ролі, що досі не стало 
предметом окремого наукового дослідження. 

Мета дослідження. Визначити тематично-жанрові 

особливості української естрадної ліричної пісні на при-
кладі композиторсько-виконавської творчості відомих 
митців української естради кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Розвиток української естради другої половини ХХ 
століття знайшов своє відображення в наукових розвід-
ках М. Барановської, О. Грачової, Ю. Драбчук, М. Моз-

гового, О. Сапожник та ін. Проблеми становлення тен-
денцій в розвитку української естрадної пісні в своїх 
дослідженнях розглядають Л. Корній, М. Мозговий, 
Т. Самая та ін. Українську естрадно-пісенну творчість та 

виконавство досліджували Т. Кирилловська, В. Кузик, 
Я. Левчук, В. Марищак, М. Мозговой, В. Тормахова, 
О. Шевченко та ін. 

Джерела української ліричної пісні сягають сивої 
давнини і закладені в народній творчостi. Вона є досить 

різноманітною за тематикою та засобами її втілення і 

охоплює різні перiоди розвитку історії українського ми-
стецтва. «Цінність української пісні полягає в тому, що її 
зміст завжди передавав високу мораль, красу, мудрість, 

традицію пропагування найкращих почуттів людини, 
яка збереглася і в сучасних українських солоспівах» [1, 
С.45]. Це все стосується і української ліричної естрадної 

пісні як одного з популярних жанрів естрадного музич-
ного мистецтва. 

Аналізуючи українську естрадну пісню в контексті 
сучасної популярної музики, українська дослідниця 

Л. Черкашина акцентує увагу на «особливостях різних 
видів національного музичного фольклору (передусім 
ліричні, протяжні пісні), зокрема й регіонального харак-

теру (веснянки, коломийки тощо), а також міського ро-
мансу, пісні. На цій основі дослідниця типізує та кла-
сифікує професійно-традиційні засади та жанрові переваги 

національної музичної естради. До домінуючих вона 
відносить традиції українського солоспіву та сільського 
музичного фольклору. Однак, на її думку, професійними 

жанрами слід вважати наступні: 1) солоспів, традиції 
якого склалися в творчості українських композиторів ще 
дожовтневого періоду; 2) радянську ліричну пісню, у 

тому числі українську; 3) джазове виконавство, як інст-
рументальне, так і вокальне; 4) «традиційну» поп-му-
зику, зокрема шлягер як типовий її жанр [2, С.129]. При-
чому кожний конкретний твір дає приклад «свого» 

варіанта поєднання зазначених жанрово-стильових дже-
рел» [3, С.81]. 

Українська лірична естрадна пісня пройшла досить 

складний шлях формування і розвитку, переживаючи 
зети і падіння, а саме: у 20-р рр. – поєднання особистого 
й громадянського та упереджене ставленням влади до 
лірики в цілому; у 30-ті рр. звернення до фольклорного 

ліричного джерела і формування нового жанру ліричної 
пісні – громадянської лірики; у воєнні роки – широка 

В статті простежуються шляхи розвитку української естрадної ліричної пісні та формування її 
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популярність та органічне сполучення і відтворення 
особистої та громадянської лірики, не зважаючи на то-
гочасну критику, що найчастіше розглядали її як розва-

жальний жанр; у повоєнний період – посилення лірич-
ного елементу в патріотичних піснях та створення нових 
її жанрових різновидів – лірико-епічних, лірико-героїч-

них пісень; 50–60-ті рр. це період яскравого розвитку 
жанру естрадної ліричної пісні, створення якої стало 
справою професіоналів; 60–70-ті рр. – розквіт естрадної 
пісні, зменшення уваги до масової пісні, поновлення 

сфери побутування естрадної української ліричної пісні, 
створення естрадної класики; перша половина 80-х ро-
ків – українська естрадна пісня попадає в полосу кризи, 

що було спровоковане засиллям в естраді російськомов-
них пісень; кінець 80-х рр. – це період занепаду старої 
української естрадної музики та зростання процесів 
спрощення як текстів, так і музики; 90 рр. – розквіт ест-

радної ліричної пісні, зумовлений використанням нових 
передових комп’ютерних технологій, новітніх прийомів 
студійного запису, що вплинуло на виконавсь-кий стиль 

співаків й сприйняття її слухачами; початок ХХІ ст. – 
спад популярності вітчизняної пісні, який знову був 
спровокований масовим російськомовним контентом; 

після впровадження державою у 2016 р. обов’язкових 
квот щодо використання в засобах масової комунікації 
української мови спостерігається відновлення популяр-
ності української естрадної ліричної пісні. 

Щодо проблеми осмислення феномену авторства та 
окреслення особливостей виконання ліричних естрадно-
вокальних творів, визначальним стає інтерпертація му-

зичного зразка. Концепцію свого творчого задуму ком-
позитор реалізує у створенні музичної композиції, тема-
тично-образний зміст якої відображає його світосприй-

мання, трактовку життєвих ситуацій, його відношення 
до проблем сьогодення, особистих переживань тощо. А 
озвучення естрадної пісні у великій мірі залежить від 
художньої інтерпретації сaмого виконавця, застосуван-

ням ним індивідуальних специфічних методів та спосо-
бів інтерпретації, тобто, від власного музично-виконав-
ського стилю та архетипу виконaвського мислення 

особистості, що завжди містить в собі виразний відбиток 
особистої психограми виконавця. Співаки іноді «прис-
тосовують» виконуванi твори до власних виконавських 

можливостей, що не завжди відповідає композиторсь-
кому задуму. І цим пояснюється різний стиль виконання 
однієї і тієї ж естрадної композиції різними виконав-
цями. Але коли виконавець сам є автором виконуваного 

твору це дає можливість адекватно відтворити художній 
образ вокальної композиції відповідно до його задуму. 
Тому помітною тенденцію нашого часу є виконання са-

мими композиторами написаних ними творів. 
У відповідності до цього основна увага дослідження 

була направлена на композиторську й виконавську твор-

чість найбільш презентабельних українських компози-
торів-виконавців кінця ХХ – початку ХХІ ст., в творчій 
діяльності яких найбільш яскраво простежуються прові-
дні тенденції у формуванні та розвитку жанрово-стиліс-

тичних особливостей української ліричної естрадної 
пісні: М. Мозгового, Т. Петренка, А. Кузьменка, С. Вака-
рчука, О. Пономарьова, Марії Бурмаки. 

В естрадно-вокальної творчості і виконавської діяль-
ності відомих композиторів другої половини ХХ ст. Ми-

коли Мозгового та Тараса Петриненка прослідковується 
процеси формування і відображення основних тенденцій 
в розвитку естрадної ліричної пісні, починаючи від 60-х рр. 

і до теперішнього часу.  
Як слушно зазначає М. Маслій: «Пісенні надбання 

М. Мозгового передають національну самобутність, тра-

диції світового естрадно-пісенного мистецтва й україн-
ських народнопісенних джерел… Жанровою основою 
пісень М. Мозгового для естрадного вокального мистец-
тва є лірична пісня, у якій спoстерігається поетичне ста-

влення автора до змісту пісні: звернення до коханої, до 
матері, прославлення рідного краю» [4]. Митець най-
частіше сам викoнував власні пісні, в яких він і як поет, і 

як композитор, і як виконавець ствoрює справжній твор-
чій тендем («Спомин» «Горянка» «Ти пригадай» «Ти не 
дзвони» та ін.). Більшість його вокальних композицій не 
зникнуть з горизонту – про Україну, про високі почуття 

любoві, про маму, про долю. Микола Мозговий утвер-
джував нaціональну ідею через пісню і мелодію, і хто з 
ним спілкувався, ставав по духу українцем. Кожна з 

його пісень – це мaленька розповідь про життя, в якому 
були присутні сумно-ліричні і завзято-веселі ноти, су-
часні ритми і колорит фольклору, наприклад «На щастя, 

на долю», «Серце скрипки», «Тополиний край» та ін.  
Значне місце у творчому доробку композитора за-

ймають вокальні альбомні цикли. Одним з перших вока-
льних циклів М. Мозгового були пісні, присвячені порам 

року, другий – альбом «Зачаруй нас любов» (відомі 
композиції «Зачаровані слова», «Зачаруй нас любов», 
«Край, мій рідний край», «Материнська любов», «Минає 

день, минає ніч», «Моя перша любов» та ін.), останній 
авторський альбом «Грай, музико моя» (композиції 
«Україна», «Прут Ріка», «Любов останньою ніколи не 

буває», «Вперше» та ін.).  
Т. Петриненко це «жива легенда», український музи-

кант, співак, композитор, поет, лауреат Шевченківської 
премії, народний артист України. На його музиці виро-

сло вже не oдне покоління українців, а його пісні набули 
слави народних хітів, зокрема, пісня «Україна», що пе-
ретворилася на своєрiдний неофіційний гімн України. В 

концертах часто звучала лірична поезія Т. Петриненка в 
авторському виконанні. 

Народний артист України є автором трьох сольних 

альбомів: «Я професійний раб» (композиції «Чом так 
довго, моя мамо», «Колискова», «Пісня про пісню», 
«Народний рух», «Україна» та ін.); «Господи, помилуй 

нас», який визнали найкращим в Україні (відомі компо-

зиції «Не журись», «Романс», «Хай буде все, як є», «До 
надії», «Червоний вітер», «Назавжди», «Господи, поми-
луй нас» та ін.); «Любов моя» ( композиції «Весна і ти», 

«Любов моя», «Світлячок в долонях», «Я пам’ятатиму 
тебе» та ін.). В творчості Т. Петриненка тісно перепліта-
ється патріотична тематика з натхненою лірикою. Своєю 

творчістю він щиро прагне нести в свiт тільки енерге-
тику добра. Основний напрямок його вокальної творчо-
сті – це все ж таки лірична пiсня у всіх її жанрових різ-
новидах. І прикладом цього є аудіоальбом «Любов моя», 

що містить філософську і любoвну лірику. 
Також назавжди увiйшли у золотий фонд української 

музики такі твори, як «Зорепадом летять роки», «Ще, 

може, нашими серцями розпалим тисячі сердець», 
«Боже, Україну збережи» та ін. Більшість з цих пісень 
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воістину поповнили золотий пісенний фонд країни. 

В творчості М. Мозгового і Т. Петриненка визначи-
лись основні жанрово-стилістичні особливості українсь-
кої естрадної ліричної пісні: шлях від громадянської 
лірики з її яскравим тематизмом (Т. Петриненко) до ба-

гатошарового жанрового симбіозу та використання ви-
ражальних можливостей різноманітних прийомів компо-
зиції ліричної естрадної пісні (М. Мозговий). 

Серед багатьох виконавців власних творів кінця ХХ–
початку ХХІ ст. найбільш широким спектром творчого 
таланту, тематичного і жанрового розмаїття естрадної 

ліричної пісні виділяються творчі особистості Андрія 
Кузьменка, Олександра Пономарьова, Святослава Вака-
рчука і Марії Бурмаки.  

Лірична тема в творчості А. Кузьменка, лідера рок-

гурту «Скрябін», з часом стала однією з прoвідних. Такі 
пісні як «Вдома одна», «Мам», «Вибач», «Віддій той 
сон», «Два озера повні сліз», «Зламані крила», «Її очі 

міняли колір», «Маленька зимна пташка», «Моя коро-
лево», «Пусти мене», «Ти кажеш», «Ще одна пісня про 
любов», «Я і ти – паралельні світи» та багато інших при-

свячені темі коханої, особистим почуттям і переживанням.  

Однією з найвiдоміших ліричних композицій А. Ку-
зьменка є пісня «Спи собі сама» гурту «Скрябін», яка 
увійшла до альбому «Натура», що вийшов у 2003 році на 

лейблі «Lavina Music». Цей aльбом суттєво відрізняється 
від попередніх робіт гурту не тільки звучанням, а в 
першу чергу нaстроєм – всі пісні про любов. А одна з 

найчуттєвіших була саме дана композиція. Як точно 
зазначає І. Панасов: «Скрябін за час свого життя змінив 
свій музичний стиль до непізнаваності: від бунтівного 
пост-панку і тужливої неоромантики до м’якого, але 

пронизливого поп-року. Став взірцем простоти, щи-
рості, людяності, відвертості, чого зараз так не вистачає 
багатьом сучасним зіркам» [5]. 

С. Вакарчук, лідер українськoго рок-гурту «Океан 
Ельзи», дуже часто в своїй композиторсько-виконавсь-
кій діяльності звертається до жанру ліричної естрадної 

пісні. Зокрема, в альбомі «Модель» особливо виділя-
ються пісні ліричного плану: «911», «Друг», «Ти собі 
сама», «Квiтка», «Коко Шанель», «Сьогодні»; альбом 
«Земля» за визначенням самого автора «в цілому 

мeлодичний, ліричний» (композиції «На небі», балада 
«Обійми», «Коли навколо ні душі» та ін.); в альбомі 
«Без меж» (11 пісень) сам Вакарчук зазначав, що «аль-

бом зроблений в своєрідному обрамленні: перші чотири 
і останні дві пісні – традиційна інтимна лірика, а сере-
дина альбому повна соціальної та патріотичної тема-

тики. Грубо кажучи, пісні альбому можна розділити на 
«про любов» і «про силу волі» (або ж, якщо відверто, 
про війну)» [6]; а в сольний альбом «Вночі», в який 
увійшло також 11 різноманітних за жанрами вокальних 

творів, вміщені здебільшого джазові й ліричні компoзи-
ції У О. Пономарьова, якого називають «головним ро-
мантиком української сцени», основний напрямок його 

творчості – це укрaїнська лірична естрадна пісня. Його 
композиції змальовують тонкі душевні переживання і 
разом з оксамитовим вокaлом, вишуканою манерою й 
стилем виконання викликають визнання й захоплення 

слухачів. Кожнa його пісня змальовує і відкриває цілий 
світ ліричного герoя, торкається найпотаємніших струн 
душі; це розмова віч-на-віч. Відомі альбоми співака 

«З ранку до ночі» (композиції «Відкриваю очі», «Сіро-

оке кохання», «Тільки раз цвіте любов», «Романс», «Зіро-
нька» та ін.), «Перша і остання любов», «Я люблю 

тільки тебе», «Ніченькою», «Золоті хіти О. Поно-

марьова» (відомі композиції альбому «Серденько», «Ти 

моя» в дуеті з Н. Могилевською, «Він чекає на неї», 
«Спи собі сама» та ін.). Найбільш яскраво проявився 
талант компoзитора-лірика О. Пономарьова у баладі 

«Чомусь так гірко плакала вона», яку, як і більшість 
свoїх композицій, виконав сам співак. Це один з самий 
відомих хітів романтика. Вона вражає своєю мелодій-

ністю, розспівністю, зaдушевністю, з яскравою драма-
тичною кульмінацією, в якій знайшли вираження почут-
тя болі і розпуки самотньої жінки. 

Більшість вокaльних композицій Марії Бурмаки пре-

зентують ліричний напрямок рoзвитку вокального ест-
радного мистецтва. Вони вражають своєю щирістю 
висловлювання, в яких знайшли втілeння душевні пере-

живання нерозділеного кохання, самотності, примхи 
жіночої долі, а також мрії, сподівання і щира віра в силу 
кохання тощо. Марія Бурмака була серед тих виконав-
ців, зaвдяки яким виникла сучасна українська популярна 

музика. Її пісні вперше зазвучали після фестивалю «Чер-
вона рута» у 1989 році.  

«Вона – революційна. Вона – лірична. Вона – філо-

софська. Тексти її пісень провокують до роздумів. Ця 
білявка виступала з українськими піснями ще задовго до 
проголошення незалежності. І вже тоді показала себе як 

активний громадський діяч. Вона бачила, як під тиском 
«політичних зиґзаґів» змінювалась Україна та не боялася 
про це говорити». Такими словами її охарактеризувала 
К. Пташка [7].  

Свої творчі композиції, які авторка сама виконує під 
супровід гітари, видає альбомами. Серед них найбільш 
відомі: «Марія», «Лишається надія», «Знову люблю», 

«Із янголом на плечі», «Тінь по воді» (відомі композиції 
«Не забувається любов», «Прочитай мої слова по губах», 
«Називали іменем сон», «Я залишусь», «Не забувається 

любов» та ін.), «Міа» (композиції «Сонцем, небом, до-
щем», «Чорні черешні», «Я сама», «Де ти тепер» та ін.), 
«№ 9» (композиції «Не бійся жити», «Скло», «Тільки 
мовчи», «Місто ангелів» та ін.) 

Висновки. Лірична естрадна пісня на протязі усіх 
періодів свого розвитку постійно видозмінювалась і ево-
люціонувала під впливом побутуючих популярних му-

зичних жанрів. В ній чітко простежується формування її 
тематично-жанрових різновидів, серед яких виділя-
ються: джазова стилістика, рок-музика, пісенно-роман-

сова традиція, авторська пісня, частково шансон і 
українська популярна вокальна естрада. 

Серед композиторів-виконавців старшого покоління 
(друга половина ХХ ст.), завдяки яким формувалася і 

розвивалася сучасна українська лірична естрадна пісня, 
виділяються творчі постаті М.П. Мозгового і Т.Г. Петри-
ненка, творчість яких була тісно пов’язана з усіма вище 

зазначеними періодами розвитку жанру і процесами виз-
начення її жанрово-тематичних особливостей. Зокрема, 
в творчості Т.Г. Петренка найбільш яскраво окреслена 
громадянська лірика з її яскравим тематизмом («Боже, 

Україну збережи», «Україно» та ін.), а жанрова основа 
М.П. Мозгового являє собою багатошаровий жанровий 
симбіоз завдяки використанню виражальних можливос-
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тей всіх різноманітних прийомів композиції: виразної 
вокальної мелодичної лінії, використання підголосків, 
розвиненого у вступах та програшах тематизму, сміливих 

гармонічних прийомів, оригінальності аранжування та 
інструментовки, чіткої ритмічної основи та довільного 
фразування тощо. 

Композитори-виконавці кінця ХХ – початку ХХІ ст., 
серед яких особливо плідно творили і творять А. Кузь-
менко, С. Вакарчук, О. Пономарьов, кожний по своєму 
розкривається у ліричній сфері. Але якщо в творчій дія-

льності А. Кузьменка і С. Вакарчука лірична тема про-
ходить паралельно з темами протесту, війни і патріо-
тики, яка була стилістично пов’язані з рок-музикою та їх 

активною діяльністю в створених ними колективах 
(«Скрябін» А. Кузьменка, «Океан Ельзи» С. Вакарчука), 
то вокально-композиторська творчість О. Пономарьова 
асоціюється виключно з ліричною сферою, що в цілому і 

визначило жанрово-стилістичні особливості його вока-
льних композицій. У виконавській і композиторській 
діяльності М. Бурмаки, як представниці нового пісен-

ного жанру – «спiваної поезії», знаходять продовження 
кращі традиції мистецтва бардів, які сполучаються з те-
матично-жанровим багатством ліричної пісні. 

Пісня, зокрема, естрадна лірична, як явищe націона-
льної масової культури, є важливою складовою у вихо-
ванні сучaсної людини та впливу на її духовне сітосп-
рийняття. Тому вона є актуальною як культурологічний 

феномен. Таким чином, явище естрадної ліричної пісні 
можна визначити як специфічний спосіб духoвного за-
своєння і чуттєвого відображення відповідними зaсобами 

художньої творчості художньої картини світу. 
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DEVELOPMENT OF THE GENRE OF THE LYRIC VARIETY  

SONG IN THE WORKS OF UKRAINIAN COMPOSERS-PERFORMERS OF THE XX–XXI CENTURIES 
The article traces the ways of development of Ukrainian pop lyric song and the formation of its thematic and genre features 

in the compositional and performing activities of the most presentable Ukrainian pop artists of the late XX-early XXI century: 
M. Mozgovoi, T. Petrenka, A. Kuzmenka, S. Vakarchuka, O. Ponomareva, M. Burmaki. 

The aim of the study. To determine the thematic and genre features of Ukrainian pop lyric song on the example of 
compositional and performing of famous Ukrainian artists of Ukrainian pop music of the late XX-early XXI century. 

Conclusions. Lyrical pop song throughout all periods of its development under the influence of popular music transform 

and to changed and evolved. The genre nature of lyrical pop song consisted of: song-romance tradition, author’s song, pop 
hits, rock ‘n’ roll, jazz, blues, soul, funk, partly chanson. In the work of TG Petrenko, civic lyricism with its bright themes was 
most clearly defined; the genre basis of M. Mozgov’s lyrics is a multilayered genre symbiosis due to the use of expressive 

possibilities of all various methods of composition; the lyrical themes of A. Kuzmenko and S. Vakarchuk run in parallel with 
the themes of protest, war and patriotism, which were stylistically connected with rock music; O. Ponomarev’s work is 
associated exclusively with the lyrical sphere, which in general has determined the genre and stylistic features of his vocal 
compositions; In the activities of M. Burmaka, as a representative of a new song genre – «sung poetry», found a sequel 

continuation of the best traditions of bard art, which are combined with the thematic and genre richness of lyrical song. 
Key words: pop lyric song, thematic-genre basis, composition-performing creativity. 
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Постановка проблеми. Йов Базилевич належить 

до видатних постатей в історії. Це високоосвічена люди-

на, викладач, церковний і громадський діяч, який велику 

увагу приділяв розвитку освіти на Харківщині і Переяс-

лавщині. Одним із парадоксів є те, що його ім’я залиша-

ється майже невідомим за винятком фахівців з історії та 

краєзнавців. 

У 2023 році виповнюється 300 років з дня народжен-

ня Йова Базилевича – ректора Переяславського і Харків-

ського колегіумів, єпископа Переяславського і Бориспі-

льського. Актуальним у цьому контексті є дослідження 

діяльності цього церковного діяча, який присвятив час-

тину свого життя розвитку духовних закладів освіти, 

зокрема і Переяславському колегіуму. 

Мета роботи: висвітлити діяльність Йова Базилевича 

у професійному та громадському житті через спогади 

очевидців та наявні наукові розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Важливою подією у 

культурному житті Переяславщини та південної частини 

Лівобережної України було відкриття у Переяславі у 

жовтні 1738 року вищого духовного навчального закла-

ду – Переяславського колегіуму, який став визначним 

центром освіти в Україні. 

Різні аспекти історії Переяславсько-Бориспільської 

єпархії і, зокрема, питання про відкриття та діяльність 

Переяславського колегіуму привертали до себе увагу 

науковців як ХІХ, ХХ ст., так і в наш час. 

У ХІХ ст. дослідженням даної теми займалось, голо-

вним чином, переяславське духовенство. У виданні 

«Полтавские епариальные ведомости», що містять статті 

історико-статистичного характеру, подавались також 

дослідження з церковної історії та освіти на Переяслав-

щині. Серед них праці М. Василенка, В. Пархоменка, 

Д. Юзефовича та ін. 

Вперше представлено загальну характеристику ви-

кладацько-учнівського складу Переяславського колегі-

уму, проаналізовано культурно-освітню діяльність пере-

яславських єпископів у ході функціонування даного 

навчального закладу у матеріалах В. Демидовського та 

П. Попова в «Полтавских епархиальных ведомостях» від 

1888 р. А 1907 р. до 1000 літнього ювілею Переяслава 

історик і краєзнавець В. Пархоменко опублікував свою 

наукову роботу «Очерки Переяславско-Бориспольской 

епархии (1733–1785 гг.)», в якій крім церковних та гро-

мадсько-політичних аспектів, він також дослідив роль 

Переяславського колегіуму у культурно-освітньому роз-

витку краю. 

У сучасній історіографії досліджуваному питанню 

присвячено невелику кількість праць. Серед них виок-

ремимо публікації В. Лохи. В його монографії «Духо-

венство, церкви та колегіум міста Переяслава середини 

XVII–XIX ст.» [1] приділяється увага громадській діяль-

ності єпископів щодо створення та функціонування 

Переяславського колегіуму як одного з освітньо-куль-

турних осередків Лівобережної України, а також пред-

ставлений викладацько-учнівський склад даного нав-

чального закладу. 

Над темою, що стосується історії навчальних закла-

дів Переяслава працювали науковці Національного істо-

рико-етнографічного заповідника «Переяслав»: В. Нікітіна, 

О. Колибенко, Л. Набок, проте в їхніх працях досліджу-

ються загальні питання історії та розвитку освіти на Пе-

реяславщині. Отже, констатуємо брак суто історичних 

праць, що стосуються даної проблематики. Зважаючи на 

зазначене, метою статті є визначення ролі Йова Базиле-

вича в громадському і церковному житті Переяслава та в 

розвитку Переяславського колегіуму. 

Життя Й. Базилевича можна умовно розділити на два 

періоди, які відрізняються за змістом діяльності. Пер-

ший охоплює роки навчання та науково-педагогічної 

діяльності (1735–1763 рр.), а другий − громадської та 

адміністративної роботи (1763–1776 рр.). 

Народився Й. Базилевич у селі Боромля Охтирського 

полку на Слобожанщині. При народженні отримав ім’я 

Іван. Із сім’ї, у якій він народився, вийшов цілий ряд 

високоосвічених церковних та громадських діячів. До 

роду Базилевичів належить відомий вчений, лікар Гри-

горій Іванович Базилевич (1759–1802 рр.), який закінчив 

Харківський колегіум та був слухачем лекцій європейсь-

ких університетів. Згодом Григорій Базилевич став про-

Автори статті на основі спогадів очевидців та наявних наукових розвідок системно і комплексно 

дослідили життєвий шлях видатного церковного діяча Йова Базилевича та його особистий внесок у 

створення та розвиток духовних закладів освіти. Основний акцент зроблено на переяславському періоді 

його життя. Перебуваючи на посаді єпископа Переяславського і Бориспільського він піклувався про 

добробут пастви та розвиток Переяславського колегіуму, відкривши при ньому у 1773 р. новий клас − 

філософії.  
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фесором патології та терапії у Санкт-Петербурзькому 

медико-хірургічному училищі. Його вважають першим 

клінічним професором у Російській імперії, одним із зас-
новників Петербурзької медико-хірургічної академії [2, с.47]. 

Сім’я, в якій народився Йов, теж відзначалась обда-

рованістю членів родини. Всіх братів, разом з ним, було 

п’ятеро. Троє – два Петра і Павло – служили при ньому в 

Переяславському повіті: Петро – старший був префек-

том семінарії, а пізніше Золотоніським протопопом, Па-

вло – протопопом Єлизаветградським, а Петро молод-

ший – був Переяславським намісником і протопопом. 

Четвертий брат – ігумен Василь був настоятелем Су-

джанської Предтеченської пустелі, а пізніше ректором 

Харківського колегіуму. 

Початкову освіту Йов отримав вдома. Адже в Боро-

млі ще з 1700 року існувала школа, де навчали грамоті 

дячки. Потім його віддали на навчання до Харківського 

колегіуму, після закінчення якого в сані ієромонаха він 

був вчителем, префектом, а з 1763 р. – ректором і архі-

мандритом Харківського Покровського училищного 

монастиря. 

На цей час престиж колегіуму настільки піднявся, що 

його вважали місцевим університетом. У 1765 р. при 

колегіумі були відкриті дворянські класи для привілейо-

ваного населення зі складною програмою (нові мови, 

математика, геометрія, малювання, інженерія, артилерія, 

геодезія та ін.). При Йові монастирська казна була відді-

лена від училища, а тому остання витрачалась виключно 

на потреби студентської братії. На зібрані пожертву-

вання від прихожан Йов при сприянні тодішнього Білго-

родського єпископа Самуїла Миславського розпочав у 

1770 р. перебудову училищних споруд, яка була закін-

чена тільки в 1773 р., коли Йов вже був Переяславським 

єпископом. 

16 червня 1770 р. архімандрита Йова переводять в 

Курськ настоятелем Знаменського Богородичного мона-

стиря. Для ректора колегіуму нова посада була, безпере-

чно, підвищенням. Але для Йова розлука з колегіумом 

була втратою. Без школи він не міг уявити свого існу-

вання навіть в таких умовах матеріального забезпечення, 

що давало настоятельське звання в багатому Курському 

монастирі. Ймовірно, не без його участі в Курську була 

відновлена слав’яно-латинська школа (закрита з невідо-

мих причин в 1757 р.), яка перейшла у відання Йова, що 

почав завзято займатися налагодженням освіти. Та не-

сподівано нове призначення припинило його педагогі-

чну діяльність. 

22 вересня 1770 р. Йов отримав призначення на Пе-

реяславську архієрейську кафедру. 31 жовтня відбулась 

хіротонія його в Московському Успенському соборі. 

Структура Переяславсько-Бориспільської єпархії до 

цього часу вже остаточно сформувалася. Особливість її 

управління залежала від її ж території, яка фактично 

виявилась розділеною на дві частини: Новосербія (лівий 

берег Дніпра), що знаходилися під російською владою, 

правобережжя – під польською. Тому разом з призна-

ченням на Переяславську кафедру до єпископа Йова 

переходила, по традиції, влада над православними при-

ходами Зарубіжної (правобережної частини) України. 

Одне з основних завдань, що постало перед єпископом, – 

боротьба з унією. Йов повинен був стати на чолі цієї 

боротьби. Боротьба з унією в той час мала не тільки ре-

лігійне, але й соціально – політичне забарвлення. Та він 

зміг вірно зрозуміти і свій час, і ті завдання свого слу-

жіння, про це свідчить і його діяльність як Переяславсь-

кого єпископа. 

Прибувши в Переяслав 13 лютого 1771 р., Йов від-

нісся однаково уважно до обох половин своєї нової єпа-

рхії – лівобережної і правобережної. 

Предметом особливого його піклування, як і на по-

передніх місцях, була семінарія. 17 вересня 1773 р. він 

відкрив тут новий клас – філософії. Першим викладачем 

філософії протягом трьох років був його брат Петро Ва-

сильович Базилевич, що саме в цей час прийняв сан 

священика. 

Піклуючись про покращення освітнього і духовного 

рівня священиків своєї єпархії, Йов вимагав, щоб вони 

були пастирями освіченими і вчителями для своїх при-

хожан. Кандидатам-священикам він рекомендував не 

покладатися на вибори приходу чи заняття місця в спа-

док, а вимагав від них атестат про закінчення семінарії. 

Особливу боротьбу вів з заміщенням приходів по спад-

ковості, заявляючи, що «церковь наследия не знает, а 

достоинста требует», що «тот наследник церкви, кто 

достоин» [3, с.42]. 

Турбуючись про порядок в ділах єпархіального уп-

равління, Йов видав ряд розпоряджень, в яких більш 

точно визначались різні сторони єпархіального життя. 

Він звернув увагу на покращення іконописання; вимагав 

при будівництві нових церков присилати єпархіальному 

начальству їх плани; надавав великого значення достові-

рності офіційних паперів, печатей і т.п. 

Українське духовенство, дізнавшись про вступ но-

вого архіпастиря на кафедру, стало звертатися до нього 

зі скаргами на своє тяжке становище. Перед людиною, 

що жила в тиші шкільної самотності, розгорнулись 

сумні сторінки людського горя і страждань. Як людина 

глибокої віри і християнських переконань, він вбачав в 

цих нещастях випробування Боже і проповідував терпе-

ливо змиритися в надії на краще майбутнє: «...человече-

ская жизнь редко или никогда без искушений и напастей 

не бывает, то надобно оныя великодушно сносить..., 

надобно просить у Бога благодати, укрепляющей к по-

несению» [4, с.437]. 

Закликаючи до терпіння, він, будучи рішучим та ене-

ргійним, розпочав активні дії на захист віри православ-

ної та своєї пастви від утисків уніатів. Зокрема, спираю-

чись на дії свого попередника Мелхиседека Значко-

Яворського, Йов клопоче перед імператрицею про пок-

ращення участі православних в Польщі. 

В липні 1771 р. єпископ Йов відправив до Петербурга 

Фастівського протопопа Михайла Гранду і Ковельського 

правителя Симеона Переровського. Основним завдан-

ням їх місії було клопотання про захист від уніатів і 

прохання видати наказ про підпорядкування українських 

церков в зарубіжній Україні Переяславським єпископам, 

щоб у своїх діях вони могли опиратися на закон. В сво-

єму донесенні Йов писав: «Мы твердо надеемся на вы-

сочайшую Императрицу нашу, что она не удалит нас от 

благоговения и покровительства, но как всемилостивая 

мать, изволит защищать нас... и особенно в защиту сво-

боды для святой православной веры в Польше» [4, 
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с.439]. На Синод скарга не справила особливого вра-

ження, і втручання в церковно-релігійні справи Польщі 

визнали передчасними. Імператриця Катерина II по-ін-

шому підійшла до даної справи. Вона видала депутатам 

рескрипт на ім’я Малоросійського генерал-губернатора 

П.О. Румянцева, в якому рекомендувала йому надавати 

допомогу і захист російським одновірцям в Польщі. Си-

нод же по розпорядженню імператриці видав наказ на 

ім’я преосвященного Йова, що дозволяв йому «находя-

щимся в Польше греческого закона исповедникам... по 

духовным делам нужды исправляти на прежнем основа-

нии, как при антицессорах его поступано было» [4, 

с.440]. 

Найважливішим результатом Петербурзької депута-

ції було вручення їм головним начальником російських 

військ в Польщі князем В.М. Долгоруковим ордера, в 

якому всім військам наказувалося захищати православ-

них, що проживають в Польській Україні. Завдяки цьому 

кордони Переяславсько-Бориспільської єпархії на Право-

бережній Україні значно розширилися. Якщо на 1767 р. за 

нею числилося близько 290 церков, то на 1768–1769 рр. 

вже близько 650 (10 протопопій), а в 1772–1903 (33 про-

топопії) [5, с.87]. 

Єпископу Йову доводилось в цей період вести велику 

адміністративну роботу. З поверненням приходів вини-

кла потреба в священиках. Йов повинен був цілими сот-

нями висвячувати в священики, видавати їм ставлені 

грамоти призначати на вакантні місця. 

Єпархіальне життя Малоросії з давніх часів вибрало 

особливу форму поставлення в священство або як тоді 

прийнято було висловлюватись: «промоціи». Це, перш 

за все, система виборного початку. Прихожани брали 

безпосередню участь у виборі кандидатів на священство. 

Без волі і бажання народу (прихожан) ніхто не міг за-

йняти місце священика в приході. Цей звичай обрання 

прихожанами священика Йов всіляко підтримував: «Если 

желание будет от прихожан о принятии сего просителя и 

прошение от помещика, то и с нашей стороны прекосло-

вия не будет» [4, с.453]. 

Причому, в даному випадку, його думка йшла в роз-

різ із загальним напрямком своєї епохи. Адже то був час 

систематичного знищення виборної системи і проведен-

ня початків централізації. Йов розумів, що православ’я 

всеціло тримається на народі і що тільки останній є тією 

моральною силою, ігнорувати яку було б, в крайньому 

випадку, ризиковано. Завдяки енергійній діяльності Йова 

необхідний кількісний склад українського закордонного 

священства був забезпечений. Аналізуючи синодальні 

списки, можна побачити, що майже всі вакансії були 

заміщені ставлениками єпископа. 

Одночасно єпископ піклується про інші потреби пас-

тви. Більшість церков до цього часу мали незадовільний 

стан, оскільки не ремонтувались в часи гонінь. Йов ви-

давав «благословительные грамоты» на будівництво 

нових храмів і ремонт старих. Ці роботи потребували 

значних коштів. А між тим, в більшості церков не було 

«ни одного рубля, кроме медовых канунов» [4, с.472]. 

Розраховувати на допомогу прихожан не завжди було 

можливим. Селяни в більшості були бідними, в деяких 

місцях навіть злиденними. Допомагала, як і завжди, 

«Січ-мати». При Йові було видано велику кількість про-

хальних книг в Запоріжжя, де на ці потреби козаки да-

вали пожертви, особливо після вдалих походів. 

Йов ще з початку управління Переяславською єпар-

хією хворів подагрою, що загострилася в останні роки 

життя. 2 травня 1776 р. на 53-му році життя він помер. 

Похований в Переяславському Вознесенському кафед-

ральному соборі за лівим кліросом. 

Пройшовши школу життя під мирним покровом наук, 

він зневажав наживу, користолюбство. Інші на його міс-

ці та при тодішніх умовах нажили б тисячі, а він після 

своєї смерті залишив лише «две копейки с деньгой» [6, 

с.360]. Але із залишеної єпископом спадщини привертає 

увагу його бібліотека, що складалася з 85 книг на грець-

кій, латинській, єврейській і російській мовах. 

Як бачимо, єпархіальне життя в роки єпископства на 

Переяславщині Йова Базилевича процвітало. І Йову по 

всій справедливості належала заслуга діяльного і розум-

ного організатора. 
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Постановка проблеми. Живучи в XXI столітті, 

ми є свідками формування нового типу суспільства, в 

якому здійснення релігійного вибору залишається важ-

ливим чинником власної культурної само ідентифікації. 

У процесі безперервної зміни світу своєю діяльністю у 

людей виникають потреби постійної адаптації до нових 

умов свого буття, вони винаходять адекватні реальності 

вміння і навички, які необхідні для життєорієнтації за 

цих умов. Тим самим «ми створюємо наш світ, і, діючи 

таким чином, ми стаємо істотами, котрі можуть в ньому 

жити і визначати його наступну трансформацію» [1, c.76]. 

Ситуація перманентної зміни «світу людини» в оно-

тологічному контексті зазнала чималих змін в умовах 

коронакризи, адже у сучасних реаліях релігія як така і 

релігійний вибір суб’єкта як її частина далеко не всіма 

сприймається як соціальне благо, а деякими радикально 

налаштованими носіями релігійного світогляду нові со-

ціальні виклики сприймаються як спосіб актуалізувати в 

релігії її есхатологічну та сотеріологічну складову, за-

мість сприймати цей феномен як важливе людське над-

бання. Відчуття нестабільності, яке супроводжує сус-

пільні «мутації», переконливо зображені у творах 

О. Тоффлера, Д. Белла породжує у багатьох свідків і 

безпосередніх учасників світових змін, почуття невпев-

неності, розгубленості, навіть відчаю. Їх лякають «нові 

види свободи», притаманні їм незвичні проблеми та ан-

тагонізми. Цією обставиною пояснюється важливість 

такого компонента свободотворчості як воля, цілеспря-

мованість, рішучість. «Свобода духу – не зручність, а 

велич, якої прагнуть і якої зрідка досягають у виснажу-

вальній боротьбі» – застерігав А. Камю [2, c.172]. Подіб-

ної думки був і К. Ясперс. Атестуючи суспільство свого 

часу як кризове він наголошував: «втрачаючи у кризі 

світ», людина має, виходячи із власних передумов, знов і 

знов створювати свій світ. «Перед нею відкривається 

вища можливість її свободи; їй належить або ухопити її, 

або зануритися у низ» [3, c.399]. Нарікання на те, що від 

людини надто багато вимагають не допоможе. «Адже 

лише із способу самобуття зростає справжній вплив на 

обставини. Якщо я чекаю від змін обставин того, чим я 

можу бути я зраджую власні можливості» [3, c.400]. Ус-

відомлюючи свою свободу людина хоче стати тим, чим 

вона може і повинна стати – ця теза, яка рефреном про-

ходить в творах К. Ясперса, цілком здатна стати гаслом 

сучасного руху за свободу особистості, аргументом на 

користь необхідності її добровільного вибору. 

Мета статті полягає у дослідженні феномену сво-

боди людини при здійсненні нею особистого релігійного 

вибору, концепції свободотворчості у її сучасному виді 

та врахуванні новітніх моделей світосприйняття, їх нау-

кові рефлексії. В цьому плані особливо показові теоре-

тичні позиції постмодернізму, який обстоює тезу про 

«безрозмірність свободи». Спростовуючи картезіанську 

«диктатуру розуму» а також релігійні підходи до тлума-

чення феномену свободи, постмодерністи разом з тим 

декларують свої наміри всіляко сприяти «визволенню» і 

самореалізації особистості, послідовно «розширювати 

спектр можливостей людини, усувати перешкоди на 

цьому емансипаторському шляху» [4, c.56]. При цьому 

вони заявляють про своє намагання виявити раніше не-

відомі або ж не оцінені належно різноманітні шляхи 

розвитку людської суб’єктивності, багатовимірні сфери 

людської творчої активності. Однак пафос таких свобо-

доборчих намірів нейтралізуються відверто релятивіст- 

Стаття присвячена виявам різноманітних форм здійснення релігійного вибору, що сприяють 

самореалізації особистості 

Мета статті полягає у дослідженні феномену свободи людини при здійсненні нею особистого 

релігійного вибору, концепції свободотворчості у її сучасному виді та врахуванні новітніх моделей 

світосприйняття, їх наукові рефлексії. В цьому плані особливо показові теоретичні позиції 

постмодернізму, який обстоює тезу про «безрозмірність свободи». 

При підготовці дослідження було застосовано комплекс як загально-філософських так і спеціальних 
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ськими і нігілістичними висновками, які з неминучістю 

випливають із їх деконструктивістських посилань. На-

самперед йдеться про те, що заперечення можливості 

окремої особистості бути відповідальною – теза, яка ло-

гічно підпорядкована радикальній дискредитації абсо-

лютів раціоналізму і гуманізму, перекреслює саму мож-

ливість вибудови нових шляхів свободи. На таке прин-

ципове заперечення працює і твердження про принци-

пову нездатність людини протистояти могутності понад 

особистісних структур, неможливість визволення від 

«тиску влади, традиційних ціннісних регулятивів, зви-

чайних норм, правил, соціальних залежностей» [4, c.56]. 

Весь арсенал аргументації, покликаної обґрунтувати 

гасло «безрозмірної свободи» насправді обертається на 

апологію безвідповідальності, «втечею від свободи» 

(Е. Фромм). Головний урок постмодернізму – це урок 

наслідків свідомої нерозумності, вільної відмови від від-

повідальності. У такому випадку заклик до відмови від 

метафізичного визначення свободи, наявного у релігії, 

однак за умови відмови від абсолютизації крайніх виявів 

релігійності, обертається відмовою від свободи взагалі, 

що означає відмову від етичної визначеності людського 

життя. Людина, яка не усвідомила межі власної свободи 

і відповідальність – позаетична, – справедливо наголо-

шує Т.Л. Тульчинський. «Чим ширше зона моєї автоном-

ної (невимушеної) поведінки, тим ширше зона відпові-

дальності людина тим етичніша (вільніша – відповідаль-

ніша), чим ширша ця сфера…» [5, c.41]. Така теоретична 

позиція «автоматично» знімає питання про свободотвор-

чість, адже такий різновид духовної і соціальної творчо-

сті – похідне від усвідомлення свободи як вищої ціннісної 

ознаки особистості. Вона піддає сумніву саму можливість 

особистістю здійснювати невимушений, добровільний ви-

бір, тобто бути Людиною. Погодитися з такою позицією 

означає розрив із всією попередньою культурою, яка 

утворена людством під час розбудови його свободи. 

Осмислення проблематики людської свободи, її вибору в 

контексті реалій сьогодення – теоретичне і практичне 

завдання. 

Найскладнішою формою свободотворчості є акт са-

мотворення, який супроводжується генерацією все но-

вих і нових можливостей та задумів людини. Усвідом-
лення необхідності перетворення долі у фактор особистого 

життя індивіда – це і є здійснення свободи, творчість 

власного життя. 

Вирішальну роль в процесі здійснення особистого 

релігійного вибору відіграє свідома інтелектуальна ак-

тивність, завдяки якій випрацьовуються уявлення про 

цілі релігійного вибору та засоби їх досягнення. 

Релігійний вибір виступає не просто в якості одного з 

важливих елементів феномена свободи, її теоретичного 

концепту, а є своєрідним підсумком «життя свободи», її 

розгортання. Здатність до творення свободи – відмінна 

риса зрілої особистості, вона утворює вододіл між вмін-

ням користуватися вже наявними дарами свободи і пот-

ребою в її здійсненні. Особистість, творчість, свобода – 

органічні ланки справжнього духовного і соціального 

життя людини. 

Мотивація здійснення релігійного вибору – складний 

комплекс, в якому центральне місце посідає потреба у 

добровільному здійснені вибору бажаної свободи, фор-

муванні певної моделі умов, які забезпечують її реаліза-

цію. Неабияку роль в системі цієї мотивації відіграє по-

чуття незадоволення своїм буттям. Раціональні чуттєві 

шари свободи творчої свідомості у своєму переплетені 

породжують відповідальність людини, таку інтегральну 

якість, яка зумовлює послідовність життєвої практики 

індивіда на її шляху до свободи. 

«Внутрішня свобода» вимагає свого втілення у «зов-

нішній свободі», в утворенні комплексу суспільних сво-

бод і гарантій, які забезпечують право особистості на 

саморозвиток і самореалізацію відносно незалежно від 

реально існуючих багатовекторних ідеологічних, соціо-

економічних, політичних сил. Одна із праксеологічних 

функцій релігійного вибору полягає у цілеспрямованому 

подоланні перешкод, які гальмують розгортання сво-

боди, обмежують вже здобуті її результати. Практичне 

значення має також діяльність людей спрямована на 

зміцнення свободи, поширене відтворення тих соціаль-

них інститутів і відносин, котрі забезпечують вже досяг-

нуту свободу життєдіяльності. Звичайно ж, важлива 

складова праксеологічної ліберології – створення обста-

вин, адекватних новим потребам реалізації свободи, ле-

галізація інноваційних зразків свободної творчості в різ-

них сферах суспільного життя. 

Релігійний вибір – апофеоз людського духу, демон-

страція його величі. Творити свободу – покликання зрі-

лої особистості, яка органічно поєднує в собі безмежне 

прагнення до свободи і вміння відповідним чином орга-

нізовувати свою життєдіяльність. 

Моральна свобода як духовно-культурний феномен є 

якась онтологічна конструкція, дещо реальне, що може 

бути предметом присвоєння. Свобода – це стан людсь-

кого духу, його можливостей. Як влучно зазначив Гете 

свобода – це той прафеномен свідомості, який виступає 

перед людиною у тисячах різноманітних видів. Тим са-

мим наголошується на тому, що свобода це завжди мож-

ливість, яка здатна набути конкретних форм і проявів 

лише завдяки людській практиці – актів свободотворчо-

сті. На перший погляд розуміння свободи як можливості 

суперечить судженням про свободу як «природний стан» 

людини. Згадаємо бердяєвське положення про те, що 

свободу неможливо вивести із чогось, в ній можна лише 

споконвічно перебувати. Однак зазначена суперечність 

має діалектичний характер: свобода як одвічна характе-

ристика людини, її «свавілля» (Достоєвський) є, засто-

совуючи кантівську термінологію «річ у собі», можли-

вість прояву вольової свободи, здатність людини до 

самореалізації, її існування як незалежного, самодостат-

нього індивіда. Реалізуючи свої потенції свободи лю-

дина тим самим утворює новий простір свого буття, в 

якому, в свою чергу, виникають нові можливості мора-

льної свободи. Інакше кажучи людина сама творить вла-

сну свободу, доводить, що вона – не лише свобода і ви-

бір, але й творчість. Ця тріада визначає каркас її 

духовності, життєвого шляху, поступ людської свободи. 

Релігійний вибір – важливий компонент концепції і 

практики свободи, її буття. Творчі акти розбудови сво-

боди – вузлові лінії міри, котрі знаменують перехід сво-

боди від одного стану до іншого, її еволюції до вищого 

щабля свого прояву. За змістом сутність вільного і в 

цьому сенсі справжнього людського буття полягає у зда-
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тності постійно змінювати як зовнішні умови свого іс-

нування, так і внутрішні підвалини власної невимушеної 

поведінки у відповідності з поставленими цілями, знач-

ними цінностями та ідеалами. Момент творчості істотно 

визначає сенс людської свободи. Поза ним життя є ніщо 

інше, як рутинне існування, невиразне сіре буття, в 

якому панує зовнішня необхідність. Лише завдяки твор-

чості, за її допомогою, людина розриває пута примусової 

обов’язковості обставин, підноситься над повсякденним 

існуванням, демонструє свої креативні сили, здійснює 

життєвий проект. Адже людина набуває якості вільної 

особистості лише тоді, коли вона зорієнтована на майбу-

тнє. Дана орієнтація супроводжується, з одного боку, 

постійним запереченням того, що ще вчора видавалося 

незмінним підґрунтям сталої життєдіяльності. З іншого 

боку така перспектива передбачає перетворення тепері-

шнього, його перевлаштування. Концептуальні складові 

релігійного вибору – це уявлення про ідеал свободи, 

усвідомлення власних можливостей впливу на умови 

досягнення бажаної свободи, засоби реалізації проекту 

свободи.  

З’ясування сутності релігійного вибору потребує ви-

значення людини саме як суб’єкта самодіяльності, що 

здатний впливати на зовнішні та внутрішні обставини, 

котрі сприяють або заважають здійсненню людської 

свободи. Творчість свободи – це привілей людини, що 

прагне до самореалізації. Саме така людина істотно від-

різняється від випадкового індивіда, який формується 

спонтанно і життя якого у великій мірі визначається збі-

гом обставин. На відміну від випадкової людини особис-

тість в її справжньому значенні – це індивід, який спро-

можний вирватися із тіней повсякденності. 

У філософсько-антропологічній літературі можна зу-

стріти твердження про беззмістовність особистісного 

начала. Згідно М. Штирнеру людське «Я» є «творче 

Ніщо. Ніщо, із якого «Я» роблю все як творець». Екзис-

тенційно-романтичне уявлення про людину заперечує 

наявність у неї жодної життєвої програми. «Людина ні 

до чого не «покликана», вона не має ніякого «завдання», 

ніякого «призначення» [6, c.104]. Подібне твердження 

має певну рацію, адже заперечує фаталістичну устано-

вку на жорстку детермінацію людської долі, висловлює 

протест проти редукції людського духу до соціальних 

або якихось інших засад. Разом із тим, абсолютизуючи 

незалежність людської духовності, поза причинність 

особистісної свободи, воно само перетворюється на різ-

новид фаталізму, його перетворену форму. І невипад-

ково переважна більшість теоретиків свободи не пого-

джувались з трактовкою особистості як безначальної 

істоти, шукали і знаходили механізм свободотворчої 

діяльності людини.  

Потребу у здійсненні релігійного вибору як прояву 

«внутрішньої необхідності» вільної людини визнає 

М.О. Бердяєв. Його концепція особистості, яка викла-

дена у контексті інтерпретації людської свободи, що 

рішуче спростовує матеріалістичну версію мотивації 

людської діяльності, концепцію «економічної людини». 

Разом з тим М.О. Бердяєв також визнає зумовленість 

особистісної поведінки у її пошуках свободи. Визначимо 

при цьому, що він принципово відрізняє особистість від 

індивіда: «індивід є категорія натуралістична, біологі-

чна. Особистість є категорія духовна». Індивід народжу-

ється і вмирає, а особистість твориться підкреслює філо-

соф. Стати особистістю – це «завдання» природного 

індивіда. Характеризуючи особистість видатний пред-

ставник християнського персоналізму і екзистенціалізму 

широко вживає ціннісні поняття: «особистість є катего-

рія аксіологічна, ціннісна» [7, c.296]. Творення особис-

тості Богом, згідно з М.О. Бердяєвим, зовсім не означає, 

що особистість сама по собі не є цінність, хоча насправді 

вона може стати такою за умов існування «понадособис-

тих цінностей». Особистість ніколи не може розгляда-

тися як засіб або знаряддя, вона – вища ієрархічна цінність. 

Виключно важливим є зауваження філософа про те, 

що особистість не існує ізольовано, вона передбачає 

існування інших особистостей. Якщо немає її відно-

шення до інших особистостей, до особи Бога, до особис-

тості іншої людини, до спільнот особистостей, людина 

як особистість не існує про особистість навіть не 

йдеться, проблема особистості навіть не постає. 

Особистість, підкреслює М.О. Бердяєв, є антиномі-

чна суперечність між особистим і соціальним, між коне-

чним і нескінченним, між свободою і долею. «Тому осо-

бистість не може бути завершеною, вона не дана як 

об’єкт, вона твориться, вибудовує себе, вона динамі-

чна» [7, c.82]. 

Бердяєвська християнська філософія людини і сво-

боди, зокрема, базується на категоричному запереченні 

свободи волі, яка, згідно з філософом, не стільки визво-

ляє людину, скільки страшить її, що, у свою чергу, 

спричиняє людське побоювання свободи: «людина ві-

льна, коли їй не потрібно вибирати». 

Моральна свобода людини, за Бердяєвим, визнача-

ється не метою її життя, а джерелом, із якого витікає її 

моральне життя і діяльність. Проте філософія М.О. Бер-

дяєва показова в тому відношенні, що вона щільно 

пов’язує категорію свободи із проблемою особистісного 

самовизначення, яке здійснюється на морально-цінніс-

них засадах. А саме такий підхід на наше переконання 

істотно просуває дослідження питання про свободу як 

спосіб самореалізації особистості. 

Німецький філософ М. Лобковець підкреслює: «Жо-

дна людська інстанція не має права заважати людині 

вірити в те, що відкриває її совість, і діяти у відповідно-

сті з цією вірою; особистісне буття кожної окремої лю-

дини і є те, що реалізує для неї це право» [8, c.55]. В на-

ведених судженнях привертають увагу два істотних 

моменти. Право особистості визначається вищим правом 

щодо права держави або будь-якого іншого суспільного 

інституту. Це право обґрунтовується у духовно-етичний 

спосіб – гідність людини недоторкана, вона покликана 

підпорядковуватися лише голосу власної совісті. 

Примітно й те, що сучасні автори надають великого 

значення ціннісним критеріям визначення особистості. 

«Самоствердження особистості (людини у якості особи-

стості) є частковий випадок самоутвердження людини» 

[9, c.96]. Автори справедливо вважають, що процес са-

моствердження, рівно як «самоподолання», являє собою 

дію, завдяки якій людина сама себе утверджує, і що го-

ловне це з необхідністю відбувається як внутрішній не-

зворотній процес. Той факт, що при цьому індивід «реа-

лізує» себе в інших людях не знецінює акту самоствер- 



   
28 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

дження, адже така проекція особистості на інших носить 

проміжний характер і обов’язково спричинить зами-

кання на собі. В цьому «самозамиканні» прихована 

справа самореалізації людини. 

Вільна особистість – це людина, котра здійснивши 

релігійний вибір насамперед прагне розібратися із со-

бою, з’ясувати власну самість. Її духовний світ виступає 

для неї об’єктом ретельного з’ясування. Постійне зану-

рення в себе, робота над собою – обов’язкова умова тра-

нсформування індивіда у особистість, у суб’єкта власного 
життя. Усвідомлення необхідності також «самозанурення» 

не заперечує свободи людини, навпаки є її неминучою 

обставиною. В цьому самопізнанні прихований один із 

елементів реалізації особистості, її життєвого вчинку. 

Йдеться про вибір. Адже самопізнання, незважаючи на 

його здавалось би неминучість – добровільний, причому 

доволі складний процес. 

Таким чином, релігійний вибір як своєрідний під-

сумок «життя свободи», її розгортання. Це апофеоз 

людського духу, демонстрація його величі. Вона є важ-

ливим компонентом концепції і практики свободи, її 

буття. Концептуальними складовими свободотворчості 

виділяють уявлення про ідеал свободи, усвідомлення 

власних можливостей впливу на умови досягнення 

бажаної свободи, засоби реалізації «проекту свободи». 
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PERSONAL RELIGIOUS CHOICE AND ROLE OF THE PHENOMENON OF FREEDOM 

The article is sanctified to the displays of various forms realizations of religious choice, that assist self-realization of 

personality. 

The aim of the article consists in research of the phenomenon of freedom of man at realization by her the personal 

religious choice, conceptions of freedom creation in her modern kind and taking into account of the latest models of perception 

of the world, them scientific reflections. In this plan especially model theoretical positions of post-modernism that defends 

thesis about «dimensionlessness of freedom». 

At preparation of research a complex was applied as philosophical so special religious methods. To the first group it 

follows to take the methods of scientific analysis and synthesis, characteristic for modern scientific paradigma approaches, 

that include the elements of scientific induction and deduction, and also interdisciplinary approach that provided bringing in 

of these allied subjects,: philosophy, theology and religious studies. To the special religious methods of application of that 

provided the depth of opening of corresponding range of problems take the methods of religious tolerance, ontological, 

axiology and hermeneutics approaches.  

Key words: freedom, self-realization, work, religious choice, phenomenon. 

 

  



  
29  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

УДК 008: 312.421 

Чорний Р.В., 

провідний фахівець науково-організаційного відділу 

 Національного інституту стратегічних досліджень,  

ORCID: 0000-0002-7507-9927, chornyroma88@gmail.com 

Україна, м. Київ 

КУЛЬТУРА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:  

ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановка проблеми. Проблема полягає в тому, 

що культура України відображає загальну ситуації гло-

балізації та розвитку культури як у внутрішньому, так і у 

зовнішньому аспекті державотворення. В ній зберіга-

ється традиційний локус субстанційності, носія високої 

духовності, яку зараз пов’язують з українським бароко, 

зокрема. Тому культура України потрапляє в пастку ме-

тамодерну, широких інсталяцій, коливань між соцреалі-

змом, тоталітаризмом, модерном, постмодерном і т. д. 

Власне тут потрібно зазначити культуру як цілісність, 

яку можна характеризувати в плані суб’єктності як єд-

ність етосу, еросу та праксису, або ж єдності моралі, 

поведінки, діяльності та стану. Цей локус дає можли-

вість говорити про той гуманітарний вимір, який власне 

і допомагає вийти на проблему гуманітарної безпеки і 

втрати людської цілісності.  

Мета роботи – Визначення культури національної 

ідентичності України, та шляхи збереження державної 

цілісності. 

Виклад основного матеріалу. На даний час не мо-

жна знайти один єдиний усталений вимір культуротвор-

чості. Субстанційна категоріальна матриця культуротво-

рчості не підходить, так як вона вже відходить в певні 

анали історії. Феноменологічна, що пояснює культуру як 

те, що людині дається світ, теж не є актуальною. Все 

інше, що пов’язане з визначенням культури, а саме певні 

інституції, такі як освіта, наука, мораль, в певній мірі 

характеризує культуру, але не дає ознак того виміру, 

який би характеризував культуру як цілісність. Тому 

важливо дотримуватись визначення культури як суб’єк-

тного простору, який поєднує в собі поведінку, діяль-

ність і стан. Мається на увазі, що втрата культури 

держави відбувається набагато раніше, ніж втрата суб’є-

ктності держави. Ми з вами зараз знаходимося на стадії 

руйнування культури ззовні і зсередини. Руйнування 

цілісності передує створенню загрози безсуб’єктного 

простору, де людина існує на невідомому ландшафті 

всіх можливих «Я», які так чи інакше не можливі як 

суб’єкт культуротворчості. Тобто виникає декілька важ-

ливих проблем, а саме зазначити категорію суб’єкта і 

охарактеризувати його як суб’єкт культури. 

Перший рівень – безпека втрати реальності, як обра-

зної ідентичності людини. Другий рівень – безпека втра-

тити людини як тої, хто адекватно сприймає реальність. 

Це все належить до культурного ареалу, і все це, зви-

чайно, має ті ознаки, які можна охарактеризувати як 

екологічні детермінанти. Зараз все більше і більше гово-

рять про теорію хаосу, про хаосогенне середовище, про 

неупереджену, непередбачувану реальність, з якою може 

зустрітися людина на кожному кроці свого існування. 

Ця складність існування людини в культурі набуває 

своєї етики і естетики. 

Дж. Уіллок пише наступне: «Розглядаючи будь-який 

дискурс, ми весь час стикаємось з явищами які в теорії 

хаоса називаються «атракторами». Атрактори представ-

ляють собою пункти можливих станів і, по суті справи, 

точки покою і комфорту. Як працюючий маятник руха-

ється з одного боку в інший, так само хід розвитку подій 

тяжіє до атрактору. В межовій стадії дискурсу ці атрак-

тори дозволяють нам знайти привичні відсилки і точки 

комфорту, дають можливість знайти свій голос» [1, 

с.20]. Отже, утворюється певна комунікативна рекреало-

гія, де формується потреба знайти рекреацію, де б люди-

на могла бути людиною. Відтак, культура сприймається 

як низка співскладених дискурсів, а саме: візуальних, 

вербальних, комунікативно-інформативних, які поєднують 

в собі цілісність сприйняття світу. 

Культура дає можливість визначення таких зон, а це 

дає можливість визначити культуру як реальність, що 

продукує атрактори. Якщо говорити більш ближче до 

нашої реальності, то – атракціонів. Атракціон, на від-

міну від атракторів, в 30 роки розумівся як видовищна 

реальність, що утворена на основі ідеології. Зараз зазви-

чай ідеологічний регулятив підміняють національною 

ідеєю. Адже, скільки б не велось розмов про націона-

льну ідею, її ніхто не може сформулювати. Втім, як за-

значив М. Бердяєв, сутність національного полягає в 

тому, що воно формується в певному історичному кон-

тексті і в певній традиційній системі поглядів [2, с.288]. 

Національна культура сучасності – це культура, яка фо-

рмується не разом з державою, як це було за доби моде-

рну, коли вся Європа створювала національні країни і 

У статті піднімається питання щодо України як до держави, яка знаходиться на межі втрати своєї 

суб’єктності, простіше кажучи, може зникнути з горизонту інших країн як держава, про що активно 

говорять представники інших держав. Ця загроза дійсно не є ефемерною, тому виникає питання, як в 

культурі здійснюється саме ця втрата суб’єктності, чи можна визначити культуру в сучасній незалежній 

Україні, як певний вимір, який так чи інакше свідчить про її цілісність, про її доцільність зберігати 

потенціал всіх культурних надбань.  

Ключові слова: культура, атрактори, суб’єктність, культуро творчість, праксис. 
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відразу ж формувався національний етнікос, етика наці-

онального бачення і розуміння світу під впливом проте-

стантизму (про це блискуче пише М. Вебер [3, с.804], а 

постфактум, після виникнення націодержав. Нам зали-

шається лише сказати, що, якщо в державотворенні 

втрата суб’єктності означає втрату держави, то в куль-

турі цей процес здійснюється перманентно. Суб’єкт ви-

борює своє ставлення до світу. Суб’єкт культури виму-

шений здійснювати себе як реальність світотворення у 

власній окремій діяльності. Можна сказати що така пос-

тановка проблеми ставить багато запитань.  

Так, М. Кисельов зазначає: «Останнім часом, – з різ-

них причин, але головним чином, як наслідок аналітич-

ного підходу (де домінують спеціалізація і фрагментар-

ність), і абсолютизації її результатів, – цілісний континуум 

свідомості розбивається на окремі моменти. Увійшло у 

звичку говорити про багато різних «свідомостей». Так, 

зокрема, в суспільній свідомості вирізняють правову, 

політичну, моральну, релігійну, групову, індивідуальну 

тощо. В етнології серед етноутворюючих прикмет нази-

вають національну свідомість. Нарешті при розробці 

питань відвернення екологічної катастрофи, – про еко-

логічну свідомість» [4, с.312]. Існує плюралізм та роз-

маїття в трактовці головного, того що раніше, зокрема у 

ХVIII столітті, транцендентальний суб’єкт уособлював 

персональний тип свідомості як феномен культури.  

Так, фактично естетичний суб’єкт, за В. Івановим, – 

це суб’єкт, який концентрує в собі весь досвід людсь-

кого існування, не лише національний, а родовий досвід 

естетичного [5, с.13]. Він стає національним суб’єктом в 

тих практиках культуротворення національної культури, 

де здійснює себе як митець, творець. Якщо йдеться про 

праксис в цілому, про діяльність, то вона достатньо 

опрацьована в марксистській школі та визначається як 

жива діяльність, яка утворюється тут і зараз, абстрактна 

діяльність, яка розбивається на суб’єкт, засоби та пред-

мет діяльності. В. Шинкарук визначив, що мета не може 

бути здійснена без мотивації, не може бути сформована 

без результату, який не формується як певний проект 

(цілепокладання) завершеної цілісності людини [6, 

с.528]. Гуманізм київської філософської школи визнача-

ється тим, що сутність цілепокладання і цілездійснення 

реалізується через засоби як проект. У працях академіка 

В. Шинкарука зазначено, що засоби залишаються конс-

тантою серед всіх перетворень. У контексті проблем 

культуротворчості важливо зазначити, що засоби куль-

туротворення є унікальними і універсальними. Це засо-

би комунікації, технології, які в свою чергу є інтернаці-

ональними. В чому ж полягає національний локус 

культуротворчості? 

Єдність всіх суб’єктів культуротворення як культу-

рно-історичної цілісності. Говорячи про екологічну сві-

домість як про реальність, що інтегрує в собі суб’єк-

тність – моральну, етичну, естетичну і праксеологічну, 

важливо зазначити її специфіку. М. Кисельов пише: 

«Справа в тому, що суттєві фрагменти явища, котрі сьо-

годні визначаються як екологічна свідомість, спостері-

гались практично в усі історичні періоди розвитку людс-

тва. Один із засновників екології Ч. Елтон мав рацію, 

коли зазначав, що екологія є новою назвою старого пре-

дмета. Проте екологічна свідомість не є усталеним утво-

ренням між буттям і свідомістю, що його відбиває, не 

може бути тотожності. Завжди багато чого лежить поза 

межами нашої свідомості, нашого досвіду. Свідомість 

принципово не може вмістити в собі дійсність і тому 

вона постійно перебуває в постійному становленні. На 

неї мають вплив процеси, що відбуваються в сучасному 

науковому пізнанні, «екофільні» або «екофобні» тради-

ції, властиві тому чи іншому етносу (нації, держави, і 

домінуючому світоглядні установки людських співтова-

риств, тощо». Свідомість не може бути генеруючим фу-

ндаментом єдності морального, праксеологічного та ес-

тетичного суб’єктів культури. Отже, нам потрібно зрозу-

міти, в якій культурі ми живемо. 

Висновки. Отже, такий підхід дає можливість конс-

татувати, що проблема культури виноситься за межі ан-

тропологізму, за межі абстрактного гуманізму, вона пот-

ребує культурно-історичного тлумачення та дескрипції, 

не тільки суто феноменологічної, а і метафізичної. Най-

головнішим є те, що, за Д. Ліхачовим, екологія є про-

блема моральна, вона виносить на перший план людину, 

яка відповідає за людство, якому не байдужа та людина 

яка в своєму осередку створює новий план і реальність 

на яку вона дивиться з надією. 
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CULTURE AS INTEGRITY: ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT 

The article raises the question of Ukraine as a state that is on the verge of losing its subjectivity, simply put, may disappear 

from the horizons of other countries as a state, as actively discussed by representatives of other states. This threat is really not 

ephemeral, so the question arises as to how this loss of subjectivity takes place in culture, whether it is possible to define 

culture in modern independent Ukraine as a certain dimension that somehow testifies to its integrity, its expediency to preserve 

the potential of all. cultural heritage. Thus, this approach makes it possible to state that the problem of culture goes beyond 

anthropologism, beyond abstract humanism, it requires cultural and historical interpretation and description, not only purely 

phenomenological but also metaphysical. The most important thing is that, according to D. Likhachev, ecology is a moral 

problem, it brings to the fore a person who is responsible for humanity, who is not indifferent and a person who creates a new 

plan in his cell and the reality he looks at with hope. 
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Актуальність дослідження. У зв’язку з мінливи-

ми ринковими умовами та потребами суспільства на 

адаптацію економічної ситуації розвитку країни зростає 

соціальне замовлення на менеджерів, готових до вирі-

шення професійних завдань за умов ринкових відносин. 

Особливої значущості набувають завдання їх позицій-

ного становлення та мовної підготовки, що обумовлено 

необхідністю адаптації до умов виробничої діяльності, 

що швидко змінюються, встановлення контактів з пред-

ставниками закордонних фірм, носіями іноземної мови 

та іншої культури, не відчуваючи «комунікативному 

бар’єру» при здійсненні різного виду взаємодії (перего-

вори про закупівлі необхідного обладнання та поста-

чання продукції, підписання контрактів та ін.). Отже, 

потрібне внесення змін до змісту професійної підготовки 

майбутніх менеджерів з урахуванням специфіки та стру-

ктури їхньої майбутньої діяльності. В умовах удоскона-

лення освітньої системи зростають вимоги до особистості 

та діяльності викладача у рамках гуманітарної концепції 

вищої освіти. Значно змінюється зміст іншомовної освіти, 

методи та засоби навчання іноземної мови для профе-

сійних цілей, що висуває особливі вимоги до викладачів 

іноземних мов. Докорінні зміни характеру професійної 

підготовки фахівців у немовних вишах викликали пере-

оцінку ролі професійної іншомовної компетентності 

випускників. В останні роки помітний перехід від мови 

спеціальності (мовні засоби для комунікації у спеціаль-

ній сфері) до іноземної мови для спеціальних цілей, 

освоєння якої сприяє становленню новоутворень особи-

стості, значущих для вирішення професійних завдань: 

компетентність, компетенції, мобільність, потенціал та 

ін. Робляться спроби визначити найбільш значущі хара-

ктеристики особистості фахівця, зокрема і менеджера, і 

відібрати засоби їх розвитку, серед яких особлива увага 

приділяється іноземній мові. 

Це можливо лише за умов зміни змісту і створення 

рефлексивно-інноваційного освітнього середовища, що 

сприяти реформуванню позиції студента у напрямку з 

об’єкта в суб’єкт діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Невід’єм-

ною складовою розвитку особистості професіонала, що 

детермінує його майбутнє, є формування рефлексивної 

позиції. В наукових працях українських та зарубіжних 

учених Т. Бондаренко, І. Беха, М. Боришевського, І. Зя-

зюна, І. Ісаева, О. Міщенко, О. Савченко, Е. Слободнюк, 

В. Сластеніна, Г. Щедровицького достатньо ґрунтовно 

досліджено поняття «професійна позиція» менеджера. У 

психолого-педагогічному науковому обігу термін «реф-

лексивна позиція» не має однозначного визначення і 
розглядається у різних аспектах: як настанова у ставленні 

до самого себе, власних можливостей, соціальної зна-

чущості; як компонент рефлексивної культури особис-

тості; фактор формування професійно-ціннісних орієнта-

цій майбутніх фахівців; здатність суб’єкта до осмислення 

життєвих реалій, співвіднесення їх з установками, погля-

дами, уявленнями на основі свого життєвого досвіду і 

здатність застосовувати цю систему відносин в нових 

способах діяльності. 

Проте проблема розвитку «рефлексивної позиції» як 

складової професійного становлення майбутнього мене-

У статті розглянуто погляди науковців на досліджувану проблему. Метою статті є визначення 

сутнісної характеристики поняття «рефлексивна позиція менеджера» в процесі вивчення іноземної мови в 

закладі вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз понять «позиція», «педагогічна позиція», «професійна 

позиція», «рефлексія», рефлексивна діяльність. Визначено методи формування рефлексивної позиції 

менеджера в процесі вивчення іноземної мови, а саме: сторітеллінг, скрайбінг; дебрифінг. Зроблені 

висновки про те, що рефлексія є «дзеркалом» процесу вивчення іноземної мови, а рефлексивна позиція є 

універсальним механізмом саморозвитку, що сприяє становленню менеджера як професіонала. 

Ключові слова: рефлексія, позиція, професійна позиція, рефлексивна позиція, методи формування 

рефлексивної позиції. 
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джера залишаються невизначеними. Виникає необхід-

ність вирішення суперечність між: потребою у підгото-

вці менеджерів, що відповідають соціальному замовленню, 

та недостатньою їхньою підготовленістю до вирішення 

професійних завдань; сучасними вимогами, що пред’яв-

ляються особистості менеджера, і недостатнім рівнем їх 

позиційного самовизначення; практикою підготовки май-

бутніх менеджерів та необхідністю пошуку засобів 

становлення професійної позиції. 

Необхідність вирішення визначених суперечностей 

зумовила вибір теми статті: «Формування рефлексивної 

позиції майбутнього менеджера в процесі вивчення 

іноземної мови у закладі вищої освіти».  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбут-

ніх менеджерів. 

Предмет дослідження: формування «рефлексивної 

позиції» майбутнього менеджера в процесі вивчення 

іноземної мови в закладі вищої освіти. 

Мета статті: визначити та обґрунтувати сутнісні ха-

рактеристики поняття «рефлексивна позиція менеджера» 

в процесі вивчення іноземної мови в закладі вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Необхідним механіз-

мом формування усвідомленого ставлення людини до 

власної діяльності і до себе як діяча є рефлексія. Вона 

сприяє формуванню вміння визначити своє ставлення до 

дійсності, що осягається, усвідомити цінність набутих 

знань, зрозуміти причини і сенс власної діяльності, ста-

вити мету і досягати її. Визначення компонентів рефлек-

сивної діяльності та необхідність її розвитку зафіксовано 

у стандарті середньої повної загальної освіти [3], тобто. 

Рефлексивна діяльність є необхідним видом діяльності, 

освоєним випускником закладу вищої освіти.  

Сформованість рефлексивної діяльності у процесі її 

подальшого розвитку особистості має перетворюватися 

на сформованість рефлексивної позиції, оскільки наяв-

ність сформованих механізмів діяльності саме собою ще 

означає обов’язковість їх постійного усвідомленого за-

стосування особистістю на вирішення завдань у ситуа-

ціях, що виникають в реальній дійсності.  

Позиція визначає «дії, які людина не може не вчи-

няти» [6], і в процесі навчання проявляється в готовності 

постійно збагачувати свій досвід новими знаннями, но-

вими способами діяльності, що має велике значення для 

усвідомленого ставлення до професійної освіти. Позиція 

як особистісне утворення характеризує готовність лю-

дини до усвідомленого вибору, усвідомленої діяльності, 

вона є нормою життя, навичка, особливості поведінки у 

реальних життєвих умовах, позиція визначає «дії, які 

людина неспроможна не здійснювати» [6;8;9]. Її визна-

чають як систему усвідомлених загальних смислових 

утворень, що складаються з цінностей, мотивів, потреб, 

інтересів, переконань, ставлень; «педагогічна позиція», 

«професійна позиція», «особистісна позиція», «рефлек-

сивна позиція» що відбиває систему інтелектуальних, 

вольових і емоційно-оцінних ставлень до світу, педаго-

гічної діяльності, які є джерелом активності педагога [1; 

2;4]. Згідно з цими поглядами педагогічна позиція ви-

значається вимогами суспільства і внутрішніми особис-

тісними детермінантами, такими як: інтереси, пережи-

вання, мотиви, цілі, ціннісні орієнтації, світогляд, ідеали 

тощо [4;7].  

Сформована рефлексивна позиція є універсальним 

механізмом саморозвитку особистості, що включено в 

освітню діяльність. Проблема формування рефлексивної 

позиції майбутніх менеджерів у процесі вивчення інозе-

мної мови зумовлюється зміною соціально-економічних 

та освітніх орієнтирів суспільства, потребою у гуманіза-

ції та демократизації вищої освіти, пошуком нових під-

ходів до вирішення визначеної проблеми, де вихідною 

ланкою виступає особистість творча, що саморозвива-

ється, самодосконалюється, що рефлектує. Безперечним 

зараз визнається твердження, що ці завдання можна ви-

рішувати в тому випадку, якщо освітній процес органі-

зується на принципах співробітництва: задіяні суб’єкти-

вно значущі для студентів мотиви, цілі, створені умови 

для вибору форм і методів досягнення цілей, спільно 

визначається прогнозований результат – освітній процес 

є рефлексивним [5].  

Дослідження рефлексії мають давню традицію, оста-

ннім часом найбільшу увагу приділяють їй з погляду 

педагогіки. У психології та педагогіці одним із найпо-

ширеніших розуміння рефлексії є її трактування як ана-

ліз свідомості, аналіз знання з метою отримання нового 

знання, самоспостереження, аналіз власної діяльності. 

(Н. Алексєєв, Л. Виготський, Є. Ісаєв, С. Рубінштейн, 

В. Слободчиков, ін.) Розгляд рефлексії як здатності лю-

дини усвідомлювати та аналізувати процес власної дія-

льності дає змогу розглядати її як цілісну діяльність, що 

складається з мети, засобів, методів та результатів 

(У. Давидов, А. Зак, О. Анісімов, І. Ладенко, ін.). Таким 

чином, рефлексія забезпечує формування особистісного 

оцінного ставлення людини до здійснюваної діяльності, 

без чого неможливе формування та збагачення досвіду 

особистості, засвоєння нових сфер діяльності, що особ-

ливо актуально в контексті вирішення завдань профе-

сійної освіти. Тим не менш, суб’єкт буде цілеспрямовано 

і самостійно виявляти рефлексивні здібності та викорис-

товувати рефлексивні вміння для аналізу діяльності, 

тільки якщо є внутрішня свідома готовність до рефлек-

сії. Ця готовність забезпечується сформованістю такої 

особистісної освіти, як власна думка, позиція. Розгляд 

термінів «рефлексія» та «позиція», що наводиться у пси-

холого-педагогічній літературі дає можливість визна-

чити рефлексивну позицію необхідним особистісним 

утворенням (Т.А. Бондаренко, Н.П. Єріна, С.В. Прони-

чева, Є.Г. Слободнюк, Г.П. Щедровицький, Л.В. Яков 

лєва, ін.). Це дає підстави для уточнення визначення 

поняття, а саме – рефлексивна позиція – це стійка усвідо-

млена система відносин особистості до власної діяльно-

сті у всіх її структурних компонентах та до себе як діяча. 

Рефлексивна позиція проявляється у будь-яких видах 

діяльності, є основним особистісним утворенням, що 

забезпечує механізм саморозвитку особистості людини. 

Таким чином, рефлексивна позиція вважається основою 

та засобом самостійного, цілеспрямованого, ефективного 

оволодіння людиною різними видами діяльності, форму-

вання здатності до перенесення або інтеграції тих чи 

інших способів дії, прояву усвідомленого ставлення до 

будь-яких ситуацій життєдіяльності, що відповідає уста-

новкам професійної освіти на сучасному етапі. 

Існує два види засобів, які дозволяють студентам 

увійти до стану рефлексії – це лінгвістичні засоби та 
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засоби чистого мислення. Лінгвістичні засоби – це оди-

ниці вокабуляра, синтаксичні конструкції тощо. До дру-

гих відносяться різні (наукові, філософські, естетичні, 

тощо) поняття та категорії. Наявність достатнього на-

бору цих засобів дає можливість не тільки виходити в 

рефлексивну позицію, а й реалізовувати різноманітні 

способи уявлення, осмислення ситуації, що рефлектується. 

У процесі вивчення іноземної мови викладач має по-

стійно давати учням засоби для виходу в простір чистого 

мислення (схеми, графіки, формули, таблиці, карти та 

ін.) та навчати ними користуватися. 

Слід організувати діяльність майбутніх менеджерів 

таким чином, щоб вони могли вийти у сильну рефлекси-

вну позицію. Цього можна досягти інтерпретуючи дії 

студента за допомогою потужних категорій, змушуючи 

рефлектувати дії цими категоріями як засобами і здійс-

нювати дії, що подаються цими категоріями.  

При здійсненні комунікації та реалізації діалогічного 

мовлення необхідно ініціювати вільний обмін думками, 

виявлення позиції кожного учасника комунікації, апеля-

ція до самопізнання (рефлексії) за допомогою вправ, 

іронії або жарту як способу активізації мислення, засто-

сування аналогій. Важлива також постійна підтримка 

позитивного емоційного фону при інтерпретаціях, роль-

ових іграх та дискусіях.  

Активізує рефлексію студента прийом «прогнозу-

вання», оскільки для того, щоб відповісти на питання 

типу «Що буде далі?», «Який зміст тексту, на вашу ду-

мку, під назвою...» і т.д. Подібні питання виводять студе-

нта безпосередньо в рефлексивну позицію. Аналіз текс-

тів дає можливість перенести наявні рефлексивні позиції 

на самих учнів і моделювати наявні рефлексивні відно-

сини. Як приклад застосування рефлексивного підходу 

при проведенні занять з іноземної мови можна навести і 

практичне заняття, яке супроводжується інтерактивними 

завданнями, забезпечення наочними засобами. І тут про-

цес навчання стимулює думку майбутнього менеджера, 

його рефлексію, а чи не передачу будь-якої інформації 

аудиторії. Інший приклад – застосування методу роз-

мови. У ньому закладено потужний механізм, який запу-

скає рефлексію. Викладач задає питання, сам не дає го-

тових відповідей, таким чином активізує рефлексивні 

процеси у студентів. У викладанні активно мають бути 

задіяні різноманітні засоби, що стимулюють рефлекси-

вне мислення – групові дискусії, методи структурованих 

розмов, ділові ігри. Безумовно, рефлексія входить у 

практику навчання іноземним мовам. Вона приваблює 

викладача можливістю творчого підходу до навчання. 

Таким чином можливо зробити, що в процесі форму-

вання рефлексивної позиції майбутнього менеджера ос-

новними підходами є: особистісно орієнтований рефлек-

сивний, комунікативний та. 

З позицій особистісно орієнтованого підходу, визна-

чається, що впровадження особистісно орієнтованого 

підходу у професійній підготовці менеджерів освіти від-

повідає потребам розвитку їхньої самореалізації в новій 
соціокультурній ситуації. Особистісно-орієнтований підхід 

дозволяє організувати освітній процес як суб’єктно оріє-

нтовану структуру, що забезпечує здатності до самороз-

витку, самовизначення та самоорганізації через спеціа-

льно організовану освітню діяльність. Він передбачає: 

організацію освітнього процесу як організацію навчаль-

ної діяльності; означає переорієнтацію цього процесу на 

визначення і вирішення майбутніх менеджерів освіти 

конкретних завдань: пізнавальних, дослідницьких, проє-

ктних тощо. Цей підхід характеризує організацію освіт-

ньої співпраці студента таким чином, що формується 

колективний суб’єкт і реалізується принцип колективної 

комунікативності в освіті, що активізує його резервні 

можливості, забезпечує утворення єдиного колектив-

ного, сукупного суб’єкта (викладачі, магістранти). Осо-

бистісно-орієнтований підхід є основним до створення 

рефлексивного освітнього простору закладу вищої 

освіти, оскільки він визначає умови і логіку освітнього 

процесу, що сприяє розвитку професійної рефлексії як 

основи формування здатності самоорганізації майбутніх 

менеджерів. Особистісно-орієнтований підхід передба-

чає проблемний, комплексний вплив на особистість з 

урахуванням індивідуальних, особистісних особливос-

тей суб’єктів освіти і базується на принципах розвитку, 

самовизначення, індивідуальної творчої самореалізації, 

«суб’єкт-суб’єктних» відносин. 

Комунікативний підхід передбачає: комунікативну 

спрямованість навчання, тобто. мова служить засобом 

спілкування у реальних життєвих ситуаціях, які потре-

бують спілкування: взаємопов’язане навчання всім фор-

мам усного та письмового спілкування; автентичний 

характер навчальних матеріалів для навчання навіть на 

ранніх етапах вибираються оригінальні тексти без спро-

щень і адаптацій; принцип ситуативності. На занятті 

викладач відтворює ситуації, з якими студенти можуть 

зіткнутися у реальному житті, або професійній діяльно-

сті. Моделювання ситуацій змінюється від заняття до 

заняття, що створює нові комунікативні завдання студе-

нтам: особистісно орієнтована спрямованість навчання. 

Під час розмови студент висловлює свою думку, розпо-

відає себе, обговорює актуальні йому питання і теми. 

Робота в парі або групі дозволяє проявити творчі здібно-

сті і активно взаємодіяти на занятті 

Рефлексивного підхід передбачає стимулювання вну-

трішніх зусиль особистості до: її саморозвитку, прагне-

ння до професійного росту. Цей підхід пов’язаний з вну-

трішніми умовами рефлексивного середовища, за яких 

студент усвідомлює сенс своїх дій, спеціально дібраних 

форм і методів професійної підготовки, спрямованих на 

розвиток у фахівців здатності компетентно діяти відпо-

відно до чинників зовнішнього та внутрішнього впливу. 

Це спеціально організований освітній процес, що сприяє 

розвитку професійної рефлексії. Умовою, необхідною 

для саморозвитку, самоорганізації, самовизначення сту-

дентів, буде створення освітнього рефлексивного про-

стору закладу освіти як відкритої системи, що дає мож-

ливість самодослідження та самокорекції соціально-

психологічних і професійних ресурсів особистості. Ос-

новною функцією рефлексивного середовища є сприяння 

виникненню в особистості потреби в рефлексії. Спрямо-

вана самоорганізація узгоджує параметри особистого 

розвитку між студентом і закладом вищої освіти, забез-

печує ефективність діяльності учасників освітнього про-

цесу, залучає студентів до самоуправління. Самороз-

виток є результатом самоорганізації, що виявляється у 

прогресивному перетворенні системи для збереження і 
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діяльності. Кожен з учасників створює модель своєї 

діяльності у відповідності до напрямів власного роз-

витку. Таким чином, самоорганізація передбачає визна-

чення моделі діяльності студента на основі діалогічного 

узгодження зовнішніх вимог та власних цілей. Освітній 

простір закладу освіти та освітній процес у ньому мають 

бути спрямовані на формування здатності до рефлексії в 

процесі навчання, а саме: будь-яка педагогічна дія, спря-

мована на розвиток рефлексивних знань і умінь студента, 

передбачає їх розвиток лише через адекватну актуаліза-

цію індивідуальної діяльності; зміст освітньої діяльності 

має суб’єктивне значення для студентів. та будується з 

урахуванням способів і особливостей визначеної ними 

рефлексивної діяльності. 

Використання цих підходів до формування рефлек-

сивної позиції майбутніх менеджерів вимагає застосу-

вання рефлексивних методів навчання таких як: сторіте-

лінг, скрайбінг, дефрифінг, що є механізмами формування 

рефлексивних навичок взагалі та набуття ними здатності 

до зайняття рефлексивної позиції.  

Сторітеллінг – це засіб передачі інформації за допо-

могою повчальних історій. Його можна назвати інстру-

ментом рефлексії, який використовується для розуміння 

інтерпретації та розповсюдження правил, норм і ціннос-

тей культури. Сторітелінг є методом навчання майбутніх 

менеджерів, механізмом формування їхньої рефлексив-

ної позиції. За допомогою сторітелінгу майбутній мене-

джер засвоює навички вирішення проблемних ситуацій, 

усвідомлює необхідність знань та застосування рефлек-

сії в професійній діяльності. У процесі сторітелінгу від-

бувається взаємодія суб’єктів діяльності, що призводить 

до їх розвитку через рефлексію. Він має спрямованість у 

бажане майбутнє та обов’язково визначає перспективу, 

дозволяє створити взаємозв’язок між минулим, сього-

денням через рефлексивні процеси. 

Скрайбінг – один з методів сучасних технологій, що 

у поєднанні зі сторітеллінгом створює метод підготовки 

майбутніх менеджерів. Особливість скрайбінгу полягає в 

тому, що основою його є рефлексивні процеси. 

Під час скрайбінга виходить «ефект паралельного 

проходження», коли ми і чуємо, і бачимо приблизно 

одне й те саме, при цьому графічний ряд фіксується на 

ключових моментах аудіоряду. Скрайбінг ‒ інноваційна 

технологія, за допомогою якої можна привернути увагу 

слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та 

виділити головні моменти доповіді. Скрайбінг ‒ це пе-

реклад інформації з вербального тексту у візуальну фор-

му та фіксування її в режимі реального часу, що викли-

кає у слухача візуальні асоціації з усною промовою та 

забезпечує високий відсоток засвоєння інформації. Гра-

фічна фасилітація ‒ це, перш за все, мистецтво показу-

вати слова в образі, при чому цей процес відбувається у 

реальному часі, практично паралельно усному мовленню. 

Дебрифинг – це процес перегляду суджень або думок 

учасників навчального процесу, а також обговорення та 

порівняння їх вирішення з можливими альтернативами. 

Мета дебрифінгу – не визначення суджень вірними або ні, 

а отримання інформації з аналізу взаємодії. Дебрифінг 

має змусити магістрантів підійти до вирішення проблеми з 

різних точок зору і тим самим дати їм більше можли-

востей для обрання дій. 

Крім цього в визначених методах використовується 

комунікативний підхід щодо вивчення іноземної мови, 

відбувається занурення в мову, використовуються аудіо-

мовиний метод. У поєднанні з необхідністю вирішення 

менеджерських проблем виникає необхідність і застосу-

вання іноземної мови. Умовою використання зазначених 

методів є вміння та готовність виходити у рефлексивну 

позицію, заохочення та стимулювання незгоди та неза-

лежної оцінки того, що відбувається або вивчається з 

боку студентів, впровадження ідеології знаковості, ідео-

логії, у рамках якої предмет чи явище стають знаком для 

індивіда завдяки його, індивіда, дії: саме індивід робить 

щось знаком чогось за рахунок свідомої зміни ракурсу 

розгляду [3,5]. 

Необхідно підкреслити те, що використання освітніх 

рефлексивних методів призводить до виникнення реф-

лексивного середовища.  

Висновки. Таким чином можливо зробити висновок 

про те, що наявність рефлексивного елемента, а саме 

здатності зайняти рефлексивну позицію, в процесі ви-

вчення іноземної мови робить такий процес особистісно-

орієнтованим. Рефлексія дозволяє студентам отримати 

осмислене уявлення про власний актуальний рівень 

знань, умінь та навичок, а також уявлення про зміст на-

вчального матеріалу, що засвоюється. Це посилює в них 

відчуття актуальності їхньої роботи, а також може збі-

льшити можливості встановлення діалогу між студен-

тами та викладачами щодо цілей освітнього курсу та 

успішності. Рефлексія є своєрідним «дзеркалом» про-

цесу вивчення іноземної мови. У ньому за допомогою 

рефлексивної самооцінки студентів відображаються ос-

новні компоненти цього процесу, що сприяє створенню 

умов розвитку їх іншомовної комунікативної компетен-

ції та професійних здібностей.  
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FORMATION OF A REFLECTIVE POSITION OF THE FUTURE MANAGER  

IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

The article discusses the views of scientists on the problem under study. The purpose of the article is to determine the 

essential characteristics of the concept of «reflexive position of a manager» in the process of learning a foreign language in 

higher education. A comparative analysis of the concepts «position», «pedagogical position», «professional position», 

«reflection», reflexive activity is carried out. The methods of forming a manager’s reflective position in the process of learning 

a foreign language have been determined, namely: storytelling, scribing; debriefing. It is concluded that reflection is a mirror 

of the process of learning a foreign language, and the reflexive position is a universal mechanism of self-development, which 

contributes to the formation of a manager as a professional. 

Key words: reflection, position, professional position, reflexive position, methods of formation of reflexive position. 
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Постановка проблеми. Кількість дітей із розлада-

ми спектру аутизму (РСА) щорічно зростає. Станом на 

сьогодні, не вдалося зрозуміти, що саме спричиняє роз-

виток аутизму. Водночас, чітко виділено тріаду пору-

шень, які характерні людям із РСА, опишемо їх деталь-

ніше. Недоліки соціальної взаємодії проявляються у 

труднощах налагодження контактів із однолітками та 

дорослими, емоційного спілкування із батьками, інте-

ресу до навколишнього середовища. Труднощі комуні-

кації негативно впливають на становлення особистості 

та соціалізації в цілому. Стереотипність у поведінці та 

інтересах провокують вибірковість у їжі, одязі та ін. Усе 

зазначене стає перешкодою у процесі навчання та по-

дальшому розвитку дітей. 

Для правильної діагностики стану мовленнєвого роз-

витку, побудови відповідного маршруту корекції та по-

дальшої результативної роботи виникає потреба доско-

налого вивчення особливостей розвитку дітей із РСА. 

Багато науковців досліджували та описували мовлення 

дітей з аутизмом. Водночас, усі діти досить різні, що і 

стає причиною пошуку найбільш оптимальних умов 

якісної освіти та корекції дітей із РСА. Оптимальна ор-

ганізація навчального простору, особливості спілкування 

у навчальній діяльності та напрямки роботи є недостат-

ньо висвітленими у теоретичних джерелах та потребують 

детального практичного вивчення, що і обумовлює акту-

альність обраної теми. 

Було вивчено особливості імпресивного мовлення 

дітей з РСА, зокрема недостатнє розуміння мовлення 

(О. Аршатський, І. Костін, О. Нікольська та ін.); вибір-

кове сприймання інформації та труднощі у її подаль-

шому синтезі (В. Тарасун та ін.); труднощі розуміння та 

сприймання емоційних реакцій оточуючих (М. Вєдєніна, 

О. Нікольська, Т. Скрипник та ін.).  

Метою статті є опис результатів психолого-педаго-

гічного вивчення особливостей логопедичної роботи з 

дітьми із розладами спектру аутизму. 

Виклад основного матеріалу. Дітям з РСА характе-

рні певні особливості мовлення, які потрібно врахову-

вати у процесі навчання. Важливо зазначити, що усі діти 

з аутизмом досить різні, тому складно дати чітку харак-

теристику. Кожен учень є індивідуальним, із певними 

особливостями мовленнєвої діяльності. З огляду на це, 

ми узагальнили особливості розуміння мовлення, які 

притаманні дітям із аутизмом. Розглянемо деякі із них. У 

процесі комунікації спостерігається знижений інтерес до 

спілкування як з дорослими, так і з однолітками. Труд-

нощі формулювання власних висловлювань часто ста-

ють причиною непорозумінь у колективі. В окремих 

учнів, помітний обмежений обсяг активного словника, 

що стає першочерговою перешкодою повноцінної кому-

нікації. Молодші школярі з аутизмом добре виконують 

прості інструкції, частіше в межах предметно-практич-

ної ситуації. Водночас, складні інструкції є недостатньо 

зрозумілими. Молодші школярі із РСА мають труднощі 

розуміння займенників та не завжди можуть говорити 

про себе, використовуючи займенник «Я».  

Вони не одразу можуть зрозуміти нову інформацію, 

якщо до цього обговорювали іншу тему. Причиною 

цього є труднощі переключення, які ускладнюють розу-

міння мовлення та навчання загалом. Дітям з аутизмом 

досить складно самостійно зрозуміти, що тему розмови 

змінили. Новий навчальний матеріал не одразу сприйма-

ється та потребує тривалого закріплення у практичній 

діяльності. 

Складним для школярів із РСА є також аналіз почу-

тих текстів. Тобто, спрацьовує механічна пам’ять, і вони 

можуть відтворити частково чи повністю почуте. Проте, 

завдання дати відповіді на запитання або встановити 

послідовність подій почутого може викликати значні 

труднощі, що вказує на недостатнє розуміння. Дітям з 

аутизмом характерні прояви ехолалії, тобто повторення 

почутих слів та виразів, які, в більшості випадків, не 

відповідають ситуації. Це не є показником сформованої 

У статті описані загальні особливості мовлення дітей із аутизмом. Враховуючи зазначені особливості, 

ми розробили та описали рекомендації щодо організації навчального та корекційного процесу. В умовах 

інклюзивної освіти діти з аутизмом навчаються у закладах загальної освіти. З огляду на це, виникає 

потреба врахування особливостей розвитку дітей із аутизмом, їхнє розуміння мовлення та вміння 

комунікувати загалом. Результати психолого-педагогічного дослідження дозволили описати практичні 

підходи до організації простору та підбору підходів логопеда для корекційної роботи. Описані у статті 

поради допоможуть раціонально організувати навчальну діяльність. 

Ключові слова: розлади спектру аутизму, особливості, молодші школярі, логопедична робота, поради.  



   
38 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

мовленнєвої діяльності на рівні із механічним відтво-

ренням почутого (повторення почутих раніше слів, фраз 

та ін. без усвідомлення їхнього значення). Тобто, у про-

цесі спілкування дитина досить активно розповідає  

про щось, проте потік почутих слів не має логічної 

послідовності.  

Характерним для школярів із РСА є труднощі розу-

міння невербальних засобів комунікацій (емоції, жести, 

міміка та ін.) (М. Барбера) [1]. Для багатьох учнів, зазна-

чені засоби не допомагають покращити сприймання ус-

ного мовлення. Спостерігаються значні труднощі розу-

міння прихованого змісту виразів та текстів. Водночас, 

дітям із аутизмом не характерне розуміння гумору.  

Враховуючи те, що діти з РСА мають труднощі ро-

зуміння емоцій, вони добре сприймають інтонаційний 

бік мовлення та відповідно реагують на зміни у голосі. 

Зокрема, потребують акцентуації на найбільш значущих 

деталях. А також орієнтуються на реакцію дорослого, з 

яким налагоджена взаємодія. 

Після проведеного психолого педагогічного вивчен-

ня зробили певні висновки щодо організації навчальної 

діяльності та розробили рекомендації, що і опишемо. 

Для правильного визначення напрямів логопедичної 

роботи важливо провести діагностику стану експресив-

ного та імпресивного мовлення. Важливим елементом 

результативної діагностики та подальшої побудови ко-

рекційного процесу є встановлення контакту. Цей про-

цес може бути тривалим, тому що діти із РСА є дуже 

вибірковими у контактах із іншими людьми. У процесі 

діагностики використовуємо методику обстеження мов-

леннєвого розвитку дітей із аутизмом (Х. Ткач) [2] і зве-

ртаємо увагу на такі пункти, зокрема: 

1. Навички імітації (дій з предметами, емоцій, арти-

куляції, за картинкою та фотокарткою). 

2. Слухове сприймання (розрізнення немовленнєвих 

звуків, звучання тварин, відтворення ритму, диференці-

ація звуків мовлення). 

3. Імпресивне мовлення (реакція на власне ім’я, ро-

зуміння простої інструкції у контексті, розуміння прос-

тої інструкції поза контекстом, знання частин власного 

тіла, розуміння зображень дій, сприймання прикметни-

ків, прийменників, займенників). 

4. Експресивне мовлення (називання мотиваційних 

предметів, називання немотиваційних предметів, нази-

вання частин тіла, називання дій, кольору, форми, опис 

картинки). 

Однією із головних проблем дітей із РСА є відсут-

ність потреби використання мовлення для спілкування з 

іншими. Формуючи потребу у комунікації ми радимо 

знайти мотивацію. Саме вона допоможе налаштувати 

дитину на роботу та зрозуміти, що саме потрібно зро-

бити, щоб отримати бажане. Якщо у дитини відсутнє 

бажання виконувати завдання, пропонуємо обрати гру 

чи предмет, який дитина отримає після виконання за-

вдання. Мотиваційним буде те, що дитині подобається 

та що вона сама захоче отримати.  

Не забуваємо про те, що діти із РСА візуали та пот-

ребують максимальної візуалізації не лише дидактичних 

матеріалів, але і навчального процесу. Тому, вважаємо 

за потрібне розробити та впровадити візуалізований роз-

клад. Він допоможе дітям контролювати хід заняття та 

наочно спостерігати кількість завдань, які їй потрібно 

буде виконати та кінцевий мотиваційний предмет, який 

вона отримає після виконання усього зазначеного.  

У процесі корекційної роботи, враховуємо особливо-

сті сприймання дітей із РСА. Усе навколишнє середо-

вище насичене сенсорними стимулами, які дитину мо-

жуть перевантажити. З метою уникнення поведінкових 

розладів, спричинених перевантаженням сенсорними 

стимулами, радимо використовувати засоби, які допо-

можуть нормалізувати їхню силу впливу. Зокрема: шу-

мопоглинальні навушники використовуємо для нормалі-

зації сили шумів; якщо демонструємо презентацію, де 

швидко змінюються зображення і це дратує дитину – 

даємо аналогічний візуалізований матеріал у друкова-

ному форматі, який учень перегляне у потрібному йому 

темпі; у випадку, коли школяр має проблеми із відчут-

тям власного тіла, пропонуємо використати обтяжувачі 

для кінцівок, ковдру із піском для усього тіла та ін. 

Висновки. Отже, усі діти із РСА мають індивідуа-

льні особливості, які потрібно враховувати у процесі 

навчання. Покращити розуміння мовлення молодшими 

школярами з аутизмом у процесі навчання може прави-

льно організована навчальна діяльність. Перш за все, 

чітке формулювання інструкцій. Проведення словнико-

вої роботи перед початком вивчення нових тем допо-

може попередити труднощі розуміння, причиною яких є 

обмеженість знань. Дозоване використання унаочнення 

нової інформації, що візуалізує усне мовлення. Викорис-

тання заохочення з метою стимуляції школярів до мов-

леннєвої діяльності. Включення у роботу стимулів з 

урахуванням інтересів дітей із РСА. Чітка структура 

занять допоможе учням адаптуватися до навчального 

процесу. Співпраця дітей, батьків та учителів реалізує 

комплексний підхід до оволодіння розумінням усного 

мовлення. 

Література 
1. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий 

подход (The Verbal Behavior Approach): Обучение детей с аутиз-
мом и связанными расстройствами / М.Л. Барбера, Т. Рас-
муссен; пер. с англ. Д.Г. Сергеева – К.: Сварог, 2017. – 304 с. 

2. Ткач Х. Обстеження мовленнєвого розвитку дітей з 
аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення / Х. Ткач – 
Тернопіль: Мандрівець, 2020. – 136 с. 

References 
1. Barbera M.L. Detskiy autizm i verbalno-povedencheskiy 

podhod (The Verbal Behavior Approach): Obuchenie detey s auti-
zmom i svyazannyimi rasstroystvami / M.L. Barbera, T. Rasmussen; 
per. s angl. D.G. Sergeeva – K.: Svarog, 2017. – 304 s. 

2. Tkach Kh. Obstezhennya movlennyevogo rozvytku ditej z 
autyzmom i tyazhkymy porushennyamy movlennya / Kh. Tkach – 
Ternopil: Mandrivecz, 2020. – 136 s. 

 

 



  
39  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

 

 

 

Gorelova O.Р., 

Speech-therapist of Kamianets-Podilskyi educational-rehabilitation Center of Khmelnytskyi regional council, 

logomarmyh@gmail.com  

Ukraine, Kamianets-Podilskyi 

FEATURES OF SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

The article describes the general speech сharacteristics of children with autism. Considering these сharacteristics, we have 

developed and described recommendations for the organization of educational and correctional process. In the context of 

inclusive education, children with autism study in general educational institutions. In view of that, there is a need to take into 
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learning activities correctly. 
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The statement of a problem. Nothing stands still, 

especially technological advances in the age of modern 

technology. We live in a time when the computer revolution 

is taking place and we are witnessing that computers have 

already taken a strong position in many areas of modern life, 

rapidly penetrating schools and families [4]. Due to this, it is 

difficult for a person to resist technical means and he moves 

in the same direction, gradually using more and more 

technical means. 

Today, the issue of inclusive education is acute, the rapid 

development of medicine and technology creates many 

opportunities for children with disabilities and, not least, in 

this process plays a teacher who must select such technologies 

and methods that will contribute to the effective work of any 

child with disabilities [1]. The greatest attention needs to 

be paid to the use of technical teaching aids in working with 

children in an inclusive environment, as they contribute to 

the full inclusion of a child with needs in the educational 

process. 

The statement of the main material. We will not deny 

that difficulties in developing reading and writing skills are 

often observed in children with mild speech defects or a 

slight delay in the development of other areas (cognitive, 

emotional, volitional, motivational), and in children with 

normative development. Increasing the number of disorders 

and difficulties in forming written speech, increasing the 

number of children who face them and experience stress and 

some maladaptation at school, confuses today and primary 

school teachers, and parents of children and speech 

therapists – the latter have to provide correctional and 

developmental work with children with dyslexia, dysgraphia, 

provide advice to teachers and parents of such children. The 

speech therapist should help the child on the part of the 

teacher, on the part of the parents, promote constructive 

interaction between teachers, psychologist and family, in 

some cases help eliminate stress, excessive pressure on the 

child due to his unsatisfactory performance in reading and 

writing skills. In the period of quarantine, self-isolation and 

other modern challenges facing the entire education system 

in the form of distance learning has increased the importance 

of the use of technical means of learning. 

It should be noted that the priority of education 

development today is to update its content and teaching 

methods in order to achieve new high results. The modern 

education system is designed to meet the needs of each 

student, in this regard, the content and purpose of education 

are consistent with the key principles of public policy in 

education and principles of educational activities, including 

«ensuring equal access to education without discrimination 

on any grounds, including on the grounds of disability; 

development of an inclusive educational environment, 

including in educational institutions, the most accessible and 

close to the place of residence of persons with special 

educational needs» [5].  

One of the most important functions of computer games 

is educational. Computer games are designed so that the 

child can imagine a particular concept or situation, and get 

a generalized concept of all similar objects or situations. In 

this way, the child develops such important operations of 

thinking as generalization and classification. When playing 

on the computer, the child begins to realize early on that 

the objects on the screen are not real things, but only signs 

of these real things. Thus, children begin to develop the so-

called sign function of consciousness, ie understanding that 

there are several levels of the environment – it’s real 

things, and pictures, diagrams, words or numbers, etc. [4]. 

Your child’s memory and attention improve while using a 

computer. This material attracts attention because it is 

interesting and bright for the child. It is also important that 

the child develops not only intelligence but also motility, 

and especially small, because pressing the mouse buttons 

and keyboard keys develop coordination and precise 

movements of the hand and fingers. Scientists note that the 

more we make small and complex movements of the 

fingers, the more parts of the brain are included in the  

work [4]. 

The article considers the use of technical teaching aids in an inclusive environment. The main advantages and 

grounds for the use of technical means of education are identified. The positive impact on a child with special 

educational needs and the effectiveness of this use are described. 

Key words: technical means of education, inclusive environment, children with special educational needs, 

inclusive education, children with disabilities. 
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The main advantages of using technical teaching aids in 

inclusive education include: providing access to information 

and educational services to children with special educational 

needs on an equal footing with others; creating opportunities 

to meet the cognitive needs of children, their motivation to 

expand and deepen the scope of cognitive interests; the 

opportunity to learn at an optimal pace and perform tasks 

adapted to the characteristics of children due to nosology; 

use of alternative ways of demonstration of educational 

achievements, disclosure of hidden potential; facilitating 

the process of communication with other students and  

teachers [3]. 

Scientists identify three main reasons for the use of 

technical learning tools in an inclusive environment. 

Firstly they perform compensatory tasks, replacing or 

partially compensating for missing natural functions. Yes, 

they can help a child with vision problems with reading; a 

child with musculoskeletal disorders – when writing [3]. In 

particular, hardware such as a personal computer, netbook, 

tablet, smartphone, e-Book reader, Braille e-book, Braille 

display, touch screen, etc. and software products such as 

screen magnifier, audiobook, screen reader, speech 

synthesizer, sign language communicator, voice recognition 

of speech create opportunities for communication and 

interaction [2]. 

Secondly technical means enable or facilitate communi-

cation in a more convenient way for certain types of 

functional limitations and serve as an alternative means of 

communication. Examples of relevant technologies are 

messengers (WhatsApp, Telegram, Skype, Viber, Facebook, 

etc.), audiovisual information systems (POSSUM, BLISS, 

MAVIS), speech therapy simulators «Delphi», «Poly-

phonator», «Live Sound», «Adaptation-Logo», etc.) [2]. 

Thirdly they perform didactic functions that contribute to 

the differentiation and satisfaction of individual needs of 

students, the development of their abilities and personal 

development in general. Examples are interactive displays 

(eg Sympodium), SMART boards, etc. 

The main advantages of using technical teaching aids in 

an inclusive environment for children are: 

1) providing access to information and educational 

services to children with special educational needs on equal 

terms with others; 

2) creating opportunities to meet the cognitive needs of 

children, their motivation to expand and deepen the scope of 

cognitive interests; 

3) the ability to learn at an optimal pace and perform 

tasks adapted to the characteristics of children due to 

nosology; 

4) the use of alternative ways to demonstrate academic 

achievement, the disclosure of hidden potential; facilitating 

the process of communication with other students and 

teachers [2]. 

Using of technical teaching aids increases the efficiency 

of the educational process, enhances the assimilation of 

educational material, and their development and determina-

tion of areas of application is an important component of the 

methodological work of all educational institutions. 

In general, it can be concluded that technical means of 

education have significant potential in the field of inclusive 

education. They contribute to improving access to education, 

solving problems of education and development of children 

with special educational needs, while ensuring the imple-

menttation of communicative, compensatory and didactic 

goals. Using of technical teaching aids is an important factor 

in positive change in the education of children with special 

educational needs. In addition, the introduction of technical 

means of education in the educational process of children 

with disabilities in today’s conditions, allows regular 

learning to become better, more effective and more 

interesting, which in turn helps professionals to create a level 

playing field for everyone. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

У статті розглянуто використання технічних засобів навчання в інклюзивному середовищі. Визначено основні 

переваги та підстави використання технічних засобів навчання. Описано позитивний вплив на дитину з особливими 

освітніми потребами та результативність від цього використання. Використання технічних засобів навчання 

підвищує ефективність навчального процесу, посилює засвоюваність навчального матеріалу, а їх розробка та 

визначення напрямів застосування є важливою складовою методичної роботи усіх закладів освіти. 

До того ж, впровадження технічних засобів навчання в навчальний процес дітей з порушеннями в сьогоднішніх 

умовах, дає змогу звичайному навчанню стати якіснішим, ефективнішим та цікавішим, що в свою чергу допомагає 

фахівцям створити однокові умови для кожного. 

Ключові слова: технічні засоби навчання, інклюзивне середовище, діти з особливими освітніми потребами, 

інклюзивна освіта; діти з інвалідністю. 
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Постановка проблеми. Педагогічна праця – один 

із найскладніших видів людської діяльності. Такій дія-

льності притаманні умотивованість, цілепокладання, 

продуктивність.  

Цільові орієнтири підготовки майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми знаходять 

відображення в Законах України «Про освіту» (2017 р., 

редакція від 19.01.2019 р.), «Про вищу освіту» (2014 р., 

редакція від 01.01.2019 р.), «Про дошкільну освіту» 

(2001 р., редакція від 04.11.2018 р.), Указі Президента 

України «Про цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 р.» (2019 р.), Базовому компоненті дошкільної 

освіти (2012 р.), Стандарті вищої освіти України за спе-

ціальністю 012 Дошкільна освіта (2019 р.) тощо. У За-

коні України «Про освіту» задекларованою метою освіти 

є всебічний розвиток людини як особистості та найви-

щої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих здібностей. 

Неперервна освіта передбачає підпорядкування всіх 

етапів освіти єдиній меті – становленню та розвитку 

особистості впродовж всього життя. Дошкільна освіта є 

базисом цієї системи, тож потребує особливої уваги сус-

пільства. Але ефективне виховання підростаючого поко-

ління неможливе без якісної роботи вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

Мета роботи – з’ясувати роль вихователя закладу 

дошкільної освіти у процесі розвитку творчої особисто-

сті на засадах гуманістичного та особистісно орієнтова-

ного підходів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розви-

тку суспільства вимагає пошуку нових засад побудови 

вищої педагогічної освіти в Україні, вдосконалення її 

змісту та способів підвищення якості, зокрема в сфері 

професійної підготовки майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку.  

Роль професіонала, здатного до творчого розв’язання 

ситуацій і завдань, вагома для майбутнього України, 

адже дошкільна освіта – це фундамент для реалізації 

сформульованих суспільством ідей, однією з яких є роз-

виток Людини Творчої (Creative Рerson). Сьогодні пара-

дигма виховання носить гуманістичний характер, який 

передбачає побудову освіти на основі глибокого розу-

міння вихователем природи вихованців, їх індивідуаль-

них рис і можливостей, поваги до особистості дитини, 

турботи про її гармонійний розвиток, ставлення взаємин 

співробітництва в освітньому процесі.  

Питання професійної підготовки майбутніх вихова-

телів до роботи з дітьми дошкільного віку відображені в 

роботах І. Беха, Г. Бєлєнької, А. Богуш, І. Дичківської, 

Л. Козак, І. Кондратець, Я. Корчака, О. Леонтьєва, 

Н. Лисенко, О. Половіної, А. Харківської, А. Чаговець. 

Праці цих авторів об’єднує спрямованість на особистіс-

ний вектор фахової підготовки майбутніх педагогів – 

розвиток моральних якостей і вмінь вибудовувати гли-

боко етичну взаємодію з усіма учасниками освітнього 

процесу та іншими людьми на основі ціннісно-мораль-

ного підходу до визначення змісту, форм і методів фахо-

вої підготовки. 

Нова генерація педагогів дошкільної освіти має бути 

готовою до побудови освітнього простору в закладі до-

шкільної освіти, суголосного з цінностями гуманної фі-

лософії та педагогіки. Це передбачає сформованість гу-
маністичних цінностей у майбутніх педагогів, особистісної 

зрілості, широкого світогляду, високого рівня освічено-

сті, а також практичну вмілість створювати відповідне 

означеним цінностям освітнє середовище, зокрема інк-

люзивно спрямоване, будувати взаємини з вихованцями 

на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та 

іншого, розуміння конкретної ситуації буття. Заявлені 

гуманістичні цінності освіти, ідеї особистісно орієнтова-

ної педагогіки, технології психолого-педагогічної підт-

римки, педагогіки розуміння та партнерства потребують 

визнання і прийняття гуманістичних цінностей викла-

дацьким складом, що здійснює професійну підготовку 

майбутніх педагогічних працівників. Професійне на-

вчання педагогів дошкільної та початкової освіти здійс-

нюється на основі цілісної філософії розвитку особисто-

сті у період дитинства. 

Згідно з думкою І. Беха, виховання особистості, якій 

притаманні почуття людської гідності, чесності, поряд-

ності, справедливості, відповідальності, доброчинності, 

можливе за умови особистісно орієнтованого підходу до 

суб’єктів освітнього процесу і формування базису осо-

бистісної культури. 

У статті розглянуто питання нової функції вихователя дошкільного закладу як фасилітатора 

розвитку дитячої особистості. З’ясовано сутність поняття «фасилітатор», «компетентність». 

Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з даної проблеми, а також деякі аспекти впровадження 

Базового компонента дошкільної освіти в напрямку вимог до вихователя дітей дошкільного віку.  

Завдання вихователя – знайти доступні і водночас ефективні методи організації освітнього процесу в 

умовах сучасного дошкільного закладу; підвищення професійної майстерності; розвиток soft skills, тим 

самим забезпечити розвиток дитячої особистості дошкільника. 

Ключові слова: фасилітатор, вихователь дошкільного закладу, особистість, дошкільник, 

компетентність. 
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Послуговуючись теоретичними розробками І. Беха, 

А. Богуш, Г. Бєлєнької щодо професійної підготовки 

дошкільних педагогів, А. Чаговець зазначає, що у ЗВО 

головним завданням підготовки є «…формування в 

майбутнього спеціаліста таких професійних якостей , які 

забезпечують розуміння особистості та орієнтацію на 

розвиток і саморозвиток індивідуальності вихованця» [8, 

с.99].  

«Особистість формується особистістю» – одна з пе-

дагогічних аксіом, проголошених В. Сухомлинським, є 

надзвичайно актуальною і в сучасних умовах розвитку 

соціуму. В. Сухомлинський відзначав: «Виховання – це 

людські стосунки. Хороший педагог – це насамперед 

людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілку-

ванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати 

доброю людиною, вміє дружити з дітьми, бере близько 

до серця дитячі радощі і прикрощі, знає душу дитини, 

ніколи не забуває, що він сам був дитиною». «Без знання 

дитини, без глибокого розуміння вcієї складності явищ, 

які відбуваються в її душі, виховання стає сліпим і тому 

беззмістовним, – писав В. Сухомлинський. Він підкрес-

лював, що учительська професія особлива, її не можна 

порівняти ні з якою іншою – «це людинознавство, пос-

тійне проникнення в складний духовний світ людини, 

яке ніколи не припиняється» [7, c.49]. 

Від педагога, який прагне позитивно впливати на ди-

тину, вимагається багато знань, творчості і терпіння. 

Вихователь має бути не лише вихованим, а й здатним до 

самовдосконалення. Для дошкільника важливим є особ-

ливий зв’язок саме з вихователем. І не лише тому, що у 

цьому віці дитина залежна від дорослого, а й тому, що в 

неї ще немає тривких і розвинутих взаємин з дітьми. 

Стосунки вихователя з дитиною, яка потребує уваги до 

себе, називають «малим інтимним колом спілкування» 

(О. Леонтьєв) [5].  

Загальна схема прoфeсiйнoї дiяльнocтi педагогів до-

шкільної ocвiти містить: ціннісні oрiєнтацiї i професійну 

етику; загальні i спеціальні здiбнocтi; прoфeсiйнo зна-

чущі якocтi ocoбистocтi; прoфeсiйнo нeoбхiднi знання, 

сфeру прoфeсiйнoї кoмпeтeнтнocтi; прoфeсiйнi навички i 

умiння; прoфeсiйну тeхнiку. Нагoлocимo, щo прoфeсiйна 

діяльність педагога дошкільної ocвiти вимагає вiд фахі-

вця певного рівня майстeрнocтi. Здійснення такого рівня 

стає можливим лишe за умови розуміння цiннocтi й 

унiкальнocтi кожної дитини. Це й визначає специфіч-

ність дiяльнocтi педагога дошкільної ocвiти, підвищує 

вимоги до творчого потенціалу, рівня підготовки й 

майстeрнocтi. Нe мeнш важливим чинником, що зумов-

лює розвиток професійної компeтeнтнocтi педагога до-

шкільної ocвiти є сукупність його оcoбистiсно-профeсiй-

них якocтeй, якi виникають iз розвитком оcoбистocтi 

протягом усiх eтапiв навчання та професійної дiяльнocтi. 

Виcoкий рівень вимог до професійної майстeрнocтi пе-

дагога дошкільної ocвiти визначає ocновнi дeтeрмiнанти 

формування професійної свiдомocтi фахiвцiв. Насампе-

ред, цe відповідність оcoбистiсної спрямованocтi фахі-

вця обраній професії. По-другe, цe розуміння норм 

дiяльнocтi i трансформація їх у свiдомocтi фахівця у 

смисловi утворeння, що контролюють, оцiнюють i спря-

мовують його дiяльнiсть. По-трeтє, принципи й норми 

напрямів дошкільного виховання. Отже, свідомість про-

фесіонала є сферою буття найважливіших умов регуля-

ції, оцінювання та координації його активнocтi.  

Згідно з кваліфікаційними вимогами, педагог дошкі-

льної ocвiти виконує певні завдання та обов’язки. Відпо-

відає за організацію ocвiтнього процесу в дошкільному 

закладі, створює умови для забезпечення фізичного та 

психічного розвитку дітей, впровадження компeтeнт-

нiстного та оcoбистiсно орiєнтованого підходів у прак-

тику роботи. Спрямовує педагогів на інтегрований під-

хід у вихованні дітей дошкільного віку. Вивчає стан 

навчально-методичної роботи у закладі, узагальнює ре-

зультати педагогічної дiяльнocтi колективу, визначає 

пріоритетні напрями роботи, вносить пропозиції до річ-

ного плану роботи, пише і забезпечує виконання кален-

дарного i перспективного планування дiяльнocтi ви-

хователів різних викових груп, музичних кeрiвникiв, 

інструкторів з фiзкультури та кeрiвникiв гурткiв, здій-

снює контроль за їх реалізацією і так далі… Поки ми 

можемо з упевненістю констатувати, що педагогічні 

ЗВО переважно спрямовані на «озброєння» випускників 

теоретичними знаннями та на формування навичок, без-

посередньо пов’язаних із професійною сферою, тобто на 

hard skills. Комунікативні уміння, відповідальність, іні-

ціативність, творчість, навички командної роботи, упра-

вління проєктами, взаємодії на різних рівнях ієрархії, 

тобто soft skills, часто не розвиваються або розвиваються 

лише частково в контексті навчання hard skills. Тому ви-

хователю-практику ЗДО доводиться формувати їх пост-
фактум, хоча ці навички не менш важливі (а часом і більш 

значущі) для ефективної самореалізації особистості [4].  

Вимоги до «нового вихователя закладу дошкільної 

освіти», виходячи з нових нормативних документів до-

шкільної освіти це: новатор, модератор, тьютор, мен-

тор, партнер, коуч, фасилітатор. Сучасна реформа 

дошкільної та початкової освіти за концепцією «Нової 

української школи» і прийнятті Стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2019) та оновле-

ної редакції Базового компоненту дошкільної освіти в 

Україні (2021) фокусують увагу на основний результат 

освітнього процесу – компетентність, яка є динамічною 

комбінацією знань, способів мислення, поглядів, ціннос-

тей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що ви-

значає здатність особистості успішно провадити профе-

сійну та/або подальшу освітню діяльність [3]. 

Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий 

компонент дошкільної освіти [1] – окреслює основні 

вимоги до рівня освіченості й вихованості випускника 

закладу дошкільної освіти. Розглядаючи дошкільну 

освіту як стартову платформу розвитку особистості, у 

документі акцентовано увагу на ролі педагога, вихова-

теля як фасилітатора розвитку дитини – фахівця, який 

передусім стимулює процес розвитку людини, створює 

для цього атмосферу психологічної підтримки, середо-

вище інтелектуального й емоційного благополуччя. Від-

повідно до цієї ідеї й має відбуватись професійне на-

вчання педагогів. Головне завдання дорослих у закладі 

дошкільної освіти – створення сприятливих умов для 

формування дитини, її світогляду та світосприйняття, 

інтелектуальної та емоційної безпеки. Тож вихователь 

повинен звертати увагу на: створення психологічно 

сприятливої атмосфери для дитини; побудову взаємин із 
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вихованцями на засадах партнерства; формування без-

печного освітнього середовища на основі гуманістичних 

цінностей; педагогічне просвітництво та соціально-пси-

хологічний супровід сімей своїх вихованців; забезпе-

чення психолого-педагогічного просвітництва батьків. 

Сучасний вихователь – це фахівець, який сьогодні 

працює в системі дошкільної освіти, володіє педагогіч-

ними технологіями, що відповідають новим суспільним 

цілям та рівню розвитку науки про дитину. Насамперед, 

вихователь – це людина, яка: любить, розуміє і поважає 

особистість дитини; сприймає її такою, якою вона є; має 

професійну освіту; володіє педагогічною майстерністю; 

має педагогічний такт; прагне до самовдосконалення; це 

добра і чуйна людина, яка багато знає, вміє, цікаво на-

вчає. Сучасний вихователь також повинен бути хоро-

шим психологом [9, c.357]. 

Ефективність діяльності закладу дошкільної освіти 

залежить не лише від програм навчання і виховання, а й 

від особистості педагога. Тому сучасний вихователь має 

бути доброзичливим, відкритим у ставленні до вихован-

ців і батьків, уміти налагодити співробітництво з усіма 

учасниками освітнього процесу в повсякденному житті, 

оскільки побут дає найбільше можливостей для розвитку 

дітей дошкільного віку. Завдання вихователя – поста-

чати дітям необхідний матеріал, підтримувати інтереси 

дітей, допомагати, втілювати в життя задумане. Сучасна 

роль вихователя – фасилітатор. Фасилітатор несе таку 

поважну місію – полегшувати роботу групи. Він далеко 

не обов’язково повинен володіти темою домовленості, 

його основна задача – налагодити зручний, легкий, ефе-

ктивний діалог та дискусію. 

Розглядаючи роль вихователя як фасилітатора розви-

тку дитячої особистості, варто з’ясувати сутність по-

няття «фасилітатор».  

Фасилітатор (від англ. facilitate – допомагати, напра-

вляти, полегшувати) – це фахівець, який стимулює про-

цес розвитку людини, створює для цього атмосферу 

психологічної підтримки, обстановку інтелектуального й 

емоційного добробуту [2, с.1].  

Вихователь-фасилітатор орієнтує свою педагогічну 

діяльність саме на творчий процес.Творчість – це процес 

створення чогось нового на основі перетворення пізна-

ного: нового результату або оригінальних шляхів і мета 

дій його одержання. Педагогічна творчість – процес 

створення і перетворення особистості вихованця, яка 

виявляється в науковій діяльності педагога і в творчій 

педагогічній роботі (оригінальне вирішення педагогіч-

них завдань, розробка нових педагогічних методів, при-

йомів, застосування педагогічного досвіду в нових умовах, 

удосконалення системи роботи з дітьми, імпровізація в 

освітньому процесі). Під час роботи з вихованцями пе-

дагог має передбачати педагогічні ефекти, впливати на 

уяву, увагу, пізнавальну діяльність вихованців, а також 

звертатися до педагогічного перевтілення, що робить 

його діяльність творчим. 

Роль вихователя-фасилітатора. Не важко помітити, 

що в наш час творчий пошук стає важливою частиною 

будь-якої професії, а дослідницька поведінка розгляда-

ється як стиль життя сучасної людини. Формувати таку 

поведінку треба з дитинства. Як же навчити дитину зна-

ходити нові знання? Як зробити процес навчання ціка-

вим і радісним? Відповіді на ці запитання давно знайдені 

дитячою психологією і педагогікою – навчання має бути 

«проблемним», тобто має містити елементи дослідниць-

кого пошуку. Організовувати його треба за законами 

проведення наукових досліджень, будуватися воно по-

винне як самостійний творчий пошук. Тоді навчання вже 

не репродуктивна, а творча діяльність, тоді в ньому є 

все, що здатне захопити, зацікавити, пробудити спрагу 

пізнання. У закладах дошкільної освіти нового поко-

ління застосовується дуже багато групових способів 

пізнання і дослідження навколишнього середовища, в 

якому живе і розвивається дитина, а не сидіння «один 

біля одного» у груповій кімнаті. Це використання колек-

тивного інтелекту, вміння зібрати команду, працювати у 

ній. Фасилітатор – це той, хто відповідає за групову ди-

наміку, хто вміє цей процес зробити ефективнішим.  

Сучасний вихователь – це вже не «радіо-транслятор 

нової інформації». Це друг, партнер, наставник, який 

вміє організувати процес пізнання: він здатний винахо-

дити в процесі повсякденної професійної діяльності 

щось нове, комбінувати, видозмінювати, адаптувати ві-

доме до вікових та індивідуальних особливостей конк-

ретної дитини; він має гнучкість у виборі адекватних 

засобів впливу на дитину; він знаходиться у пошуку 

нестандартних способів розв’язання освітніх завдань; 

він підбирає оригінальні, доцільні засоби стимулювання 

творчої ініціативи вихованців та їхньої пізнавальної ак-

тивності, він творчий і здатний не просто до вищого 

рівня професійної діяльності, а й до вдосконалення, пе-

ретворення та розвитку. Освітній процес, організований 

вихователем-фасилітатором, це не просто процес на-

вчання чогось, а саме процес пізнання чогось нового, 

який включає висування певних припущень та їх ствер-

дження, або скасування, у процесі навчання дитина по-

винна навчитися ставити запитання і проявляти свій ін-

терес та допитливість до предметів, об’єктів та явищ 

навколишньої дійсності. Відповідно до цього вихователь 

повинен працювати з дитячою допитливістю, як части-

ною людської природи. З одного боку, вихователь допо-

магає розвинути допитливість дитини, з іншого – спря-

мувати її для вирішення основних дитячих проблем. 

Важливо допомогти дитині поставити правильні специ-

фічні запитання, вибрати правильні інструменти для 

дослідження, пошуку інформації, допомогти їй навчи-

тися відсіювати отримувану інформацію, відділяти ви-

падкове від закономірного, фальшиве від справжнього. 

У кожного з учасників освітнього процесу в дошкіль-

ному закладі мають бути розвинуті так звані soft skills – 

«м’які навички». Часто «м’які» навички називають та-

кож універсальними або функціональними компетен-

ціями, а факт володіння ними – функціональною гра-

мотністю. Це критичне мислення, креативність, вміння 

працювати у команді, розв’язувати проблеми, ефективно 

комунікувати, ставити цілі й досягати їх. 

Сучасні вимоги до компетентності вихователя пос-

тійно зростають, що пов’язано, зокрема, із новими соці-

альними запитами до рівня освіченості сучасного вихо-

вателя. Підвищити рівень компетентності лише за раху-

нок збільшення обсягу психолого-педагогічних знань 

неможливо. Потрібна перебудова ідейних настанов ви-

хователів, «звільнення» їх від обов’язкових виховних 
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стандартів, переорієнтація на нові цінності в інтересах 

розвитку особистості кожного вихованця як суб’єкта 

життєтворчості і носія здібностей [6, c.60]. 

Тож, сучасний вихователь дітей дошкільного віку це: 

високий рівень соціальної відповідальності; прагнення 

до самоосвіти; духовна культура, інтелігентність; гума-

нність, почуття гумору, оптимізм; критичність та самок-

ритичність; креативність мислення.  

Не випадково з усього дитинства найяскравіші спо-

гади залишаються про дошкільний період, коли дитина 

разом з дорослим освоювала простір дитинства. 

Висновки. Сучасна дошкільна освіта вимагає розви-

нених рефлексивних умінь вихователя розвитку його 

компетенцій. Педагог має бути здатний проявляти їх, 

орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості ро-

звитку дітей, організаційні та змістовні характеристики 

освітнього процесу в різних групах дошкільного закла-

ду. Таким чином, щоб відповідати сучасним вимогам 

професії вихователя дітей дошкільного віку й гаранту-

вати високу якість освітнього процесу ЗДО, майбутній 

фахівець дошкільної освіти має прагнути стати справж-

нім професіоналом, майстром своєї справи, досягти ве-

ршин педагогічної майстерності.  

Тому основними напрямами професійної підготовки 

майбутніх вихователів дошкільної освіти у ЗВО мають 

бути не тільки Hard skills, а на цій основі – Soft skills.  

Педагогічна діяльність буде ефективною і продукти-

вною лише у тому випадку, якщо у педагога є бажання 

стати хорошим вихователем, прагнення до професійної 

самоосвіти і самовиховання, високий рівень самоконт-

ролю, емоційна врівноваженість, комунікабельність, го-

товність до співробітництва, впевненість у собі, усвідом-

лення відповідальності за життя, здоров’я та розвиток 

дітей. 
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PRESCHOOL TEACHER AS A FACILITATOR OF CHILD PERSONALITY DEVELOPMENT 

This article discusses the concept of pre-school teacher as a facilitator of children’s personality development. The essence 

of the concept of «facilitator», «competence» is explained. Analyzed the psychological and pedagogical literature on this issue 
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Постановка проблеми, її актуальність. Традиційна 

модель здобуття освіти передбачає інтеракцію студентів і 
викладачів, що зустрічаються на аудиторних заняттях у 
кампусі університету. Проте, пандемія Covid-19 внесла 
суттєві зміни в освітню сферу. Відтак усі заклади освіти, 
працюючи в нових умовах, продовжують шукати нові 
підходити до організації навчального процесу. Актуаль-
ність теми здійсненого дослідження зумовлена сучасни-
ми обставинами, за яких карантинні умови спричинили 
стрімкий розвиток таких сучасних форм навчання як дис-
танційна та змішана, що у свою чергу актуалізувало про-
блему збереження мотивації студентів до навчання, пошу-
ку ефективних шляхів формування самоосвітньої компе-
тенції здобувачів вищої освіти за рахунок збільшення 
годин для самостійного пошуку знань, набуття важливих 
професійних навичок і розвитку активної життєвої позиції.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідження в галузі 
мотивації можна знайти у багатьох працях українських 
та зарубіжних науковців, таких як Н. Арістова, Н. Білан, 
Т. Гончаренко, О. Карпова, Т. Левченко, В. Панченко, 
А. Петрова, Н. Пазюра, Н. Теличко, Н. Яременко, 
А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, та ін. Однак, дослі-
дження, що вивчають мотивацію до навчання в контексті 
он-лайн технологій, обмежені як за кількістю, так і за 
обсягом [20, с.120] і зосереджені на проєктуванні моти-
ваційних навчальних середовищ [21]. Натомість в умо-
вах сьогодення мотивація здобувачів вищої освіти вва-
жається вирішальним чинником успіху в середовищі 
онлайн-навчання [22]. Проблемам організації дистанцій-
ного навчання присвячені сучасні дослідження багатьох 
учених, серед яких Е. Полат, Н. Коряковцева, Е. Соло-
вова, В. Демкина, І. Дмитрієва, М. Карпенко та ін., 
у яких автори, зокрема, виділяють позитивні й негативні 
аспекти такої навчальної діяльності.  

Метою цієї статті є дослідження мотивації як одного 
з найефективніших чинників успішного навчання в умо-
вах пандемії, оскільки виступає одним з найголовніших 
складових у навчальній діяльності самореалізації влас-
них здібностей. Проблема мотивації актуалізується її 
специфікою, що прямо пов’язана з особистісними риса-
ми людини та видами діяльності, якою вона займається.  

Виклад основного матеріалу. Одним з головних за-
вдань вищої школи є формування професійних мотивів 
студентів у навчанні, вироблення у них потреби до опа-
нування професійних знань, умінь і навичок, розуміння 
користі від навчання, отримання нових знань починає 
викликати позитивні емоції, бажання й далі наполегливо 
працювати. Але не завжди буває так, що студент успі-

шно старанно вчиться самостійно. Іноді на початку або 
на певному подальшому етапі навчання студент втрачає 
інтерес до навчання, знаходяться більш цікаві справи, 
внаслідок чого процес навчання сповільнюється, стає 
менш ефективним і успішність студента стрімко знижу-
ється. Причиною таких змін можуть слугувати різні фак-
тори, серед яких виділяється розчарування в обраній 
професії, не повне уявлення про широту вибраної май-
бутньої професії, зміна пріоритетів на ринку праці (фа-
хівці з нижчими кваліфікаційними знаннями мають кращу 
роботу і вищий рівень оплати [6]. Окрім цього, зараз у 
світі спостерігається тенденція до перенасичення інфор-
мацією: новини, нові публікації та записи у соціальних 
мережах, нескінчені повідомлення – усе це постійно ото-
чує студентів і потребує багато уваги. Не можемо не пого-
дитися з думкою, що надмірна кількість інформації може 
бути причиною втрати цілісного уявлення про навколиш-
ній світ і, відповідно, призводити до помилкових рішень 
та прокрастинації [8]. Ми також поділяємо погляди 
Л. Бондар, яка на перший план висуває відсутність пра-
вильної мотивації у студента. У своїй роботі дослідниця 
зазначає, що визначальним компонентом організації 
навчальної діяльності є мотивація. Будь-яка діяльність 
людини завжди обумовлена потребою і саме потреба є 
рушійною силою, що спонукає особу на пошук предмету 
чи предметів, які можуть задовольнити потребу [1]. 

Перш ніж приступити до пошуку найефективніших 
методів формування мотивації у студентів, дамо стислу 
характеристику значення основних понять дослідження – 
«мотив» і «мотивація». 

Узагальнене визначення поняття «мотив» подає 
Η. Обозов, розглядаючи його як спонукання до діяльності, 
пов’язане із задоволенням потреби; причину, що лежить 
в основі вибору дій і вчинків [11, c.101]. Є. Ільїн харак-
теризує мотив як складне психологічне явище, що спо-
нукає до свідомих дій та вчинків, а також є основою цих 
дій. Мотивами дослідник називає намір, бажання, праг-
нення, побоювання, тощо, у яких відображається наяв-
ність у людській психіці готовності до дії, що спонукає 
до досягнення певної мети [7]. А. Дусавицький привер-
тає увагу до важливої деталі: на думку науковця недо-
статньо, щоб студент просто мав загальні позитивні мо-
тиви у навчанні; натомість зазначається, що навчальна 
діяльність студентів закладів вищої освіти можлива, 
якщо у її основі лежать ті мотиви, які відповідають пря-
мим продуктам цієї діяльності – теоретичним знанням 
[5]. Такими мотивами є теоретичні за змістом, навчаль-
но-професійні інтереси. Якщо такі інтереси відсутні, або 

Публікацію присвячено огляду понять «мотив» і «мотивація» у педагогічній сфері, аналізу проблеми 

низької мотивації студентів до навчання, виявленню умов і методів, що впливають на формування позитивних 

мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів.  
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вони недостатньо розвинені, навчальною діяльністю 
студента керують інші мотиви: прагнення отримати 
вищу освіту взагалі [1]. Відтак, погоджуємося з тим, що 
мотив – це «той результат, тобто предмет, заради якого 
здійснюється діяльність», який виступає як «те 
об’єктивне, у чому ця потреба конкретизується в даних 
умовах и на що спрямовується діяльність як на те, що 
спонукає її» [9, с.432]. 

Говорячи про мотив як усвідомлене спонукання до 
певних дій, зокрема навчання, слід пам’ятати, що сам по 
собі мотив не є причиною їх цілеспрямованості, нато-
мість мотив – це лише результат відображення у психіці 
потреб організму, викликаних зовнішніми чи внутріш-
німи об’єктивними явищами. Тобто потреби і мотиви 
тісно пов’язані з інтересами, переконаннями та ідеалами 
особистості [3;16], тобто з функціями мотиву. 

Основними психологічними функціями мотиву є на-
ступні. По-перше, мотив здійснює спонукання до діяль-
ності, тобто запускає, включає дію, дає поштовх. Люди-
на зазвичай має багато спонукань і прагнень у різних 
сферах, але далеко не всі вони дістають вираження у 
діяльнісній реалізації, тому доцільно розділяти дві стадії 
загальної функції спонукання: потенційна виборча 
спрямованість, яка не обов’язково приводить до оформ-
леної діяльності, але має свій психологічний вираз; спо-
нукання, яке було реалізоване, тобто знайшло вираз у 
почату конкретної діяльності. По-друге, це спрямова-
ність виробленої діяльності. Діяльність необхідно не 
тільки запустити, її необхідно вести, реалізовувати [18]. 
Це функція управління активними процесами, приведе-
ння їх до запланованого результату, де діяльність спря-
мована на свій предмет, яким, згідно А. Леонтьєву, і ви-
ступає мотив [9]. По-третє, це створення змісту, завдяки 
якому поняття мотиву виходить на суб’єктивний, особи-
стісний рівень. У відносинах мотиву і мети народжуєть-
ся суб’єктивний сенс, а він в свою чергу дає відповідь на 
питання: для чого потрібен предмет потреби і діяльності 
особи? У розвиненої особистості таке питання може ви-
явитися вирішальним, тому змістотворна функція моти-
ву стає психологічно головною. Людину називають істо-
тою, орієнтованою на сенс: якщо немає переконливого 
особистісного сенсу, мотив як побудник просто не спра-
цює і діяльності не буде як такої, хоча нереалізований 
мотив залишиться [21;22]. Усі ці принципи лежать в 
основі дієвої мотивації студентів до навчання у закладах 
вищої освіти. Розглянемо декілька прикладів мотиву-
вання студентів.  

Сутність та проблематики мотивації студентів є пре-
дметом досліджень великої кількості вчених і дослідни-
ків. Кожен з них висвітлює різні аспекти та якості зага-
льного поняття мотивації. Наприклад, С. Рубінштейн 
визначає мотивацію як «опосередковану процесом її 
відображення суб’єктивну детермінацію поведінки лю-
дини світом. Через свою мотивацію людина вплетена в 
контекст дійсності» [13]. Дійсно, мотивація дозволяє 
людині приймати активну участь у житті, вносити свій 
вклад у розвиток навчального та наукового процесу. 
Тільки правильна мотивація змушує людину просувати 
власні думки, твердження, переконання, втілювати за-
думи в реальність. 

Структура мотивації визначена О. Гилюн як сукуп-
ність мотивів поведінки, спонукальних внутрішніх при-
чин, на основі яких суб’єкт поведінки формує мету дія-
льності і програму її досягнення, становлять структуру 

мотивації» [4]. Тобто мотивація – це багатогранний пре-
дмет, який не зможе правильно працювати, якщо не буде 
хоча б однієї деталі. Правильні й чіткі мотиви впливають 
на формування та розуміння власних внутрішніх цілей 
та шляхів їх досягнення. Тільки тоді студент може бути 
успішним, демонструючи високі академічні результати у 
навчанні. Виділяються два основних типи навчальних 
мотивів: пізнавальні (пов’язані зі змістом навчальної 
діяльності, процесом її здійснення) та соціальні (пов’я-
зані із взаємодіями студента з іншими людьми) [15]. За 
А. Марковою, до пізнавальної мотивації відносять: ши-
рокі пізнавальні мотиви (орієнтація на оволодіння нови-
ми знаннями: фактами, явищами, закономірностями); 
навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на засвоєння 
способів добування знань, прийомів самостійного набу-
ття знань); мотиви самоосвіти (орієнтація на набуття 
додаткових знань, тобто на побудову спеціальної прог-
рами самовдосконалення). Соціальні мотиви включають 
наступні рівні: широкі соціальні (обов’язок і відповіда-
льність, розуміння соціального значення навчання); ву-
зькі або позиційні мотиви (прагнення зайняти певну 
позицію у відносинах з оточуючими, отримати від них 
схвалення); мотиви соціального співробітництва (орієн-
тування на різні способи взаємодії з іншими людьми) [10]. 

Слід зазначити, що дослідники не є суголосними в 
поглядах щодо пріоритетності тих чи інших видів моти-
вів для успішності навчальної діяльності. Найбільш до-
цільними у навчальній діяльності окремі дослідники 
вважають пізнавальні мотиви (широкі пізнавальні, нав-
чально-пізнавальні, мотиви самоосвіти) [2]. Водночас, 
слід зазначити, що діяльність ніколи не мотивується 
тільки одним мотивом. Має значення який мотив є голо-
вним, визначальним, а який другорядним. Головним 
мотивом у навчальній діяльності здобувачів вищої освіти 
має виступати навчально-пізнавальний інтерес [1], який 
формується за допомогою методів відповідних методів. 

Найбільш дієвими методами формування пізнаваль-
ного інтересу визнані методи активізації навчання: робо-
та у малих групах, дискусія, «мозкова атака», аналіз 
конкретних ситуацій, інсценізація, презентація, проектні 
роботи, метаплан та інші [19]. 

Суть методу мозкової атаки полягає у висловлюванні 
якомога найбільшої кількості ідей за невеликий промі-
жок часу, їх обговорення та селекція. Такий метод залу-
чає до активної роботи усіх студентів, спонукає відкрито 
ділитися ідеями та разом втілювати їх у життя. Спільна 
діяльність підвищує мотивацію студентів до більш ува-
жного вивчення матеріалу, участі в дискусії, щоб не від-
ставати від одногрупників та отримати визнання з боку 
викладача.  

Своєрідним різновидом «мозкової атаки» є метод 
створення метаплану. Він також містить у собі елементи 
аналізу ситуацій. Основною умовою для ефективної реа-
лізації цього методу є компетентність здобувачів вищої 
освіти у питанні, яке розглядається. Саме дотримання 
цієї вимоги дає змогу виробити конкретні рішення. По-
верхневе розуміння проблеми, яка обговорюється, є не-
достатнім і припускається лише в тому разі, якщо ним не 
володіє лише невелика частина групи учасників; інша ж 
частина повинна детально володіти інформацією, яку 
потрібно опрацювати. Цей фактор дає студентам важли-
ву мотивацію до вивчення матеріалу перед обговорен-
ням, для того щоб мати змогу приймати участь і вислов-
люватися компетентно.  
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Дієвими у розвитку і підтримці мотивації до навчан-
ня є також методи стимулювання обов’язку і відповіда-
льності, які привчають студентів діяти не тільки за сти-
мулом «хочеться», а й за стимулом «потрібно». Для 
цього застосовується вимога, оцінка, контроль знань і 
умінь. Викладач ставить вимоги та контролює виконан-
ня цих вимог, вказуючи на недоліки, роблячи слушні 
зауваження, щоб викликати більш відповідальне став-
лення до навчання [19]. Контрольні тести та самостійні 
роботи демонструють рівень отриманих знань і навичок 
кожного студента, дозволяють та створити рейтинг, 
який, у свою чергу, активізує соціальні мотиви, такі як 
схвалення оточуючих, прагнення зайняти певну позицію 
в колективі, розуміння соціальної значущості. 

Протягом останніх двох роки заклади освіти зіткну-
лися з новими проблемами – навчанням в умовах каран-
тину, що зумовило виникнення таких складностей як 
неможливість сконцентруватися у позааудиторному 
оточенні, планування робочого часу, низка факторів, які 
відволікають від лекцій і самостійної роботи. В таких 
непростих умовах ведуться пошуки нових методів моти-
вації студентів до навчання. Було помічено, що застосу-
вання сучасних інформаційних технологій у дистанцій-
ному навчальному процесі має певний стимулюючий 
ефект. Самостійна робота з сучасною комп’ютерною 
технікою, візуалізація лекційного матеріалу, елементи 
ділової гри, наочна демонстрація студентам їхніх успі-
хів – усе це викликає живий інтерес і сприяє підвищенню 
мотивації до навчальної діяльності. Для цього викорис-
товуються відповідні прийоми: членування курсу на 
окремі модулі й постановка чітких цілей у кожному мо-
дулі, часта зміна навчальних завдань і способів презен-
тації матеріалу, прив’язка теорії до вирішення конкрет-
них завдань, своєчасний і конструктивний зворотний 
зв’язок, володіння викладачем інформацією про індиві-
дуальні результати кожного студента.  

В умовах дистанційного навчання від студента очіку-
ється самостійна постановка цілей та усвідомлення, що 
він сам контролює ситуацію, що його успіх прямо зале-
жить від докладених зусиль. Електронні засоби, платфо-
рми, сервіси й технології дозволяють створювати інте-
рактивні вправи, що сприяють активності й самостійності 
того, хто навчається. Обмін знаннями, враженнями й 
контентом не тільки створює віртуальне навчальне сере-
довище, а й є засобом підвищення мотивації студентів 
до навчання [14; 17]. 

Наступний дієвий спосіб формування мотивації – це 
ситуація успіху, тобто поєднання умов, що забезпечують 
успіх, а сам успіх – результат подібної ситуації [23, 
с.30]. Користуючись цим методом, викладач створює 
ситуацію успіху, а студент користується цією ситуацією. 
Отже, ситуація успіху стає умовою переростання нега-
тивного ставлення до навчання в позитивне, активне, 
творче. Позитивні емоції породжують почуття вдачі, 
радість, інтелектуальний підйом у процесі розв’язання 
навчальних завдань, приносять задоволення. У студентів 
формується мотив виконувати більш складні завдання й 
одночасно приходить усвідомлення недостатнього рівня 
своїх знань та умінь; результатом цих процесів стає фо-
рмування стійкої потреби у навчанні [18; 19]. 

Висновки. На підставі здійсненого аналізу дослі-
джень вітчизняних і зарубіжних учених з проблеми 
формування позитивної мотивації до навчально-пізнава-
льного процесу було визначено причини, що чинять 

позитивний і негативний вплив на формування мотивації 
навчання студентів. Так, розчарування в обраній профе-
сії, зміни на ринку праці та різкий перехід на дистан-
ційне навчання є основними факторами, що знижують 
рівень мотивації. Водночас, основним фактором, що 
призводить до підвищення мотивації, є потреба в оволо-
дінні знаннями, уміннями та навичками, які у подаль-
шому сформують фундамент професійної діяльності. У 
студентів, зацікавлених науковою діяльністю, виявляю-
ться мотиви саморозвитку та досягнень. Саме вони зму-
шують багато працювати, розв’язувати складні завдання, 
займатися самоосвітою, долати труднощі для досягнення 
найвищих результатів. Перспективою подальших дослі-
джень вбачаємо вивчення інших причин зниження вмо-
тивованості студентів, аналіз ширшого кола методів під-
вищення мотивації студентів вітчизняних ЗВО та 
порівняння з мотиваційними програмами закордонних 
закладів освіти. 
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Постановка проблеми. Удосконалення нових 

технологій на новому етапі розвитку полікультурного 

суспільства потребує наявності професійно мобільних 

фахівців, орієнтованих у суміжні сфери професійної 

діяльності, що може бути реалізовано через розвиваю-

чий ресурс полікультурної освіти, основним інструмен-

том якого є іноземна мова та шлях розвитку професій-

ного мислення майбутнього спеціаліста. 

Сьогодні фахівець має бути готовим діяти на високо-

динамічному ринку праці. Для цього йому необхідно 

вміти працювати з іноземними інформаційними потока-

ми, бути динамічним, вміти аналізувати процеси, що 

відбуваються в навколишньому середовищі, бути гнуч-

ким і багатофункціональним. Професійне навчання 

можна вважати ефективним лише за умови формування 

професійно мобільного кваліфікованого працівника, 

який не лише володіє спеціальними знаннями, а й здат-

ний застосовувати професійні знання та знання інозем-

них мов, відповідально ставлячись до власної діяльності. 

Таким чином, основна мета будь-якого вищого навчаль-

ного закладу ‒ створити умови для підготовки професіо-

нала своєї справи. 

Знання іноземної мови на професійному рівні фахів-

цями різних галузей стає глобальним викликом для 

України. Труднощі з навчанням студентів з лінгвістич-

ною та культурною різноманітністю все ще існують. Для 

того, щоб студенти досягли успіху в майбутньому та 

стали продуктивними громадянами, вони повинні отри-

мати кращі освітні можливості. Працюючи зі студента-

ми з різним рівнем базової підготовки іноземної мови, 

викладачі змушені шукати шляхи досягнення успіху 

студентів, створювати стратегії навчання іноземної мови 

для студентів з обмеженими знаннями і водночас навча-

ти студентів, які вже добре володіють іноземною мовою 

та прагнути його покращити. Для вирішення цих про-

блем мають відбутися фундаментальні зрушення в роз-

витку підготовки викладачів, розробки навчальних про-

грам, навчальних програм, навчальних матеріалів та 

оцінювання. 

Метою даної статі є вивчення проблеми імплемента-

ції моделі SIOP у викладанні іноземної мови у процесі 

підготовки майбутніх спеціалістів. Поєднання загально-

культурних та професійних компетентностей компетен-

тностей у майбутньому визначатиме рівень підготовки 

майбутніх фахівців, ступінь їхньої готовності до профе-

сійного самовизначення та професійної діяльності. Роз-

виток академічної професійної грамотності студентів 

засобами іноземної мови на основі впровадження моделі 

SIOP дозволить ефективно підготувати студентів до 

професійної діяльності в сучасному світі. 

Виклад основного матеріалу. Імплементація та роз-

виток модельних технологій SIOP сприятиме форму-

ванню та розвитку у студентів немовних спеціальностей, 

професійних комунікативних навичок, уміння будувати 

комунікацію при груповому розв’язуванні проблем, 

уміння проектувати нові форми дій, вміння використо-

вувати іноземні мови для отримання нових знань та ви-

рішення професійних завдань. Це передбачає розширен-

ня кола можливих ситуацій іншомовної комунікативної 

поведінки, від ефективності яких залежатиме успішність 

професійної діяльності майбутнього спеціаліста. Абіту-

рієнти, які вступають до вищих навчальних закладів, 

відрізняються за рівнем освіти, рівнем володіння інозе-

мною мовою, соціально-економічним статусом, віком та 

особистим досвідом. Зростає кількість студентів з обме-

женим або низьким рівнем володіння іноземною мовою, 

які після вступу до ЗЕМ потрапляють у групи з нижчими 

здібностями і тому їм дають спрощені навчальні завдан-

ня, які не відповідають стандартам підготовки в Україні. 

Серед них є також іноземні студенти, які володіють рід-

ною мовою, майже не володіють українською, але їм 

необхідно оволодіти іноземною мовою. Більшість ВНЗ 

не вирішують існуючі проблеми підготовки студентів з 

різним рівнем володіння іноземною мовою. 

Стаття присвячена дослідженню проблеми імплементації моделі SIOP у викладанні іноземної мови у 

процесі підготовки майбутніх спеціалістів. Визначено, що формування комунікативних навичок на 

сучасному етапі передбачає розвиток комунікативної компетентності студентів. Окреслено контекст 

міжкультурної комунікації як напряму наукового дослідження, що має яскраво виражений 

міждисциплінарний характер і є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців засобами 

іноземної мови. На основі огляду встановлено, що модель SIOP надає викладачам чітко визначену 

практичну модель навчання та визначену іноземними вченими як найкращу основу для практики 

викладання іноземної мови,поєднує риси ефективного навчання в одне ціле, інтегрує іноземну мову з 

професійною підготовкою.  

Ключові слова: імплементація, модель SIOP, професійна мобільність, полікультурна компетентність, 

комунікативна компетентність, професійна компетентність, професійна мотивація.  
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Модель SIOP – це модель підвищення кваліфікації 

викладачів іноземної мови, які працюють з лінгвістично 

та культурно різноманітними учнями, визнана ефектив-

ною в більшості країн. Його впровадження в українсь-

ких вільних економічних зонах сприятиме вирішенню 

поточних проблем. Модель SIOP надає викладачам чітко 

визначену практичну модель навчання та визначену іно-

земними вченими як найкращу основу для практики 

викладання іноземної мови. Поєднує риси ефективного 

навчання в одне ціле, інтегрує іноземну мову з профе-

сійною підготовкою.  

Метою навчання іноземної мови майбутніх спеціалі-

стів за моделлю SIOP має бути оновлення навичок та 

вмінь, які дозволяють майбутнім фахівцям ефективно 

здійснювати професійну діяльність у своїй сфері. Мо-

дель включає вісім компонентів і тридцять ключових 

характеристик ефективності навчання, реалізація яких 

сприяє розумінню змісту предмета. Його складові вклю-

чають підготовку до занять, побудову передумов, способи 

адаптації інформації для студентів, стратегії взаємодії, 

тактику проведення занять, оцінку розуміння учнями ма-

теріалу та ефективності роботи викладача. Кожен ком-

понент виконує від трьох до шести функцій. Компо-

ненти та функції SIOP демонструють ряд аспектів, які 

роблять діяльність викладача ефективною. Модель SIOP 

складається з восьми основних компонентів: 

– елементи в підготовці занять (процес планування 

уроку (змістові та мовні цілі, додаткові матеріали), ство-

рення змістовної діяльності; 

– створення передумов (встановлення контакту зі 

студентами на основі їх попереднього досвіду навчання, 

а також розвиток їхнього академічного словникового 

запасу; 

– чітке подання інформації (викладачі повинні кори-

гувати своє мовлення, моделювати навчальні завдання 

та використовувати мультимодальні методи для покра-

щення розуміння); 

– компонент «Стратегія» (використання риштування 

та розвиток навичок мислення вищого рівня; 

– взаємодія (спонукає викладачів заохочувати учнів 

до вдосконалення власного мовлення та розподілу учнів 

відповідно до мовного розвитку; 

– практика та застосування (впровадження в прак-

тику та розширення змістовного навчання); 

– проведення занять з використанням навчальних ма-

теріалів дає змогу викладачам представити заняття, які 

відповідають запланованим завданням та сприяють за-

лученню студентів; 

– компонент перегляду та оцінювання дозволяє ви-

кладачам переглядати ключові мовні та змістові концеп-

ції, оцінювати навчання студентів і надавати конкретні 

академічні відгуки щодо результатів [5, c.16].  

Модель SIOP поєднує особливості ефективного на-

вчання в одне ціле, інтегрує іноземну мову з професій-

ним навчанням. І в контексті сучасної української освіти 

це особливо актуально при переході до системи навчання. 

Вивчення іноземних мов та використання їх як засо-

бу міжнародного спілкування сьогодні неможливе без 

глибокого та різнобічного знання культури носіїв цих 

мов, їх менталітету, національного характеру, звичаїв, 

традицій тощо. Тільки поєднання цих двох видів знань –  

мови та культури – забезпечує ефективне та плідне спіл-

кування [1]. 

Процес вивчення дисципліни іноземною мовою 

спрямований на формування елементів загальної та про-

фесійної компетентності. Саме сума цих компетенцій у 

майбутньому визначатиме рівень професійної підгото-

вки майбутніх фахівців, ступінь їхньої готовності до 

професійного самовизначення та професійної діяльності. 

Формування компетенцій можливе лише за допомогою 

відповідного досвіду та спілкування. Впровадження та 

розвиток модельних технологій сприятиме формуванню 

та розвитку в студентів немовних спеціальностей профе-

сійних комунікативних навичок, уміння будувати кому-

нікацію при груповому розв’язуванні проблем, вміння 

розвивати нові форми дій та вміння користуватися іно-

земними мовами, отримувати нові знання та вирішувати 

професійні проблеми. Важливими чинниками компетен-

тності людини є отримана нею якісна освіта, накопиче-

ний життєвий досвід, вміння професійно застосовувати 

знання на практиці. Вивчення іноземних мов у контексті 

міжкультурної парадигми має великий потенціал для 

розвитку особистості. Міжкультурна комунікативна 

компетентність дозволяє мовній особистості вийти за 

межі власної культури і стати міжкультурною особисті-

стю, не втрачаючи при цьому своєї культурної ідентичності. 

Метою навчання іноземної мови майбутніх фахівців 

має бути оновлення навичок і вмінь, що дозволяють 

майбутнім фахівцям ефективно здійснювати професійну 

діяльність за фахом. Фахівець університету – широко 

освічена людина з фундаментальною підготовкою. Від-

повідно, іноземна мова фахівця такого роду ‒ інструмент 

виробництва і частина культури. Дуже важливо ство-

рити атмосферу справжнього спілкування на заняттях 

іноземної мови, активно використовувати іноземні мови 

в природних ситуаціях. Це можуть бути наукові дискусії 

іноземною мовою із залученням іноземних експертів, 

реферування та обговорення іноземної наукової літера-

тури, читання індивідуальних курсів іноземною мовою, 

участь студентів у міжнародних конференціях, а саме 

спілкування, контакт, уміння розуміти та передавати 

інформацію [2, 27]. Добре знання іноземної мови дає 

змогу майбутньому фахівцеві ефективно здійснювати 

професійну діяльність у своїй галузі: працювати із зару-

біжною літературою, виступати з доповіддю чи допо-

віддю, брати участь у дискусіях іноземною мовою, ви-

конувати усний чи письмовий переклад літератури за 

професійним спрямуванням. Це значно підвищить рі-

вень мовної підготовки майбутнього спеціаліста. 

На думку Л.Л. Сушенцевої, культурна глобалізація 

характеризується зближенням ділової та споживчої ку-

льтур між різними країнами, широким використанням 

англійської мови для міжнародного спілкування, швид-

ким розширенням Інтернету для інформації та комуніка-

ції, поширенням американських фільмів, телебачення та 

програмного забезпечення, а також зростання міжнарод-

ного туризму [3, с.46-47]. 

Однією з найважливіших сфер діяльності людини є 

професійна діяльність, тому вивчення професійної мобі-

льності як інтегральної характеристики особистості, що 

визначає готовність до професійної діяльності. А в кон-

тексті сучасної української освіти це особливо актуально 
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при переході до системи навчання. С.Б. Ступіна зазна-

чає, що сучасна орієнтація освіти на формування компе-

тентностей як готовності та здатності людини до праці 

та спілкування передбачає створення дидактико-психо-

логічних умов, за яких учасник навчально-виховного 

процесу може виявляти не лише інтелектуально-пізнава-

льну активність, а й особиста соціальна позиція, індиві-

дуальність, що дозволяє їм проявити себе суб’єктом на-

вчання. Одним із сучасних напрямків «активного 

навчання» є інтерактивне навчання. Інтерактивне навча-

ння передбачає іншу логіку від звичайного навчального 

процесу, не від теорії до практики, а від формування 

нового досвіду до його теоретичного осмислення через 

застосування. Інтерактивна модель навчання найбільш 

ефективна в додатковій професійній освіті, неформаль-

ній освіті дорослих, оскільки дорослі мають великий 

життєвий і професійний досвід [2, с.17]. 

Висновки і перспективи досліджень. Імплементація 

моделі SIOP у викладанні іноземної мови дає можли-

вість майбутньому фахівцеві ефективно здійснювати 

професійну діяльність у своїй галузі. Навчаючи студен-

тів з різним рівнем базової мовної підготовки, викладачі 

змушені самостійно створювати стратегії навчання іно-

земної мови для студентів з обмеженими знаннями і, 

водночас, навчати студентів, які вже добре володіють 

іноземною мовою і прагнуть це вдосконалювати. Розви-

ток академічної професійної грамотності студентів засо-

бами іноземної мови з використанням моделі SIOP до-

зволить ефективно підготувати майбутніх спеціалістів 

до професійної діяльності в сучасному світі. У найзага-

льнішому вигляді професійна мобільність характеризує 

готовність і здатність працівника до соціально-психоло-

гічних та функціонально-статусних змін, а точніше ‒ до 

інноваційних перетворень себе та оточуючого суспільс-

тва. Полікультурна компетентність дозволяє молодим 

спеціалістам інтегруватися в іншу культуру, зберігаючи 

зв’язок із рідною мовою та культурою, заснованою на 

синтезованих знаннях, вийти за межі власної культури 

та стати міжкультурною особистістю, не втрачаючи при 

цьому своєї культурної ідентичності. Компоненти та 

функції моделі SIOP демонструють ряд аспектів, які ро-

блять діяльність викладача достатньо ефективною. Мо-

дель SIOP інтегрує іноземну мову з професійним навча-

нням. А в контексті сучасної освіти це особливо 

актуально під час навчання. Імплементація моделі SIOP 

сприятиме створенню умов та методичного забезпе-

чення для підвищення ефективності навчання іноземних 

мов у вищих навчальних закладах; впровадження у на-

вчальний процес інноваційних засобів навчання інозем-

них мов для мовно та культурно різноманітних студентів. 
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The article is devoted to the research of the problem of implementation of the SIOP model in foreign language teaching in 

the process of training future specialists. It is determined that the formation of communicative skills at the present stage 

involves the development of communicative competence of students. The context of intercultural communication as a direction 
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language teaching. Combines the features of effective learning into one whole, integrates a foreign language with training. 

Key words: implementation, SIOP model, professional mobility, multicultural competence, communicative competence, 

professional competence, professional motivation. 
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Постановка проблеми. На експериментальному 

етапі дослідження реалізовано педагогічні умови фор-

мування громадянськості майбутніх вчителів початкової 

освіти та перевірено їх дієвість; запропоновано способи 

моніторингу (анкетування за допомогою Google-форм) 

ефективності процесу формування громадянськості, від-

стежувався процес розвитку основних компонентів фор-

мування громадянськості у майбутніх вчителів початкової 

освіти. Для проведення експериментального дослідже-

ння було сформовано 2 групи студентів контрольну та 

експериментальну зі студентів 1 і 2 курсів спеціальності 

«Початкова освіта» Миколаївського національного уні-

верситету імені В.О. Сухомлинського, які брали участь у 

констатувальному етапі експерименту.  

Мета роботи – розкрити особливості реалізації педа-

гогічних умов формування громадянськості у майбутніх 

учителів початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу. Організація формува-

льного експерименту здійснювалась у три етапи. Пер-

ший – підготовчий етап, був зорієнтований на цілесп-

рямований розвиток емоційної зацікавленості майбутніх 

фахівців початкової освіти в оволодінні методикою фо-

рмування громадянськості. Другий (теоретичний) етап 

передбачав формування у студентів мотивації до форму-

вання громадянськості, чітких уявлень про суть грома-

дянських понять (громадянська свідомість, почуття гро-

мадянської гідності, почуття громадянського обов’язку, 

почуття громадянської відповідальності, громадянська 

совість, громадянська мужність, вони з повагою став-

ляться до державних символів України). Третій (тво-

рчо-практичний) етап передбачав створення креатив-

ного освітнього середовища на засадах творчої взаємодії 

викладача і студентів в процесі педагогічної взаємодії, 

орієнтованої на формування у майбутніх учителів поча-

ткової освіти умінь та навичок, необхідних для активної 

участі у громадській діяльності, прояву ініціативи до 

реалізації соціальних проєктів на користь суспільства та 

відчуття задоволення, піднесення від участі.  

Впровадження дослідно-експериментального навча-

ння відбувалося з дотриманням означених педагогічних 

умов формування громадянськості у майбутніх вчителів 

початкової освіти та врахуванням підходів, принципів, 

методів, форм та засобів професійної підготовки майбу-

тніх учителів початкової школи. Процес навчання сту-

дентів, які увійшли до контрольної групи, здійснювався 

за традиційною схемою професійної підготовки. 

У процесі навчання студентів, які увійшли до експе-

риментальної групи, використовувалися експеримента-

льні матеріали, які зорієнтовані на формування грома-

дянськості у майбутніх вчителів початкової освіти на 

засадах педагогічного доробку В.О. Сухомлинського. 

Відповідно, щодо реалізації першої педагогічної 

умови введення до курсу «Педагогіка (загальна та істо-

рія педагогіки)» змістового модуля, метою якого є на-

буття майбутніми вчителями професійних компетенцій 

з питань громадянськості за спадщиною В.О. Сухомлин-

ського, особливу увагу було приділено зверненню до 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, який один 

із перших в радянський час звернувся до громадянського 

виховання як до головної педагогічної проблеми. Відс-

тежуючи динаміку попередніх емпіричних спостере-
жень, ми пересвідчилися, що використання нетрадиційних 

форм навчання мало високу стратегічну результатив-

ність, мобілізуючи інтелектуальний потенціал майбутніх 

учителів початкової освіти, з усвідомленням, прийнят-

тям та продукуванням громадянскісних цінностей. 

Зауважимо, що ефективність формувального впливу 

під час проведення педагогічного експерименту цілком 

залежала від побудови інтелектуально-моральної взає-

модії суб’єктів навчання, тобто йдеться про стратегічне 

професійно-педагогічне спілкування саме на засадах 

громадянськості. У цьому контексті особливої значущо-

сті набувала гуманно особистісна орієнтація викладачів і 

майбутніх учителів початкової освіти (готовність бачи-

ти, чути і розуміти один одного, із самоцінним ставлен-

ням до іншого); морально-перетворювальна спрямова-

ність на співрозмовника (особистісне взаємозбагачення 

й взаємопроникнення у світ почуттів і переживань один 

одного); дотримання етичних принципів між учасниками 

взаємодії (вияв поваги до особистості, його позиції, ду-

мок, міркувань) тощо. 

Так, на семінарі-диспуті студентам було запропоно-

вано прослухати уривок із твору В.О. Сухомлинського 

«Народження громадянина» [3] та перейти до колектив-

ного обговорення в групах із кількох осіб, а потім аналіз 

результатів цих обговорень перенести до загальногрупо-

вої дискусії. 

Питаннями для обговорення стали: «Почуття сердеч-

ності у виховній спадщині В. Сухомлинського студен-

там пропонувалось відповісти на низку запитань із 

У статті представлено результати формувального етапу експериментального дослідження щодо 

реалізації педагогічних умов формування громадянськості у майбутніх учителів початкової освіти. 

Ключові слова: громадянськість, професійні компетенції, громадянська відповідальність, громадянський 

обов’язок, педагогічні умови. 
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обґрунтуванням своєї думки: «Який шлях виховання 

духовних цінностей особистості дитини запропонував 

В. Сухомлинський?», «Визначте сутність поняття «гро-

мадянськість» за В. Сухомлинським. Свою думку обґру-

нтуйте», «З чого, на думку, автора, складається система 
добрих почуттів?», «Яка першочергова умова формування 

рис громадянина за В. Сухомлинським?», «Як Ви розу-

мієте вислів «великий світ громадянськості»?», «Що ж 

потрібно педагогу, щоб він в очах дітей був справжнім 

громадянином?», «У чому полягає виховання громадянина-

патріота свого народу за твором В. Сухомлинського?». 

Безумовно, така форма духовно-моральної взаємодії 

з акцентуванням на методах колективного розв’язання 

проблем сприяла створенню атмосфери взаєморозумі-

ння, інтелектуальної розкутості та довіри, суттєво підви-

щуючи пізнавальнотворчу активність у майбутніх учи-

телів початкової освіти, виявлення їх знань та здібнос-

тей, стимулювання толерантності та рефлексії. 

Формування громадянськості у майбутніх учителів 

початкової освіти здійснювалась через творчі письмові 

завдання (есе), орієнтованими темами стали: «Почуття 

громадянськості та його роль у педагогічній діяльності 

учителя початкової освіти», «Знаннями про права і 

обов’язки людини, про державу, про вибори», «Грома-

дянська відповідальність у духовній траєкторії особи-

стості вчителя», «Зразковий педагог: міф чи реальність?» 

та ін., у яких студенти викладали власне ставлення та 

розуміння до існуючих актуальних проблем у почат-

ковій освіті, подані роботи обговорювалися у групі. 

Метою залучення майбутніх учителів початкової 

освіти до детального аналізу, осмислення та обґрунту-

вання ними власних поглядів, пропонувалася система 

пошуково-дослідницьких вправ і завдань, спрямованих 

на глибоке висвітлення досліджуваної проблеми, проек-

тування варіантів її розв’язання, здійснення колективних 

обговорень із застосуванням прийомів співпраці, вза-

ємодопомоги у процесі діяльності. 

Так, при вивченні курсу «Педагогіка (загальна та 

історія)» розглядалися такі аспекти з громадянської про-

блематики: «Вивчення історії педагогіки як засіб фор-

мування громадянської позиції та патріотизму» (про-

понувалася низка цікавих дослідних завдань, зокрема 

таких: «Виховання, освіта та педагогічна думка в 

Україні за часів Київської Русі (9–13 століття)», «Ста-

новлення і розвиток національної системи виховання та 

освіти в епоху Українського Відродження (16–I пол. 

18 століття)». Студенти з’ясовували, що у цей час серед 

козаків закорінилися цінності, пов’язані з поняттями 

рицарства і козацького товариства. В уявленні запорож-

ців їхня рицарська належність зумовлювалася соціаль-

ним статусом особисто вільної людини, яка професійно 

займається військовою справою, спираючись при цьому 

на відповідні права і привілеї, а також дотримуючись 

неписаного кодексу рицарської честі. Особливу увагу ми 

звертали на розгляд таких моральних чеснот, як особи-

ста гідність козака-воїна, вірність, воєнна звитяга, до-

тримання рицарського слова, захист Вітчизни від во-

рогів, гідне служіння монархам, оборона православної 

церкви та ін. Ми підкреслювати, що загалом лицарське 

самоусвідомлення козаків передбачало орієнтацію на 

зрівняння в правах і свободах із шляхетством. Студенти 

на основі цього мали зробити висновок, що до фунда-

ментальних станово-корпоративних цінностей козацької 

спільноти здавна належали «права», «свободи» і «вольності». 

Велику увагу ми звертали на нові ціннісні політико-

правові категорії, що сформувалися у свідомості ук-

раїнців на середину XVII ст. Це свобода особистості, 

демократія, рівноправ’я, національна самоідентифікація, 

національна та державницька ідеї, демократизм чи мо-

нархізм влади, право на землеволодіння, право успадку-

вання, поняття соборності, справедливість збройного 

захисту тощо [2]. 

Було передбачено розглянути наступні питання: 

«Проаналізуйте особливості діяльності мислителів епо-

хи Відродження?», «Які педагогічні ідеали гуманістів 

означеного періоду знайшли своє втілення в педагогіці 

сучасності?», «Охарактеризуйте гуманістичну концеп-

цію В. Сухомлинського. Які особливості з цих підходів 

успадкувала сучасна освіта?». 

На семінарських заняттях з використанням методу 

аналізу конкретних ситуацій, суть якого полягала в 

тому, що викладач штучно створював у навчальному 

процесі проблемні ситуації, а студенти повинні були їх 

проаналізувати й прийняти оптимальне рішення сто-

совно конкретних умов. Цей метод має, на наш погляд, 

великий потенціал для формування громадянських яко-

стей майбутніх вчителів початкової освіти. Підсумком 

такої продуктивної роботи стало оформлення міні-творів 

у вигляді презентацій за допомогою редактора Microsoft 

PowerPoint. Кращі розробки майбутніх учителів почат-

кової освіти презентовано на заняттях з педагогіки. 

Відповідно до другої педагогічної умови було перед-

бачено створення ціннісно-мотиваційного середовища 

шляхом системної організації позааудиторної виховної 

роботи. Цілеспрямований процес формування грома-

дянськості у майбутніх учителів початкової освіти пе-

редбачав системний розвиток у них відповідних умінь і 

навичок, який відбувався шляхом організації низки за-

ходів: розвиток політичної свідомості й культури: ви-

ховний захід «Традиції країн світу», круглі столи «Жінки 

в історії України», науково-практичні конференції «Про-

блеми виховання патріотизму у сучасному суспільстві», 

«Політичний і економічний розвиток сучасної України»; 

засвоєння комплексу правових знань та обов’язків: кру-

глі столи «Громадянськість особистості як предмет до-

кладання педагогічних зусиль В. Сухомлинського», «По-

чуття сердечності у виховній спадщині В. Сухомлин-

ського», «Усвідомлення важливої ролі вчителя в житті 

суспільства на основі вивчення педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського», «Подорож на Запорізьку Січ»; 

«Патріотичне виховання молоді в умовах сучасності».  

Так, було організовано засідання круглого столу за 

визначеною тематикою: «Громадянськість особистості 

як предмет докладання педагогічних зусиль В. Сухом-

линського», «Почуття сердечності у виховній спадщині 

В. Сухомлинського», «Усвідомлення важливої ролі вчи-

теля в житті суспільства на основі вивчення педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського», та ін. 

При виборі методів навчання для формувального 

експерименту ми насамперед враховували, що жоден з 

методів не є універсальним, тому ефективних результа-

тів у процесі формування громадянськості можна домог-
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тися лише при використанні різних методів і форм у 

їхньому взаємозв’язку й взаємодоповненні, щоб одноча-

сно впливати на свідомість, діяльність, поведінку особи-

стості, на її мотиви, інтереси, потреби. Зокрема традиці-

йні пояснювально-репродуктивні ми використовували 

для повідомлення знань студентам у готовому вигляді. 

Окрім цього, ще одним важливим методом фор-

мування громадянськості майбутніх вчителів початкової 

освіти була організація їхньої науково-дослідницької 

діяльності з громадянської тематики. Ми враховували, 

що саме в процесі дослідницької діяльності найбільше 

проявляється мотивація студентів, їхні громадянські 

ціннісні орієнтації, а також формується установка на 

саморозвиток і самоосвіту, самоорганізованість, само-

дисципліну, самоконтроль та інші важливі особистісні 

якості. Для роздумів і дискусій майбутнім учителям 

початкової освіти пропонувалися пошуково-дослідни-

цькі завдання в межах проведення науково-практичних 

конференцій «Українська держава і суспільство: історія, 

сучасність та перспективні напрями розвитку патріоти-

зму», «Патріотичне виховання молоді в умовах сучасно-

сті», конкурсів «З Україною в серці» (фотоконкурс), арт-

подорож: «Мальовнича Україна». 

Значну увагу ми надавали публічному обговоренню 

результатів роботи, студенти набували навичок публіч-

ного захисту своєї думки, виступу перед великою ауди-

торією. Вони вчилися чітко аргументувати свою думку, 

спростовувати твердження опонентів, одночасно визна-

ючи та поважаючи їхнє право на свою позицію. 

Відповідно до третьої педагогічної умови було пе-

редбачено організацію і проведення soft skills-тренінгів, 

що передбачало формування «м’яких» або «гнучких» 

навичок (англ. soft skills) – це комплекс неспеціальних, 

надпрофесійних навичок, які відповідають за успішний 

результат у робочому процесі, високу продуктивність і, 

на відміну від спеціалізованих, професійних навичок, не 

пов’язані з конкретною сферою.  

Слід зазначити, що вже на цьому етапі студенти по-

чинали розробляти особисту стратегію самопобудови як 

морально цілісної особистості зі здатністю до внутріш-

ньоетичної рефлексії та педагогічного аналізу, компете-

нтно діяти й ефективно розв’язувати професійні ситуації 

і завдання: 

– особистісне присвоєння громадянських цінностей: 

національно-патріотичні свята «Масляна у військо-

вому шпиталі», «Оберіг для військового», «День пам’яті 

і примирення», «День Перемоги», волонтерська допо-

мога військовим у шпиталях, акції: «Напиши листа за-

хиснику», «Новорічна ялинка для військових», «День 

рідної мови», «День жалоби за загиблими на майдані»; 

– долучення особистості до системи відповідальної 

залежності й морального вибору в умовах суспільства: 

акції: «День довкілля», виховні заходи «Виховання пат-

ріотизму у студентської молоді», «Мій вибір життя!», 

«День пам’яті жертв голодомору»; 

– формування норм правової поведінки студента, що 

реалізовувалося шляхом обговорення в навчальних гру-

пах матеріалів періодичної преси, ознайомлення із зако-

нодавчим актами України, проведення таких видів за-

нять: лекцій: «Що значить дотримуватися «букви за-

кону», «Закон і право», «Сім’я та її роль у вихованні та 

житті людини», «Чесність, справедливість, моральна 

чистота майбутнього педагога», «Соціальний захист і 

профілактика правопорушень серед молоді», «Консти-

туція України – проблеми й завдання правового вихо-

вання студентства» та інші; круглих столів та диспутів 

«Правове суспільство, яким йому бути?» тощо. 

Наші педагогічні спостереження показали, що одним 

із важливих аспектів успішної та продуктивної організа-

ції освітнього процесу ЗВО є ділові та рольові ігри, які 

допомагають не тільки закріпити розглянутий теоретич-

ний матеріал, а й відпрацювати на практиці уміння й 

навички полегшуючи при цьому процес засвоєння та 

запам’ятовування. 

Так, під час проведення ділових ігор «Батьківські 

збори», «Я-професіонал», «Я-новатор» майбутні учителі 

початкової освіти мали можливість, імітуючи реальні 

професійні умови, випробувати різні стилі спілкування і 

взаємодії в групі, набути досвіду в дії, розв’язувати не-

стандартні конфліктні ситуації, їх аналізувати та вироб-
ляти оптимальні дії і надалі створений емоційно-насиченій 

атмосфері пошуку, творчості та захоплено-розважальної 

невимушеності, відбувалося максимальне зближення 

студентів з майбутньою професійною діяльністю, прис-

корене засвоєння знань, з усуненням певних стереотипів 

в сприйнятті та мисленні. 

Межі формувального етапу експерименту ефектив-

ність показали також такі інтерактивні технології як веб-

квести, «мозковий штурм», рольові і ділові ігри, «прес»-

метод, тощо. 

Було відзначено високу ефективність дидактичного 

сінквейну (від фран. – «п’ять») – прийому, що дає мож-

ливість кількома словами викласти навчальний матеріал 

з певної теми [1]. Це форма вірша з п’яти рядків, що не 

передбачає наявність рими. Головне завдання сінквей- 

ну – навчитися мислити максимально ємко, вміти ла-

конічно і зрозуміло висловлювати власні думки. Ця ко-

рисна вправа взмозі замінити банальні підсумкові зав-

дання для узагальнення і систематизації викладеного 

матеріалу, до того ж у студентів ця діяльність завжди 

викликала жвавий інтерес і зацікавленість. Певні пра-

вила складання сінквейну: у кожному рядочку задається 

набір слів; перший рядок – назва, в якій виноситься 

ключове слово, поняття або тема сінквейну, вона має 

бути виражена у формі іменника. Другий рядок – два 

прикметники, третій – три дієслова, четвертий – фраза із 

чотирьох слів, що виражає відношення до теми (різні 

частини мови), п’ятий – висновок або резюме (синонім 

до теми). Наведемо приклад. Сінквейн на тему: «Гро-

мадянська відповідальність» громадянська активність; 

особистісна, самовіддана; усвідомлювати, виконувати, 

відповідати; усвідомлення громадянських цінностей; 

самовідданість. 

Відмітимо, що застосування прийому сінквейну на 

формувальному етапі педагогічного експерименту дало 

змогу швидкому й успішному опануванню майбутніми 

учителями початкової освіти ключових понять, сприяю-

чи формуванню аналітичних здібностей, можливості 

висловити думку чітко, лаконічно й стисло, синтезу ве-

ликого об’єму інформації, швидкому з’ясуванню зна-

чення нових педагогічних категорій, послуговуванню 

ціннісними набутками, розвитку інтелектуальних і твор-



  
57  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

чих здібностей, кмітливості, фантазії тощо. 

Однією із особливістей експериментального дослі-

дження стало стимулювання пошукової активності сту-

дентів на основі їхнього масового залучення до науково-

дослідної роботи: участь у конференціях, виставках 

кращих студентських робіт, засідання наукового гуртка: 

«Зміст і основні елементи громадянської компетентності 

майбутнього учителя початкової освіти»; «Вияв грома-

дянської позиції у вирішенні суспільних проблем!»; 

«Сутність діяльнісного підходу В. Сухомлинського у 

вихованні доброзичливості особистості педагога»; «Пе-

дагогічна культура особистості учителя», те ін. 

Отже, щоб спростити процедуру визначення резуль-

татів експериментального дослідження, надалі результа-

ти його проведення подаємо узагальнено по двох групах: 

КГ, ЕГ. На основі анкетного опитування та за результа-

тами узагальнених оцінок знань, вмінь і навичок студен-

тів з проблеми формування громадянськості було визна-

чено високий, середній і низький рівні сформованості 

громадянськості у майбутніх вчителів початкової освіти. 

Високий рівень відображає 75–100% суми максимально 

правильних відповідей. Середній рівень – 65–75% суми 

максимально правильних відповідей. Низький рівень – 

50–65% суми максимально правильних відповідей. 

Порівняльний аналіз експериментальних результатів 

на прикінцевому етапі засвідчив позитивні зміни показ-

ників щодо рівня сформованості громадянськості у май-

бутніх вчителів початкової освіти. 

На основі порівняльного аналізу й узагальнення ре-

зультатів експериментального навчання майбутніх вчи-

телів початкової освіти у межах їх фахової підготовки в 

університеті простежено динаміку рівнів сформованості 

громадянськості у майбутніх вчителів початкової 

освіти.  

В експериментальній групі 34% студентів досягли 

високого рівня сформованості за когнітивним критерієм 

(проти 15% до початку експерименту); 57% ‒ середнього 

рівня (проти 47% до початку експерименту). Результати 

низького рівня становить 9% ‒ проти 38% студентів до 

початку експерименту. 

Аналогічних змін зазнали показники рівнів готов-

ності за мотиваційно-ціннісним критерієм: 32% сту-

дентів досягли високого рівня (до початку експерименту 

цей показник становив 21%); у 58% респондентів 

діагностовано середній рівень (проти 49% до початку 

експерименту); із низьким рівнем сформованості сту-
дентів виявлено 10% (проти 30% до початку експерименту). 

Ми зафіксували також значні зміни показників рівнів 

сформованості за поведінково-діяльнісним критерієм: 

32% студентів експериментальної групи засвідчили ви-

сокий рівень (проти 20% до початку експерименту); 57% 

респондентів ‒ середній рівень ‒ (проти 44% до початку 

експерименту) і зведено до 11% показники низького 

рівня (проти 36% до початку експерименту). 

Висновки. Таким чином, аналіз й узагальнення резу-

льтатів експериментальної роботи показують, що рівень 

сформованості громадянськості у майбутніх вчителів 

початкової освіти завдяки запропонованим педагогічним 

умовам забезпечує досягнення очікуваних результатів. 

На основі порівняльного аналізу даних констатуваль-

ного і контрольного етапів експерименту в контрольній 

та експериментальний групах, констатуємо про істотні 

та статично значущі переваги нашого авторського під-

ходу до формування усіх компонентів сформованості 

громадянськості у майбутніх вчителів початкової освіти 

за спадщиною В.О. Сухомлинського. 
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Постановка проблеми. Актуальність дослідження 

зумовлена концептуальними положеннями Концепції 

нової української школи (2016 р.), в якій зокрема наго-

лошено на тому, що «найбільш успішними на ринку 

праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вмі-

ють навчатися впродовж життя, критично мислити, ста-

вити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкува-

тися в багатокультурному середовищі та володіти 

іншими сучасними вміннями» [с.4]. Як зазначають учені 

(С. Сисоєва та ін.), здатність до творчості дозволяє осо-

бистості орієнтуватись у швидкозмінних і швидкоплин-

них процесах у світі, є умовою власної життєтворчості. 

Важливим напрямом розвитку дошкільника є його 

сформована мовленнєва компетентність у різних її про-

явах (фонетична, лексична, граматична, діалогічна та 

монологічна), що зокрема передбачає навчання дитини 

творчого розповідання. Одним із засобів навчання твор-

чого розповідання виступає мистецтво, зокрема репро-

дукції художніх картин. 

Аналіз основних досліджень. Ґенезу розвитку твор-

чої особистості висвітлено у багатьох наукових розвід-

ках (Д. Богоявленська, Л. Виготський, В. Моляко, 

Я. Пономарьов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, О. Спіркін, 

Б. Теплов, В. Ямницький та ін.). Ученими визначено 

природу і структуру творчості, особливості її розвитку 

на різних вікових етапах, теоретико-методичні засади 

розвитку творчих здібностей. Проблему навчання дітей 

дошкільного віку досліджено лінгводидактами, зокрема: 

теоретично обґрунтовано методику навчання творчого 

розповідання (Л. Ворошніна, Е. Короткова, Н. Орланова, 

А. Шибицька), складання розповідей за ілюстраціями 

(О. Білан), придумування дітьми розповідей за текстами 

малих фольклорних жанрів, народних іграшок, українсь-

ких народних ігор (Н. Гавриш, С. Ласунова, Н. Луцан). 

Науковцями визначено педагогічні умови означеного 

процесу, найефективніші види роботи, методи і прийо-

ми, своєрідність їх використання у навчанні дітей розпо-

віді, а також інноваційні технології, що використову-

ються у навчанні дітей творчого розповідання. 

Мета статті – висвітлити сутність розробленої моде-

лі навчання дітей старшого дошкільного віку творчого 

розповідання за репродукціями художніх картин, окрес-

лити педагогічні умови її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових дже-

рел дозволив констатувати, що вчені вкладають різний 

зміст у сутність поняття «творчість». Зокрема, творчість – 

це така діяльність людини, яка створює щось нове, неза-

лежно від того, чи буде це створене творчою діяль-

ністю, будь-яким предметом зовнішнього світу чи побу-

довою розуму або почуття, яке живе та виявляється 

тільки в самій людині (Л. Виготський), це особистість, 

межі творчості якої охоплюють дії від нестандартного 

розв’язання простого завдання до нової реалізації уніка-

льного потенціалу індивіда в певній галузі, людина, яка 

володіє певним переліком якостей, а саме рішучістю, 

вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мис-

лення, вмінням бачити далі того, що бачать його сучас-

ники і що бачили його попередники, мужністю (С. Рубі-

нштейн), це інтелектуальна ініціативність особистості 

(Д. Богоявленська), продуктивна людська діяльність, у 

процесі якої відбувається всебічний розвиток особисто-

сті, результатом якої є створення якісно нового (духов-

ного та матеріального) творчого продукту та реалізація 

творчих умінь особистості (Н. Сиротич), здатність адап-

тивно реагувати на потребу в нових підходах; власти-

вість особистості свідомо включати в життя щось нове, 

причому цей процес може бути неусвідомлюваними або 

усвідомлюваним частково (Ф. Баррон). 

Учені (Л. Виготський, О. Матюшкін та ін.) зазначали, 

що вже на етапі дошкільного дитинства спостерігаються 

прояви творчого мислення, що відображується в постій-

ній емоційно насиченій пізнавальній активності, твор-

чому переживанні, бажанні дитини творити у взаємодії з 

іншими. Водночас учені зауважують, що дитяча твор- 

У статті висвітлюється проблема навчання дітей старшого дошкільного віку творчого розповідання 

за репродукціями художніх картин. Зокрема наголошується на тому, що важливим напрямом розвитку 

дошкільника є його сформована мовленнєва компетентність у різних її проявах, що зокрема передбачає 

навчання дитини творчого розповідання. У статті зазначено критерії розвитку зв’язного творчого 

розповідання дітей; висвітлено сутність моделі навчання дітей старшого дошкільного віку творчого 

розповідання за репродукціями художніх картин, що передбачала чотири взаємопов’язані етапи: 

підготовчий, інформаційно-ознайомлювальний, репродуктивно-мовленнєвий і мовленнєво-творчий, на 

кожному з них окреслено провідні форми, методи і педагогічні умови. 

Ключові слова: творче розповідання, діти старшого дошкільного віку, репродукції художніх картин, 

педагогічні умови, модель. 
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чість має переважно неусвідомлений характер і виявля-

ється спонтанно в невимушеній (наприклад, ігровій) 

обстановці, досягаючи дуже високого рівня оперування 

найабстрактнішими символами (звуками, математич-

ними знаками, словами) [5, с.19]. Н. Гавриш зауважує, 

що «Творча діяльність дитини суперечлива за своїм ха-

рактером. З одного боку, дитина намагається ідентифі-

кувати себе з тим чи тими, чиї образи відтворює, спів-

відносить себе з ними, перевтілюється в них. З іншого, 

унікальністю, оригінальністю своїх творчих проявів вона 

намагається виділити, уніфікувати себе серед інших дітей, 

у своєму творчому зльоті, буянні уяви прагне до відчу-

ження від реального, лине до вигаданого світу» [3, с.135].  

Важливу роль у навчанні дітей творчого розпові-

дання відіграють психічні процеси – пам’ять, увага, ми-

слення, особливо уява. Так, на думку А. Богуш, «уява – 

один із найскладніших, специфічно людських психоло-

гічних процесів; вона зумовлює ефективність розумової 

та мовленнєвої діяльності; є основою словесної творчо-

сті» [1, с.143]. На твердження Л. Виготського, «потуж-

ним поштовхом для розвитку уяви є розвиток мовлення, 

оскільки мова звільняє дитину від безпосередніх вра-

жень про предмет, дає можливість уявляти собі той чи 

той предмет і мислити про нього» [2, с.156]. Основою 

творчих розповідей дітей є творча уява. 

Творчe розповідь Т. Постоян розуміє як «викорис-

тання образів уяви, що вимагає творчого перетворення 

здобутого досвіду і передбачає самостійно осмислений 

зміст» [4, с.57]. 

Учені (А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Калмикова, Н. Орла-

нова та ін.) наголошують на тому, що для ефективного 

навчання дітей творчого розповідання необхідно пос-

тійно збагачувати їхній життєвий досвід про довкілля. 

Це може відбуватися шляхом: щоденних спостережень 

за природними явищами, працею дорослих на ділянці, 
вдома, проведення екскурсій до парку, крамниці, зоопарку 

тощо, розгляду альбомів з ілюстраціями, репродукціями 

художніх картин. У навчанні дітей творчого розпові-

дання за репродукціями художніх картин обов’язковим є 

дотримання її структурних частин: 1) організація сприй-

мання; 2) розглядання дітьми творів живопису; 3) нав-

чання розповідання за їхнім змістом (Н. Гавриш).  

Критеріями розвитку зв’язного творчого розпові-

дання дітей старшого дошкільного віку за репродукці-

ями художніх картин виступили: 1) когнітивний із пока-

зниками: обізнаність із репродукціями художніх картин; 

розуміння дітьми змісту репродукції; 2) репродуктивно-

мовленнєвий критерій із показниками: повнота відтво-

рення змісту репродукції художньої картини; вміння 

придумувати назву відповідно до зображеного; 3) про-

дуктивно-мовленнєвий критерій із показниками: самос-

тійність творчого розповідання; композиційна заверше-

ність творчої розповіді. 

На формувальному етапі дослідження було розроб-

лено модель навчання дітей старшого дошкільного віку 

творчого розповідання за репродукціями художніх кар-

тин, що передбачала чотири взаємопов’язані етапи: під-

готовчий, інформаційно-ознайомлювальний, репродук-

тивно-мовленнєвий і мовленнєво-творчий. Перший етап – 

підготовчий – був спрямований на розробку конспектів 

занять з ознайомлення дітей із репродукціями художніх 

картин; добір картин художників; складання перспек-

тивного плану з ознайомлення дітей із репродукціями 

художніх картин. Було дібрано репродукції до картин 

10 українських художників: Т. Шевченка, М. Івасюка, 

Т. Яблонської, С. Шишка, О. Шовкуненка, М. Примаченко, 

К. Білокур, К. Трутовського, М. Пимоненка, С. Світо-

славського. Відповідно до їхніх картин дібрано мовлен-

нєвий супровід – художнє слово (вірші, оповідання, при-

мовки тощо). Так, наприклад, до картини Т. Яблонської 

«Ранок» було дібрано заклички «Вийди, вийди сонечко», 

«Сонечко, сонечко, посміхнись», уривок із вірша Т. Ше-

вченка «Дивлюсь, аж світає», вірші О. Богемського 
«Уклоніться квіточці», М. Вінграновського «Літній ранок», 

Г. Коваля «Ранок». Під час бесіди за змістом вірша 

акцентували увагу на таких словах, образних висловах, 

як: осоння, петрушка-чепурушка, срібляна роса, гарбуз-

боягуз, невмивака, малиновий дим, медовий вус, картузи 

із парусини, синьоокий ранок, красне літо, уклоніться 

кожній квіточці, край неба палає, тополі, мов сторожа, 

розмовляють із полем тощо. Це допомогло дітям краще 

зануритись у зміст картини, відчути емоції та ті почуття, 

що намагався передати у картині український художник. 

Другий етап – інформаційно-ознайомлювальний – 

був спрямований на ознайомлення дітей із репродукці-

ями художніх картин, художниками; на збагачення сло-

вника дітей. Провідними формами виступили: заняття з 

образотворчого мистецтва, розвитку мовлення, худож-

ньої літератури. На цьому етапі використовували методи 

спостереження, екскурсії, розглядання репродукцій ху-

дожніх картин, дидактичні ігри і вправи на збагачення 

словника дітей, вікторини. 

У процесі ознайомлення дошкільників із репродукці-

ями художніх картин розв’язувалися такі завдання: роз-

виток естетичних уявлень і почуттів дитини; формуван-

ня здібностей художнього бачення картини; збагачення 

словника дитини образними висловами, синонімами, 

антонімами. На цьому етапі використовували такі дида-

ктичні ігри і вправи, як «Підбери влучне слово», «Скажи 

який?», «Чарівна весна», «Барви чародійниці осені», 

«Впізнай за описом» тощо. Проілюструємо прикладом. 

Дидактична гра «Впізнай за описом» 

Мета: збагачувати словник дітей образними 

висловами. 

Матеріал: картина Т. Яблонської «На лісовій 

галявині». 

Хід гри: До дітей приходить Лісовичок, який пропо-

нує пригадати картину Тетяни Яблонської «На лісовій 

галявині». Потім пропонує дітям пограти в таку гру: він 

буде описувати предмет, а діти повинні його відгадати. 

Діти діляться на дві групи і почергово відгадують зага-

дки. Після відгадування дітям пропонувалося повторити 

опис предметів. Наприклад: 

Високе, сильне, гіллясте, стоїть у парі серед галявини 

(дерево). 

Зелена, пахуча, різна, приносить користь землі і пта-

хам, діти по ній весело бігають босоніж (трава). 

Дидактична гра «Барви чародійниці осені» 

Мета: вчити дітей більш влучно добирати слова до 

осінніх явищ. 

Матеріал: картина С. Шишка «Осінь над Дніпром», 

К. Білокур «Осінь». 
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Хід гри: До дітей приходить королева Осінь і пропо-

нує пограти у слова: вона буде називати слово, а діти 

добирати слова. Але це будуть слова за картинами, що 

вже розглядалися на занятті з художньої літератури – 

картина С. Шишка «Осінь над Дніпром», К. Білокур 

«Осінь». Хто більше добере влучних слів, той і виграє. 

Проілюструємо прикладом виконання дітьми: 

Осінь – золотава, велична, жовтогаряча, приваблива, 

непостійна, мінлива. 

Дерева – великі, віковічні, вічнозелені, сильнорослі, 

міцні. 

Листя – багряне, жовтогаряче, жовтінь. 

Дніпро – річка могуча, стрімка, таємнича, 

швидкоплинна.  

Метою третього, репродуктивно-мовленнєвого етапу 

було цілеспрямоване навчання дітей творчого розпові-

дання. Формами навчання на цьому етапі виступили за-

няття з малювання, розвитку мовлення, художньої літе-

ратури та інтегровані заняття (розвиток мовлення + 

художня література; розвиток мовлення + малювання). 

На третьому етапі застосовувалися такі традиційні (бесі-

ди, дидактичні ігри, вправи, складання віртуальних діа-

логів із персонажем картини) та інноваційні («мікрофон», 

«кошик ідей», придумування розповідей – мініатюр, 

об’єднаних однією дійовою особою, персоніфікація 

неживих об’єктів, зображених на репродукції картини) 

методи. Зауважимо, що на цьому етапі дітей вчили скла-

дати описові загадки про предмети, зображені на репро-

дукції картини. Наприклад, «це український народний 

символ, рослина, зацвітає навесні дуже рано, її освячу-

ють і б’ють нею по спині, щоб були здорові цілий рік» 

(верба).  

Проілюструємо прикладом використання такого ме-

тоду, як персоніфікація неживих об’єктів, зображених на 

репродукції картини. С. Шишко «Осінь над Дніпром». 

Діти, на минулому занятті ми розглядали картину 

С. Шишка «Осінь над Дніпром». Давайте з вами уявимо 

себе річкою і спробуємо розповісти про свої відчуття. 

Подумайте, що б ви могли розповісти про себе, а потім 

кожного послухаємо. Зразок розповіді: «Я Дніпро. Я ве-

лична річка, могутня. Якщо захочу погратися з рибками, 

то можу швидко їх наздогнати. Прийде мій друг Віте-

рець до мене, як нагонить страху на всіх. Ух!!! Ось тоді 

мої сестри-хвилі одразу ж мене піднімуть і потечу я 

швидко-швидко, що й ніхто не може мене наздогнати. А 

риби від того ще більше радіють, адже вони люблять 

грати в доганялки. Але коли я спокійний, то люблю ми-

луватися дивовижною красою королеви Осені, яка хо-

дить вранці й фарбує дерева різнокольоровими барвами. 

Захоплююсь я цією красою й щиро радію».  

Четвертий етап – мовленнєво-творчий, на якому 

стимулювали дітей до самостійного складання творчих 

розповідей за репродукціями художніх картин.  

На цьому етапі проводили заняття з розвитку мов-

лення та образотворчої діяльності. З-поміж методів ви-

користовували: малювання за художніми творами; уявну 

подорож за межі зображеного на картині, виставки дитя-

чих робіт, комунікативно-творчі, мовленнєві ситуації; у 

повсякденному житті влаштовували хвилинки творчості 

«Наші фантазії». 

Мовленнєва ситуація «Цікаві речі». До дитини 

приходить Лісовичок, який приніс із собою скриньку 

Пандори. У цій скриньці знаходяться цікаві речі, що 

вміють про себе розповідати. Та тепер з ними щось тра-

пилося: вони мовчать, але сказали, що залюбки послу-

хають історії про них, складені дітьми. І тоді лише вони 

зможуть знову говорити. Дитині пропонується придума-

ти якусь історію про те, що буде показувати Лісовичок. 

Наприклад, він показує репродукцію картини О. Шовку-

ненко «Натюрморт із синім глечиком» і вказує на глечик. 

Проілюструємо відповідями дітей: 

Андрій: «Я глечик – і не простий, а чарівний. Сиджу 

я тут на столі з яблуками, і все бачу й чую. А вони, смі-

шні, думають, що я нічогісінько не розумію! Весь день 

між собою щебечуть, один одного вихваляють: «Я 

краще за тебе, ось у мене який бочок – червоний, а в 

мене – жовтий, а зелений весь час галасує, що він голов-

ний над усіма, бо найбільший. Але яка різниця, якщо вве-

чері діти їх з’їдають!». 

Юрій: «Я глечик – головнокомандувач цього загону. 

Підлеглі мої яблука, найстарший з них – зелений, який 

над усіма вихваляється, що він найсмачніший і корис-

ний, тому його люблять усі діти. Але я не дозволяю сва-

ритись! Яблука виконують мої команди: покрутитись, 

покотитись і лягти відпочити. Головне, дочекатись 

ночі, коли всі сплять і ми можемо скрізь гуляти, але ж 

то яблука – кругленькі, маленькі, їм усе можна, а я синій 

глечик просто за ними доглядаю і дбаю про затишок». 

Висновки. Результати експериментальної роботи 

засвідчили здатність дітей старшого дошкільного віку 

складати творчі розповіді за репродукціями художніх 

картин. У цьому віці у дітей накопичується достатній 

словник, діти засвоюють лексико-граматичні норми, 

опановують різні форми зв’язного мовлення, запам’я-

товують образні вислови з художніх творів, що впливає 

на якість змісту їхніх творчих розповідей. Упродовж 

усіх етапі експериментальної моделі реалізовувалися 

такі педагогічні умови, як взаємозв’язок сприймання та 

розуміння наочно-образного зображення в репродукціях 

художніх картин; застосування традиційних та іннова-

ційних методів у навчанні творчого розповідання за ре-

продукціями художніх картин; використання мовленнє-

вих ситуацій, що забезпечують позитивну мотивацію 

дітей до створення творчих розповідей за репродукціями 

художніх картин. 
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The article deals with the problem of teaching senior preschool age children creative storytelling by means of 

reproductions of art paintings. It is emphasized that an important direction of development of preschool age child is his/her 

speech competence in different aspects, which also means teaching a child creative storytelling. The article outlines the 

criteria of development of coherent creative storytelling of children. The essence of the model of teaching senior preschool age 

children creative storytelling by means of reproductions of art paintings has been highlighted. The model consists of four 

interrelated stages: preparatory, information and introductory, reproductive and speech, and speech and creative. Forms, 
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Постановка проблеми. Мова як динамічна систе-

ма потребує аналізу її розвитку на всіх рівнях. Окреме 

місце у з’ясуванні цього процесу займає проблема вив-

чення змін семантичної структури одиниць лексичного 

складу мови як найбільш рухомої мовної системи.  

На сучасному етапі розвитку лінгвістики глибоко ро-

зроблена загальна теорія значення слова, його семантич-

ної структури, розглянуті шляхи становлення семантики 

слова. Цим питанням присвячені праці О. Потебні, 

В. Виноградова. Ю. Караулова, Л. Лисиченко, Й. Стер-

ніна, В. Телії, Д. Шмельова та ін. Однак багатомірність 

об’єкта дослідження породжує проблеми, які вимагають 

нових підходів до їх вивчення. З огляду на це актуаль-

ним є аналіз кольоративів – одного з найпоширеніших 

лексичних шарів української мови.  

У виявленні зрушень у семантичній структурі лексем 

на позначення кольору доцільно звернутися до поетич-

ної мови, яка є однією з чутливих сфер, що відбиває 

найтонші зміни у значенні слова. У поетичній мові слово 

виконує не тільки номінативну, а й естетичну функцію. 

В. Калашник зазначає, що «слововживання у поетичній 

мові грунтується головним чином на творчому викори-

станні потенційної здатності слова до семантичного 

ускладення» [1].  

На потенційну образність кольоративів неодноразово 

вказувала дослідниця Л. Качаєва, наголошуючи на здат-

ності прикметників кольору розвивати переносні та об-

разно-символічні значення, що широко використовується 

письменниками з художньо-стилістичною метою [2]. 

Хоча образне значення не може вважатися компонентом 

семантичної структури слова, однак його виникнення 

змінює значення слова, створює конотацію, визначаючи 

прагматичну частину лексичного значення.  
Використання колористичних означень в українському 

поетичному мовленні є традиційною рисою української 

літературної мови усіх етапів розвитку. Лексеми зі зна-

ченням кольору, як правило, багатозначні. Вони здатні 

розвивати переносні значення, в яких виникають образи, 

й окремі з них закріплювати як символічні. Се-

мантичний обсяг лексеми кольору визначається кіль-

кістю назв предметів, що є носіями такого кольору, і 

становить її парадигму. Якщо враховувати, що під впли-

вом асоціації відбуваються розширення, зміщення, пере-

несення значень, то треба визнати, що парадигми коло-

ристичних словосполучень також є змінними, і на 

реальну парадигму, що відображає кольорові ознаки 

реального світу, нашаровується переносна, образна. У 

поетичній мові лексеми кольору є емоційно наповнени-

ми, зі смисловим та естетичним прирощенням і від того 

експресивними.  

Назви кольорів вивчалися мовознавцями в різних ас-

пектах. Так, А. Критенко розглядає семантичну струк-

туру назв кольорів в українські й мові, виділяючи слова 

першого порядку (непохідні назви типу синій, сірий, зе-

лений і под.), які становлять основу, або ядро, всієї лек-

сико-семантичної категорії кольороназв, і слова другого 

порядку, такі як білявий, червонястий, які семантично 

об’єднуються навколо перших [3, с.105].  

У взаємодії з іншими поетичними засобами колір у 

художньому тексті мало коли збігається з об’єктивною 

кольоровою ознакою реалії, тобто має своїм значенням 

лише ознаку кольорового спектра. Частіше колір «живе» 

в колористичному образі, що формується не лише зна-

ченням кольору, а й іншими лексемами тропеїчних 

функцій, використання яких залежить від художньої 

мети, суб’єктивних уподобань автора, від індивідуаль-

ного осмислення кольорів. Так виникає художній колір, 

тобто колористичний епітет. Важливу роль відіграє і 

денотат, носій кольору, можливість його асоціацій з ін-

шими денотатами, носіями інших кольорів. На пере-

хресті асоціацій творяться колористичні метафоричні 

епітети, на які вказують у своїх дослідженнях С. Єрмо-

ленко[4], Н. Грицик [5-6], Р. Зорівчак [7], Л. Колесни-

кова [8], Л. Пустовіт [9], Л. Ставицька [10-11-12]. 

У статті здійснено аналіз колірних епітетів у поетичному словнику М. Вінрановського. Дослідження 

проведено на основі суцільної вибірки кольоративів поетичних текстів художника слова. У роботі 

застосовано функціонально-стилістичний та структурно-семантичний аналіз.  

Виявлено особливості та продуктивність використання окремих кольоративів та наведено результати 

аналізу досліджуваних одиниць. 

Здійснений аналіз показав, що лексеми зі значенням кольору, як правило, багатозначні. Вони здатні 

розвивати переносні значення, змальовувати неповторні образи, глибокі філософськіі роздуми, 

світовідчуття і світосприймання ліричного героя та автора.  

Ключові слова: лексика, семантика слова, кольоратив, метафоричний епітет, естетична функція. 
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Естетичній функції колірних означень присвячена 

праця Л. Ставицької, в якій досліджується українська-

мовно-поетична практика 20–30-хроків ХХ ст.. Автор 

виділяє кольоративи, як активно функціонуючий щар 

лексики у поетичній мові, беручи при цьому до уваги 

художньо-поетичні традиції та стилі, зокрема символізм, 

неоромантизм, імпресіонізм.  

В останні роки дослідницькі акценти змістились в 

сторону етнолінгвістики, когнітивної семантики, лінгво-

культурології. У звя’зку з цим плідним є вивчення коль-

ороназв з позицій концептуального аналізу, оскільки 

назви кольорів переконливо свідчать про відмінні засоби 

мовної концептуалізації світу [13, с.35]. 

Актуальність дослідження полягає у необхідності ха-

рактеристики колірних епітетів в українській поетичній 

мові другої половини ХХ ст. як фрагмената мовної кар-

тини світу. 

Мета роботи – охарактеризувати колірні епітети у 

поетичній мові М. Вінграновського, з’ясувати законо-

мірності і особливості вживання колірних значень у пое-

тичному ідіолекті, визначити їх стилістичні функції. 

Мета роботи зумовлює такі завдання– виявити лексеми – 

назви кольорів у поетичному словнику М. Вінранов-

ського; простежити загальні тенденції та індивідуально-

авторські параметри стилістичної та структрно-семанти-

чної модифікації слів – носіїв семантики кольору, особ-

ливості їхнього контекстного змісту. 

Художня література, зокрема поезія, дає багатий ма-

теріал для вивчення семантики слів у її динаміці. Для 

спостереження над семантикою кольоративів нами об-

рано поетичні тексти Миколи Вінграновського. Ми не 

випадково зупинилися на цих моментах кольорознав-

ства, бо вони важливі передовсім для розуміння не лише 

фізичної природи кольору, але і його психологічного і 

духовного впливу на людину. Дуже часто колір пись-

менника – це його художній код, якщо ми його зуміємо 

прочитати, розшифрувати, то зможемо заглибитися у 

неосяжний художній світ твору і творчості. 

Ми цілком погоджуємося з думкою Р. Зорівчак, що 

розглядає прикметники на позначення кольору як скла-

дову частину стилістичного засобу – епітета [7, с.25-26]. 

Авторка стверджує, що найбільша кількість епітетних 

конструкцій побудована саме на колірних лексемах. 

Для творчої палітри М. Вінграновського характерним 

є заглиблення у фонові кольори. Білий, синій, зелений, 

червоний, чорний переважають у його спектрі. 
Кольорономінації білого демонструють широкий спектр 

значень – від власне номінативних до символічно-

узагальнених. У художньому вжитку М. Вінграновського 

колірних характетристик набувають природні явища, 

просторові поняття. Через украплення назв білого ко-

льору в контекст зі словами зазначених лексико-семан-

тичних груп активізується первинне значення кольоро-

назви. Відтворючи об’єктивні реалії, зауважуємо, зокрема, 

це в таких поетичних рядках: Відпахла липа, білим цві-

том злита [14, c.48]. (Тут і далі цитуємо за Вінгранов-

ський М.С. Вибрані твори: у 3 т. – Тернопіль; Богдан, 

2004. – Т. 1.: Поезії / вст.ст. Т. Салиги. – 400 с., вказуючи 

лише сторінки), гуси білі сплять чутливим сном (c.75); 

груші жили в білих квітах (c.94). 

Частотність уживання епітета білий засвідчує прихи-

льність автора до традиції української фольклорної пое-

тики, адже здавна в українців білий колір належав до 

сакральних символів – це колір хат – білянок, убрання, 

рушників, ритуальних предметів.  

У поезії варіанти білого стають виразною деталлю 

художнього відтворення наіонально – локалізованого 

колориту: І хата моя біла і криниця, / І ніжний борщик з 

картоплнею на дні (c.45); При білій хаті в жовтих та-

ракузах... (c.71); Мати білять яблуні в саду. / Мати 

білять хату та у хаті (c.42); Між берегами димарями / 

Біліють села в глибині (c.21); І наш різдвяний стіл білів / 

В кутку під рушниками (c.83). 

Прикметним є те, що образ рідної домівки у поетизмі 

хата наділяється узагальненим змістом, гіперболізуєть-

ся через зіставлення біла хата – вітчизна, біла хата – 

планета:... хата всміхається біло / у свої батьківщинині 

ночі (c.56); душа... живе і множить правду і добро / У 

себе в білій хаті і планеті.. (54). Ознакою білого кольору 

М. Вінграновський наділяє почутєву сферу: У білій лодії 

ми пливемо / По водах любощів між берегами ночі (c.63); 

І білий подих на твоїй руці, / Веселі плечі ваші білим 

сміхом / Мені сміються в легітнім Дніпрі (c.45). 

Білим як уособленням доброти, щирої радості, чисто-

ти уособлено дитинство: Ця казка на білих лапах / Іде 

уночі по дороз і (c.49). 

Білий колір асоіюється з чистотою, непорочністю, 

вишуканістю, викликаючи захоплення світу, світлу 

радість, піднесенння, навіваючи щасливі мрії.  

Цікавий той факт, що поет в одному реченні допус-

кає повтор одного і того якісного прикметника на позна-

чення кольору. Наприклад, у вірші «Минулося. І вже не 

треба» прикметник на позначення білого кольору вжито 

5 разів. Л. Ставицька слушно зауважує, що «в українсь-

кій поезії.... білий колір став своєрідним символом горя, 

страждань» [10, с.35]. Так, М. Вінграновський через 

«білі квіти суму на подушці» передає смуток людської 

душі, гіркоту приглушених страждань. 

Метафоричність кольороепітета М. Вінграновського 

завджи послідовна. Те, що він з’єднує, здавалось би, 

нез’єднувані слова, теж випливає із народообразних 

уявлень. Скажімо, «білий цвіт» – це звичайний якісний 

прикметник з іменником або ж в іншому випадку білий 

можемо назвати постійним епітетом. Та білий цвіт по-

колінь має для нас метафоричне значення. Одійде, і виш-

неві літа одійдуть, / Одійде, і пора – і моя, і твоя 

одійде, / Не одійде ріка, що веде нашу пам’ять, вона / не 

одійде – Білий цвіт поколінь / на плечі, на щоці, на 

устах... Слова вишневі літа і білий цвіт у цій медита-

тивній елегії мають оціночні означення такого емоцій-

ного чару, якого поет, очевидно, не сягнув би при 

використанні інших слів. 

Роль кольору нейтралізується в поетичних метафорах 

тоді, коли прикметник білий поєднується з абстрактними 

іменниками або з тим поняттям, які не асоціюються з 

білим кольором: Ці білі квіти суму на подушці (c.170). 

Коли такі поняття, як пори року, вивляють семантич-

ний зв’язок з кольором, можна говорити, очевидно, і про 

пряме, і про переносне вживання найменування барви, 

оскільки тут, крім вказівки на неї виразно виступає 

оцінний компонент: У білім сні, у білім сні зимовім / В 

землі під серцем ворухнулася весна (c.219); Зима лягла і 



   
64 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

білі солов’ї / Затьохкали холодними вустами (c.205); 

Знизу оббиті озера хмарами – літо, – зима (c.16). 

Прикметник чорний уже сам по собі має велику обра-

зотворчу й експресивну функцію. Якщо це стосується 

волосся, брів, очей, то чорний колір виступає у значенні 

красивої ознаки: Карим оком, чорною бровою / ти мене 

у серце понесеш (32); Твій чорний локон вітер причесав 

(c.83); Небо чиє в твоїх чорних боїться очах? (150); Наш 

чорний вус у чорний гнів тече (c.18). 

Але чорний колір частіше виступає символом тра-

гедії, смутку, печалі, смерті, нещастя. Наприклад: Я 

жив, як бубон, день у день, / І чорним не своїм глаголом / 

Я спопеляв серця людей (c.45); Їм світу чорного не видно 

(c.152); І чорним вітрам дарувати хвилі (185);У чорної 

райдуги біле тіло (c.203); Сивий ворон карка в чорному 

тумані / Сині мої думи ворону не знані (c.216). 

Образотворчій меті упоетичному мовленні підпоряд-

ковується вживання кольроназви як складових елементів 

семантико – асоціативних опозицій: білий – чорний: Цієї 

ночі сніг упав- / на чорне впало біле (c.73); На чорному 

полі / Витворений з криги та снігу / З’являється білий 

рояль (c.93). 

До ядра поетичної колористики М Вінграновського 

належить синій колір. Синій колір – це колір мирного 

неба, моря, свободи, енергії, величі і краси. Так наші 

далекі пращури обожнювали чисті ріки, йшли: На синій 

звук любові і свободи, / На синю Рось, що в снах моїх 

тече (c.68). Асоціація синього кольору поглиблюється 

словами море, вода, синь: Має себе море в одній воді / 

Сині віхоли...(c.35); На синю синь води / Лягла від хмари 

тінь (c.102); Течуть з небес зелені й сині води (c.102). 

Звертає увагу поет і на колір неба: Вже небо не бі-

жить тим синьо-білим бігом (c.57). Зупиниась тиша й 

тихий вітер з поля, / Голубі пожежі голубих небес (c.127). 

Особливістю епітетної кольоропластики М. Вінгра-

новського є вживання синього кольору до таких реалій, 

як хата, село: Синенька хата на одну кімнату (c.24); 

Ледь тріпочуться сині хати / В матіольному синьому 

неводі (c.111). Семантику синього кольору підсилює 

іменник матіола, який, як відомо, є синього кольору. 

Точний у деталях, М. Вінграновський використовує 

як епітет – означення синій, голубий до таких життжєвих 

реалій, як роса, соняшник, відро, постоли, луг, мла, ніч 

та ін.: І сонні соняшники сині / В солонім сонці сонних 

кіс (c.112); На шовковому вальсі, у блакитному лузі / Як 

давно і недавно ти любила мене (c.138); У синіх відрах 

листя лопушні, / Але нараз – вода з-під них і хлюпне 

(169); А світ стояв у синіх постолах (c.81); Минає все у 

плині дорогому... / Під синіми вітрилами ночей (c.200); 

Довго довго давнє літо давініло, / де не йшло стояла 

синя мла (c.208). 

Зауважимо, що поет удало поєднує різні кольори на 

основі контрасту або взаємодоповнення їх: Де вітру си-

ньо-голубий огин / Весінню під горою сушить глину 

(c.187); В темно-синю глибінь села / матіола закинула 

невід (c.286); І липи темна тінь, горіха тінь прозора / В 

мені озвалася сріблясто-голубим (c.174). 

Кольоропластика поезії М. Вінграновського грунту-

ється на фольклорній і народорозмовній традиціях, але 

майстрові – віртуозу українського поетичного слова вда-

ється створити власні неповторні кольороепітети. 

Серед прикметників, що несуть у собі великий 

емоійно-експресивний заряд, значний інтерес становлять 

слова сірий, сивий, сизий. Вони дуже близькі за своїм 

значенням і вирізняються за семантикою з-поміж інших 

найдавніших в українській мові прикметників – назв 

кольору. У прикметнику сивий закладено подвійний 

зміст – хронологічний і колористичний: Вмирав, народ-

жувався і знову стававя сивий (c.38). Скупими, але 

точними барвами передає поет спогади про минуле: Не 

чіпай наші сиві минулі тривоги (c.61); На сивавих дощах 

в сполотнілому листі / Як далеко – давно ти любила 

мене (c.138). Особливу роль відіграє прикметник сивий в 

пейзажних замальовках: Ти сивий лісе в сутіні прозорій, / 

І ви, гаї в зелених льолях літ (c.155); Сива стомлена 

сутінь снігів, / Слід сорочий і лисячий слід (с.9); Димко 

дихають в сивих снігах / Сосеняточка й сосенята 

(c.193). Повтор звукових груп, схожих на ті, що їх 

містить ключове слово, сприяє проекції семантики слова 

на площину чуттєвої конкретики, внаслідок чого вер-

бальна одиниця збагачується індивідуальними вражен-

нями. У такий спосіб відбувається новий спектр конота-

тивних прирощень. 

Витончений ніжний пейзажний малюнок передає 

М. Вінграновський за допомогою сизого кольору: В баг-

ряно-сизому інеї, / У сизо-збурену небопадь (c.60); Чер-

воною задумливою лінією / У сизих вербах, в голубій імлі / 

в тонкій руці з прив’яленою лінією / окреслилась ти на 

вечірнім тлі (c.81). Підсилює виразність колористичного 

малюнка багряна, червона і синя барва.  

Сизий не тільки підсилює емоційну забарвленість 

образу: І сизі села димарями вниз (c.157); В сизім вогни-

щі дрімав між нам дим (c.177); На сизих пагорбах рясне 

село горіє (c.42), але й свідчать про народність мови поета. 

Широковживані в мові класиків Т. Шевченка, М. Вов-

чок народнопісенні епітети не втратили свого значення і 

в сучасній поезії. Зовсім не випадкове використання 

прикметника сірий у поетичних текстах М. Вінграновсь-

кого: І сірі вітряки докрилюють свій вік (c.42); На 

сірому крилі, на скіфській сірій ночі, / Де вже жага, і 

доля, і мана,- / Лілова тінь весни, грози вишневі ночі, / І 

ти, моя любове, не сама (c.48); І сірий борщик скаче в 

казан (c.54); Одежі сірі стоганебні (c.64); І сірих брів дві 

золоті примани (c.71); У Старостинях з лободою / Де 

гуси в сірім кімоно (c.115); Хай самота тебе допише / 

Нестерпно сірим олівцем (c.148). 

У поетичних творах М. Вінграновського важлилим є 

епітети червоний, багряний, черлений. Із прямим значен-

ням епітет червоний входить до складу лірично маркова-

ного означення: З відрами на березі Дніпра, / Вона іде в 

червонім намистині (c.169); Канни цвітуть над морем... 

/ Канни червоні чайки. / Зором своїм червоним / Палах-

котять над морем (c.181); Горить собі червоний глід в 

ярах (c.215); Червоний місцяь аж горить (c.136). 

Фоновий червониий колір, подібно до білого та си-

нього (про що йшлося вище), функіонує у поета, як зда-

тність вербалізувати множинність кольорової палітри 

світу, з його відтінками, нюансами, ментальною тради-

цією сприйняття. Навіть якщо йдеться про узвичаєні, 

буденні речі, їх поцінування відбувається через колір: 

І кавувняче зернятко / Червоною краплиною на губи 

(c.198). 
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Семантика червоного розгортається у М. Вінгранов-

ського у іншій семантико-функціональній парадигмі: 

Братська червона земля, а за нею ще Зея з Читою (c.33), 

де червоний означає колір крові – «1945-й кілометр – БАМ». 

Мовно-персоніфікована колористика виявляється в 

яскравій багряній гамі: В брунатних берегах ріка баг-

ряна мріє (c.42); Нога трави в багряне відійшла (c.136). 

 Зауважимо, що авторське особливе світосприйняття 

ускладнюється, трансформується, збагачує парадигму 

традиційних кольоропозначень. Зелений фоновий колір 

дістає й відтінкових вербалізованих фіксацій: Ще сплять 

доріг зелено – сиві петлі (c.40) і входить до порівняльної 

конструкції: І повітря стоїть, як зелена ропа (61). 

У мові аналізованої поезії зафіксовано численні 

мікркоонтнексти, де зелений вжито в прямому значенні: 

В темно-зеленому платті / Дівчина входить (c.179). 

Прикметник зелений входить до розгорнутої поетич-

ної метафри і засвідчує емоційне наповнення екзистен-

ційного світопростору ліричного героя: Кривавим цві-

том зацвітуть / Любові павітні зелені! (с.21); Встав я 

ранній птах -/ Зелене диво лебедило,-/ Ходило літо, вітер 

пах / М’яким зеленим дивом (c.194). 

Повноту семантичної репрезентації епітета зелений 

забезпечують метафори, розгорнуті на все речення: Зе-

лені руки, повні білоквіту / На теплу ніч розкинув сонний 

сад (c.192); Зеленим голосом сади зовуть зозулю, / Зеле-

ний бощ збігає на плиту (c.219). 

Поетичною традицією освячується вживання підне-

сеного з позитивно-емоційним оцінним змістом озна-

чення золотий, срібний. Як свідчить здійснене дослі-

дження в постійні епітети золотий, срібний поет вміло 

вдихнув нове життя, наповнив їх оригінальним змістом: 

На срібнім березі Дніпра / Слов’янства золота столиця 

(c.31); На Псло, На Ворсклу, на Сулу, / На юні води непо-

чаті / Ліг золотий осінній сумм (c.198). В наведених 

ілюстраціях епітети золотий, срібний акцентує підсилює 

сему: «рідна земля», «батькіщина», «домівка»: На срібнім 

ковилі, на сизім полині, На півдні України при лимані / В 

гнідих степах на степовім коні / Та гнівна воля стала в 

Британі (c.21). Етнонаціональну практику осмислення 

степу як простору волі художньо об’єктивують коль-

ороепітети срібна ковила, сизий полин, гніді степи. 

Світлими чистими кольорами сповнені романтичні 

почуття кохання, любові: Вона [любов] в душі його сто-

яла, / Коли кривавивсь світ при нім, / І як могла, 

оберігала / Його в стражданні золотім (с.39); І золоте 

обличчя у зорі! (c.48); Ми вилізли на скирту золоту 

(с.80); Й на золотому ковзані / Чумацьким шляхом пра-

вить місяць (c.80); Люблю тебе. Боюсь тебе. Дивлюсь / 

Високим срібним поглядом на тебе (c.100); Дві краплі 

води / Упало з весла золотого (c.110); Де рука твоя, де 

рука моя / Не живе там ніч золота / Коло кола ти, коло 

кола я / Заліта душа за літа... (c.153). В поетичному 

осмисленні ознака золотий виявляється дуже місткою, 

багатоплановою, поєднуючи і семантику кольору й за-

гальну високу позитивну оцінку, відчуття чогось доро-

гого, ніжного, щемного. 

Колірні епітети золотий, срібний входять вструктуру 

розгорнутих антропозорієнтованих метафор: Дрімає 

вітру срібна дуда (c.206); Затуркані бажання золоті 

(c.216); На голові посріблене сідло (с.222); На старі на 

золоті кайдани / Молоденькі впали кайдани (с.224). 

Не часто натрапляємо в поезії на конкретно-чуттві 

образи, побудовані на сприйманні жовтого кольору. 

При цьому розрізняється традиційно символічне зна-

чення жовтого кольору, що символізує в народно-пое-

тичній творчості розлуку, звідки з такою ж семантикою 

приходять відповідні означення в сучасну поезію, транс-

формуючись в ускладнених індивідуально-авторських 

метафорах, наприклад: Цвіте і плаче жовтими слізьми / 

Очима жовтими одна – єдина квітка! / любове дорога 

моя бездітна, / Моя удова, вибачте, – це ми (с.134). 

Інші слововживання засвідчують вживання конкрет-

ного жовтого, рудого, гірчичного кольору, яке може 

бути опосердковане семантичним зв’язком у метафорі: 

Лелека, мов старий грузин / По жовтім полю ходить 

босо (с.74); Лисиця їла- і нема / Лиш облизнулась в жов-

тій тиші (с.78); В кукурудзинні з-за лиману / Де тихі 

дині в жовтих снах / Де зайченята плачуть маму / І го-

лубим сміється птах (с.101); Де жовтими свічками ко-

ров’як / На наших на козацьких на могилах (с.134). 

Майстерність поета виявляється не тільки в тому, 

щоб знайти в семантиці відповідної назви кольору такий 

компонент, який би підкреслював несподіваність поети-

чних асоціацій, був надійною основою поєднання дуже 

різнопланових понять, який нейтралізуючи семантику 

кольору, був би джерелом народження виразого емоцій-

но- оцінного змісту колористичної назви. 

Висновки. Вивчаючи творчу спадщину М. Вінгра-

новського, ми ставили завдання дослідити семантику 

кольору в поетичних текстах М. Вінграновського, поєд-

нуючи семантико-структурний та стилістичний аналіз. 

Здійснене дослідження показало, що поезія М. Вінграно-

вського – це поезія насиченого змісту, високого мораль-

ного тонусу, щирості. Відповідними кольорами вималь-

овує поет свої глибокі філософськіі роздуми, свої почут-

тя, своє розуміння всесвіту. Поет прагне гармонії, 

чистоти, Божої благодаті, що асоціативно має синє, голу-

бе, блакитне забарвлення. Життя, світлі помисли, щастя 

(білий колір) протиставлено смерті, війнам, болю (чор-

ний колір). Але добро перемагає зло у напруженій бо-

ротьбі завдяки любові (червоний колір) та наполегливій 

праці на землі під сонцем (жовтий колір). Однак колір-

ною домінантою його поетичних творів слід вважати 

синій колір. Отже, колір письменника – це його худож-

ній код, якщо ми його зуміли прочитати, розшифрувати, 

то змогли заглибитися у неосяжний художній світ твору 

і творчості. 
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«ON THE SILK WALTZ, IN THE BLUE MEADOW / HOW LONG AGO  

AND RECENTLY YOU LOVED ME» (COLORED EPITHETS  

IN THE POETRY OFM. VINHRANOVSKY) 

The color epithets in the poetic vocabulary of M. Vinhranovsky have been analyzed in the article. The research has been 

conducted on the basis of a continuous sample of the colors of the artist’s words. Functional-stylistic and structural-semantic 

analysis have beenapplied in the work. 

The peculiarities and productivity of the use of individual colors have been revealed and the results of the analysis of the 

studied units have been presented. The analysis has shown that lexemes with color meanings are, as a rule, ambiguous. They 

are capable of developing figurative meanings, depicting unique images, deep philosophical reflections, the attitude and 

worldview of the lyric hero and the author. 

Key words: vocabulary, word semantics, coloring, metaphorical epithet, aesthetic function. 
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Постановка проблеми. В історію Другої світової 

війни особливе військове формування під командуван-

ням оберфюрера СС О. Дірлевангера увійшло як одне із 

найбільш жорстоких з’єднань військ СС. Історія цього 

формування починається 10 квітня 1940 р., коли доктору 

О. Дірлевангеру доручили створити команду на базі 5-го 

полку підрозділів СС «Мертва голова» в Оранієнбурзі 

(концтабір Заксенхаузен). До складу команди набирали 

німців, які мали кримінальне минуле і були засуджені за 

браконьєрство, а офіцерів серед тих, кому суд честі за 

різні провини заборонив носити знаки розрізнення до 

кінця служби. Сам командир О. Дірлевангер, садист і 

антисеміт, був у 1935 р. засуджений за насильство над 

неповнолітньою [2, с.162]. Серед особового складу 

з’єднання О. Дірлевангера ніколи не значилося більше 

10–15% членів СС, хоча офіційно воно належало до 

військ СС. Біля 30% його складу становили звільнені із 

концентраційних таборів кримінальні злочинці та інозе-

мні добровольці [12, с.277-278].  

Мета статті. Полягає у висвітленні участі російських 

громадян у бойових діях Штурмової бригади СС «Дір-

левангер» проти партизанів та Червоної армії на терито-

ріях Білорусії, Польщі, Словаччини та Німеччини в 

1942–1945 роках.  

Виклад основного матеріалу. В червні 1940 р. ком-

плектування Особливої команди браконьєрів «Оранієн-

бург» (офіційна назва) завершилося. 1 вересня 1940 р. 

штрафну команду О. Дірлевангера, якому присвоїли вій-

ськове звання гауптштурмфюрера СС, перейменували в 
особливий батальйон СС «Дірлевангер» (SS – Sonderbataillon 

Dirlewanger). Після цього він отримав наказ відправи-

тися в Генерал – губернаторство у підпорядкування на-
чальника СС і поліції дистрикту «Люблін», бригадефюрера 

СС О. Глобочника [8, с.51-52]. На території Генерал – 

губернаторства зондеркоманду СС «Дірлевангер», чи-

сельність якої дорівнювала одній повній роті, спочатку 

залучили до охорони єврейського табору в місті Дзікув 

та почали використовувати для «зачистки» лісових ма-

сивів в районі східного кордону [19, с.25-26]. Для війсь-

ковослужбовців зондеркоманди СС ситуація стала осо-
бливо напруженою восени 1941 р. На адресу рейхсфюрера 

СС Г. Гімлера і бригадефюрера СС О. Глобочника почали 

поступати скарги про злочини, які чинили підлеглі 

О. Дірлевангера. Командира зондеркоманди СС О. Дір-

левангера, який в нагороду отримав військове звання 

штурмбаннфюрера СС, захистив начальник Головного 

управління СС обергруппенфюрер СС Г. Бергер. На 

основі розпоряджень рейхсфюрера СС Г. Гімлера 29 сі-

чня 1942 р. її перевели у підпорядкування Головного 

управління СС. До 10 лютого 1942 р. особовий склад 

зондеркоманди мав прибути у розпорядження вищого 

керівника СС і поліції Центральної Росії [8, с.70].  

Відомий німецький дослідник Х. Хьоне особливу 

увагу звертає на те, що формування О. Дірлевангера, яке 

було створене в основному із кримінальних злочинців і 

прославилося надзвичайною жорстокістю та садизмом, 

офіційно належало до бойових підрозділів військ 

СС. Тому офіцери та генерали військ СС різних рангів 

беззастережно виконали наказ Г. Гімлера і не протесту-

вали проти появи в рядах військ СС закінченого негід-

ника, на совісті якого численні людські жертви [32, 

с.398]. На початку лютого 1942 р. зондеркоманда СС 

О. Дірлевангера прибула на окуповану німецькими вій-

ськами територію Білорусії у місто Могилів. Після на-

ради у Г. Гімлера 27 лютого 1942 р. обергруппенфюрер 

СС Г. Бергер домовився про те, щоб зондеркоманду СС 

О. Дірлевангера передали під командування вищого ке-

рівника СС і поліції Центральної Росії Е. фон дем Баха 

[10, с.216]. Вже у березні 1942 р. її активно почали залу-

чати до проведення антипартизанських операцій.  

У статті досліджуються особливості проявів військового колабораціонізму російських громадян 

колишнього Радянського Союзу в роки Другої світової війни. Проаналізовано історію військової служби 

росіян у складі Штурмової бригади СС «Дірлевангер» та їх участь в бойових діях на території Білорусії, 

Польщі, Словаччини і Німеччини в 1942–1945 рр. Показано участь Штурмової бригади СС «Дірлевангер» в 

каральних операціях проти білоруських і словацьких партизанів, придушенні повстання у Варшаві в 1944 р. 

та боях з Червоною армією. 

Ключові слова: Друга світова війна, Третій рейх, колабораціонізм, військові формування СС, Штурмова 

бригада СС «Дірлевангер». 
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За період з 2 по 24 березня 1942 р. підлеглі О. Дірле-

вангера беруть участь в успішних боях по оточенню та 

знищенню партизанів в районі Осиповичів, захоплюють 

багато зброї та спорядження. В результаті цих боїв до 

24 березня 1942 р. було очищено від партизанів важливу 

ділянку дороги Могилів – Бобруйськ. Сам О. Дірлеван-

гер, намагаючись стати прикладом для своїх підлеглих, 

особисто із зброєю в руках бере участь в кожному з цих 

кровопролитних боїв [19, с.41-42]. На початку квітня 

1942 р. спільно з поліцейськими батальйонами № 32 і 

№ 37 особовий склад зондеркоманди СС у важкому бою 

біля Цецевичів оточив і повністю знищив декілька розрі-

знених партизанських загонів. Відзначаючи успішні дії 

зондеркоманди СС О. Дірлевангера, командувач опера-

цією полковник фон Брауншвейг написав похвальний 

відгук в канцелярію рейсхфюрера СС Г. Гімлера і про-

сив вище командування СС збільшити чисельність осо-

бового складу зондеркоманди СС до 250 чоловік [19, 

с.42-43].  

В травні 1942 р. зондеркоманду СС залучили до ак-

тивного пошуку партизанських угрупувань, діяльність 

яких після її появи в регіоні цього помітно послабилася. 

Найкраще зарекомендувала використовувана О. Дірлева-

нгером на практиці тактика єгерів – снайперів та єгерсь-

ких груп (10–15 чоловік). Їхнім основним завданням 

було не вступати у відкриті бої з партизанами, а захоп-

лювати полонених (язиків), ліквідовувати партизанських 

командирів, здійснювати блискавичні напади на штаби, 

перехоплювати партизанських зв’язкових, виявляти тай-

ники, громити партизанські колони із добре підготовле-

них засідок з відстані 50–70 метрів. За їхньою інформа-

цією німецьке командування відразу проводило масовані 

каральні операції проти партизанських районів. Для 

проведення подібної діяльності браконьєри О. Дірлеван-

гера використовували запроваджену у військах СС із 

1940 р. камуфляжну уніформу (малюнки на камуфляж-

ній тканині за порами року – дубове листя, широколис-

тяне дерево, горох, пальма) та кошлатий камуфляж, які 

виконували захисні функції. 

Переконавшись, що зондеркоманда СС ефективно 

воює з партизанами, рейхсфюрер СС Г. Гімлер підписав 

наказ про направлення в її ряди нової партії відібраних 

німецьких кримінальних злочинців із в’язниць і концен-

траційних таборів. Якщо в лютому – березні 1942 р. в 

зондеркоманді СС служили біля 160 чоловік, то в травні 

в ній знаходилося від 50 до 80 браконьєрів. Тому 

О. Дірлевангер, домовившись із керівництвом СС і полі-

ції генерального округу «Білорусія», вирішив поповнити 

зондеркоманду іноземними добровольцями. В кінці тра-

вня 1942 р. вийшов наказ про передачу йому особового 

складу із українського навчального батальйону допомі-

жної поліції (Schutzmannschafts Ausbildungs – Bataillon) 

(49 рядових і 11 унтер – офіцерів). Цей батальйон був 

змішаного типу, в ньому проходили підготовку росіяни і 

білоруси, в недавньому минулому радянські військово-

полонені. Дослідники підкреслюють, що за документами 

в таких підрозділах допоміжної поліції, які використову-

валися для боротьби з партизанами, служили переважно 

росіяни [34, с.74]. У складі зондеркоманди СС російські 

і німецькі есесівці 16 червня 1942 р. взяли участь в кара-

льній операції і знищили села Борки, Кобилянка, Хоно-

во, Німки та ще 16 білоруських населених пунктів [24, 

с.509-520]. 

До осені 1942 р. підрозділ О. Дірлевангера форма-

льно залишався зондеркомандою СС, але за рахунок 

іноземних добровольців його чисельність досягла рівня 

батальйону. Російські та інші добровольці в зондерко-

манді були зрівняні у правах з німецькими кримінальни-

ками. Сам О. Дірлевангер нікому з них не надавав пере-

ваги, вважаючи, що запроваджений на основі цього 

порядок буде сприяти єдності та злагодженості особового 

складу в боях з партизанами. До складу зондеркоманди в 

цей період входили: 1) одна рота з німецьким особовим 

складом (150 чоловік); 2) німецький мотоциклетний 

взвод (40 чоловік); 3) 3 російські роти (450 чоловік; в 

одній із них служили українці – командир І. Мельни-

ченко); 4) артилерійська батарея (40 чоловік; половина 

особового складу росіяни); 5) за віком німецькі солдати 

були біля 40 років, а росіяни – до 25 р. [36, с.111]. За 

наказом Командного штабу рейхсфюрера СС Г. Гімлера 

батальйон СС О. Дірлевангера передали у підпорядку-

вання 1-ї мотопіхотної бригади СС (1. SS – Infanterie – 

Brigade [mot.]) бригадефюрера СС і генерал – майора 

військ СС К. фон Тройєнфельда [34, с.84].  

У складі цієї бригади СС (8-й і 10-й моторизовані 

піхотні полки СС) батальйон СС взяв участь в каральній 

операції «Карлсбад» («Karlsbad»), яка проводилася з 

14 по 23 жовтня 1942 р. у районах Могилевської області. 

Бойові дії проти партизанів батальйон СС О. Дірлеван-

гера проводив спільно з 14-м і 54-м поліцейськими охо-

ронними батальйонами, 255-м литовським поліцейським 

батальйоном під командуванням капітана А. Казанаса, 

підрозділами 638-го французького піхотного полку, 102-м 

козацьким батальйоном, спеціальною командою вищого 

керівника СС і поліції Е. фон дем Баха [16, с.171-172]. В 

ході операції було оточено велике партизанське угрупу-

вання («Об’єднанні загони Борисівського оперативного 

центру»). Згідно даних німецької бойової групи «фон 

Готтберг» під час операції «Карлсбад» було вбито 798 пар-

тизанів, розстріляно 353 запідозрених у співпраці з пар-

тизанами, страчено 1826 євреїв та 7 циган [34, с.92-93]. 

Через невеликий проміжок часу з 4 по 10 листопада 

1942 р. батальйон О. Дірлевангера залучили до прове-

дення операції «Фріда» («Frida»). Під час цієї операції 

есесівці батальйону знищили більше 130 партизанів, 

брали участь у «зачищенні» населених пунктів та вбивс-

твах мирних жителів. На наступний день після заверше-

ння операції 11 листопада батальйон вивели із підпоряд-

кування 1-ї мотопіхотної бригади СС та відправили до 

Могилева [10, с.217]. Оскільки О. Дірлевангер з 28 гру-

дня 1942 р. по 20 лютого 1943 р. перебував у відпустці, 

тому виконувати обов’язки командира батальйону приз-

начили штурмбаннфюрера СС Ф. Маггіля, співробітника 

штабу рейхсфюрера СС [30, с.92]. Батальйон СС на 

початку 1943 р. залучили до проведення спеціальних 

антипартизанських операцій «Франц» («Franz»), «Свято 

урожаю» («Erntefest»), «Лютий» («Hornung»). В ході 

операції Ф. Магілль наказав своєму підрозділу район 

бойових дій перетворити на нейтральну смугу, а всіх 

місцевих жителів розстрілювати без виключення. Тільки 

під час цих трьох операцій було вбито 18 975 чоловік 

цивільного населення, в тому числі 3 300 євреїв. Крім 
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того, більше 2 400 чоловік вивезли із зони бойових дій і 

направили на примусові роботи [11, с.373; 29, с.152].  

Проте масовий терор проти цивільного населення 

викликав незадоволення вищого керівництва СС і полі-

ції. Згідно наказу начальника оперативного штабу полі-

ції безпеки і СД рейхскомісаріату «Остланд» про органі-

зацію боротьби з партизанами в Генеральному комісаріаті 

Білорусія від 18 листопада 1942 р. вказувалося, що право 

спалювати населені пункти, знищувати чи евакуйову-

вати місцевих жителів належить виключно керівникам 

команд СД. Незважаючи на накази вищого керівництва 

О. Дірлевангер продовжував вважати, що «нейтраліза-

ція» цивільного населення є основою боротьби з парти-

занами, тому що без допомоги сільського населення 

вони діяти не зможуть. Для цього О. Дірлевангер пості-

йно вдосконалював свою жорстоку тактику щодо місце-

вого населення. Часто жінок і дітей, захоплених при «за-

чищенні» партизанських сіл, використовували для зна-

ходження мінних полів, що захищали позиції партизанів. 

Під ковоєм його солдати гнали людей просто на міни, 

відкриваючи для себе шлях ціною їхнього життя [19, 

с.88-89]. 

В кінці лютого 1943 р. перед батальйоном СС О. Дір-

левангера поставили завдання боротьби з партизанськи-

ми загонами в районі між Логойськом і Смолевичами. 

Згідно наказів командування батальйон СС О. Дірлеван-

гера 13 березня 1943 р. «зачистив» від партизанів три 

населені пункти вздовж залізної дороги Борисів – Мінськ. 

Німецька рота була направлена в село Прилепи, 1-ша 

російська в Ляди і 2-га російська в Дуброво. Есесівці 

батальйону спалили всі три населені пункти, а в При-

лепах розстріляли 29 чоловік [34, с.113]. Через тиждень, 

22 березня 1943 р. вони із 118 поліцейським охоронним 

батальйоном взяли участь ліквідації білоруського села 

Хатинь, яке стала символом масового знищення людей. 

В Хатині карателі вбили і спалили живими в стодолі 6 на 

12 метрів біля 152 чоловік, з яких 70 грудні і малолітні 

діти віком від одного місяця до 14 р. (за даними радян-

ських партизанів 184 чоловіки) [28, с.135-136; 31, с.9, 77, 

114-118, 127]. Сучасні російські дослідники спростовують 

післявоєнний радянський міф про те, що нібито Хатинь 

була «тихим і привітливим селом». В сільських будин-

ках зайняли оборону партизани, які вчинили запеклий 

опір карателям. Щоб подавити їхній опір німцям при-

йшлося застосовувати протитанкові гармати, важкі мі-

номети і гранатомети. Всього під час бою в селі заги-

нуло 34 партизани (серед яких одна жінка) [8, с.200]. 

Оскільки жителі Хатині ховали в селі партизанів, дозво-

лили їм перетворити свої будинки у вогневі укріплення, 

було вирішено спалити повністю цей населений пункт. 

Для есесівців батальйону це була «рядова акція», яка 

нічим не відрізнялася від інших. Вже з 24 по 29 березня 

1943 р. вони знищили наступні населені пункти – Багу-

та, Оди, Заріччя, Ковалевщина, Рудня, Березівка, роз-

стрілявши при цьому 300 чоловік [10, с.220]. 

На кінець квітня 1943 р. загальна чисельність баталь-

йону СС О. Дірлевангера складала 569 чоловік – 7 офі-

церів, 71 чоловік унтер – офіцерів, 481 чоловік рядового 

складу, з яких 1 офіцер, 44 унтер – офіцери та 322 ря-

дових есесівців (переважно росіян) [19, с.104]. У квітні – 

травні 1943 р. батальйон СС в складі бойової групи бри-

гадефюрера СС В. Шімани бере активну участь у боро-

тьбі з партизанами під час проведення німецьким коман-

дуванням операцій «Весна – Південь» (Lenz – Sud), 

«Весна – Північ» (Lenz – Nord), «Чарівна флейта» 

(Zauberflote), «Зірвиголова І і ІІ» (Draufgonger I und II). 

Під час проведення цих операцій особовий склад бата-

льйону СС діяв з надзвичайною жорстокістю, знищуючи 

білоруські населені пункти та безжально розстрілюючи 

їх жителів. За успіхи у боротьбі з партизанами О. Дірле-

вангеру 12 травня 1943 р. присвоїли чергове військове 

звання – оберштурмбанфюрера СС [13, с.276]. 

Весною 1943 р. уповноважений рейхсфюрера СС 

по боротьбі з партизанським рухом группенфюрер СС 

Е. фон дем Бах доручив вищому фюреру СС і поліції 

Білорусії бригадефюреру СС К. фон Готтбергу таємно 

підготовити одну із найбільших антипартизанських опе-

рацій «Коттбус» («Cottbus»), яка проводилася з 20 трав-

ня по 21 червня 1943 р. Планувалося відновити контроль 

над дорогою Мінськ – Вітебськ та очистити від партиза-

нів територію в трикутнику Плещениці – Докшиці – 

Лепель [3, с.124; 10, с.376]. Під командуванням брига-

дефюрера СС К. фон Готтберга було створено потужне 

оперативне з’єднання німецьких військ, куди увійшов 

батальйон СС О. Дірлевангера, який розпочав операцію 

«Коттбус» із застосування каральних засобів щодо циві-

льного населення. Вже 17 травня 1943 р. есесівці бата-

льйону спалили село Лесіни, вбивши при цьому 183 чо-

ловіки. 24 травня «спеціальній обробці» були піддані 

села Кузевичі (66 вбитих), Амнішево (18 вбитих), погра-

бовано і спалено село Литвичі (розстріляно 217 чоловік) 

[9, с.154; 20, с.88-89]. Сам командир батальйону СС 

О. Дірлевангер віддав злочинний наказ про розмінову-

вання доріг та територій за допомогою цивільного насе-

лення. За німецькими даними для очищення мінних по-

лів було використано захоплених 2–3 тисячі чоловік [28, 

с.164-165; 30, с.250].  

До кінця травня 1943 р. батальйон СС продовжував 

практику знищення білоруських населених пунктів. 

Штрафники СС знищили села та вбили в Іканах (550 чо-

ловік), Засов’ях (235 чоловік), Слободі і Заборонці (26), 

Осиновику (32), Веретеї (76), Толщі і Чупрах (52), Оль-

ховці (25). Німецьке командування високо оцінювало 

діяльність батальйону СС і його командира, відзначи-

вши, що О. Дірлевангер особисто брав участь у боях з 

партизанами та керував своїми підлеглими [8, с.222; 18, 

с.58-79]. За весь час проведення операції «Коттбус» під-

розділи бойової групи О. Дірлевангера знищили біля 

14 тисяч чоловік і 13 взяли у полон. Особовий склад ба-

тальйону СС спалив 39 населених пунктів (13 в районі 

Заславля і 26 в районі Бегомля та Плещениць). Генера-

льний комісар Білорусії В. Кубе навіть направив протест 

рейхсфюреру Г. Гімлеру щодо поведінки батальйону СС 

О. Дірлевангера. Однак начальник Головного управління 

СС группенфюрер СС Г. Бергер йому відповів, що бата-

льйон СС проявив себе цілком «пристойно» [8, с.232-233].  

Після операції «Коттбус» батальйон СС отримав офі-
ційну назву спеціальний батальйон СС (SS – Sonderbataillon 

«Dirlewanger»). У червні 1943 р. збільшилася чисель-

ність особового складу спеціального батальйону СС, яка 

становила 760 чоловік: 1 німецька рота (150 чоловік); 

1 німецький розвідувальний взвод (40 чоловік); 3 росій-
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ські роти (по 150 чоловік кожна); окремий український 

взвод (40 чоловік); артилерійська батарея (40 німців і 

40 росіян). Крім того, О. Дірлевангер звернувся до на-

чальника концентраційних таборів на території Німеч-

чини бригадефюрера СС Р. Глюкса направити у його 

розпорядження 150 німецьких браконьєрів і 350 чоловік, 

ув’язнених за інші злочини [34, с.121-122]. Спеціальний 

батальйон СС майже відразу залучили до проведення 

нової операції проти партизанів «Гюнтер» («Gunter»), 

яка тривала з 2 по 7 липня 1943 р. Операція проводилася 

проти партизанів, які діяли на території Мінської і 

Барановицької областей. В ході операції 5–6 липня німе-

цька рота батальйону СС захопила 846 чоловік, 147 голів 

худоби, 54 коней, вбила двох партизанів та розстріляла 

176 чоловік «підозрюваних», а 1-ша російська рота 

арештувала 456 чоловік, конфіскувала 87 голів худоби. 

Під час операції «Гюнтер» есесівці спеціального баталь-

йону СС вбили у бою 25 партизанів, трьох взяли у полон 

і 266 чоловік розстріляли за співпрацю з «бандитами», 

спалили село Олешки. В боях з партизанами загинуло 

двоє есесівців (росіян) і було двох поранено (німця і 

росіянина) [8, с.234]. 

Необхідно відзначити, що наступна операція проти 

партизанів «Герман» («Hermann»), яка проходила з 3 ли-

пня по 30 серпня 1943 р. на території Білорусії, стала 

однією із найбільш жорстоких. Для проведення операції 

під командуванням бригадефюрера СС К. фон Готтберга 

було залучено оперативне з’єднання військ СС і Вермах-

ту, чисельність якого становила біля 9 000 чоловік [10, 

с.378]. Бойову діяльність в операції «Герман» спеціаль-

ний батальйон СС розпочав 18 липня. Тільки у Воложи-

нському районі за чотири дні було спалено 11 населених 

пунктів: Нелюби, Макричевщина (15 вбитих місцевих 

жителів), Лапиці (50), Романівці, Довгулевщина (17), 

Полубівці (21), Дубовці, Слобода (10), Пилюжино, Юзе-

фове, Середнє Село (58), Дора (спалено живими 106 чо-

ловік). У селах Путніки, Володьки, Олехновичі було 

арештовано та «евакуйовано» все населення віком від 

15 до 50 років [20, с.99; 24, с.534]. Одночасно особовий 

склад спеціального батальйону СС проводив бойові дії 

проти партизанів. На протязі доби 7 серпня есесівці 

батальйону продовжували захоплювати та «евакуйову-

вати» місцеве населення, конфісковувати худобу, запаси 

зерна, знищувати населені пункти. Дослідники ствер-

джують, що російські есесівці особливого батальйону 

СС нічим не поступалися своїм німецьким товаришам по 

зброї у злочинних діях проти цивільного білоруського 

населення [26, с.114-115].  

Під час операції «Герман», яка завершилася наприкі-

нці серпня, есесівці особливого батальйону СС в боях з 

партизанами вбили 1617 чоловік, взяли у полон 33 пар-

тизанів, зруйнували 64 табори і 48 позицій, 11 бункерів 

та два партизанські госпіталі. Захоплені есесівцями тро-

феї складали 5 мінометів, 5 артилерійських гармат, 

17 кулеметів, більше 250 гвинтівок і пістолетів. Крім 

того, вони знищили 39 кулеметів, 3 міномети, 169 гвин-

тівок, польові кухні і радіостанції. В ході каральних 

операцій батальйон СС захопив 929 чоловіків, 1361 жінку, 

395 дітей, 588 корів, 178 коней, 115 транспортних засо-

бів [8, с.246-247]. Всього за різними даними у період із 

березня 1942 р. по серпень 1943 р. есесівці батальйону 

СС О. Дірлевангера ліквідували від 15 000 до 20 000 

«бандитів» (цивільних осіб та партизанів), знищили 

більше 100 населених пунктів на території Мінської, 

Могилевської та Вітебської областей. При цьому власні 

втрати батальйону СС за цей період складали 92 чоло-

віки вбитими, 218 пораненими і 8 пропалими безвіс-

ти [10, с.379]. 

На кінець літа 1943 р. під командуванням О. Дірле-

вангера знаходилося біля тисячі солдатів і офіцерів. 

Головне оперативне управління СС 10 серпня 1943 р. 

видає наказ про включення до складу батальйону СС 

засуджених злочинців із концтаборів та доведення його 

чисельності до полку. Структуру батальйону складали: 

штабна рота; 1-а рота (браконьєри, колишніх члени СС і 

вермахту); 2-а рота (підрозділ із засудженими); 3-а рота 

(підрозділ із засудженими); 4-а рота (колишня 1-а росій-

ська рота); 5-а рота (колишня 2-га російська рота); арти-

лерійська батарея; команда СД (1-й – 3-й взводи). Біля 

15% особового складу батальйону складали браконьєри, 

35% – іноземні добровольці, 35% – колишні в’язні конц-

таборів, 15% – засуджені солдати і офіцери СС та верма-

хту [34, с.124; 36, с.67-68]. Вже 13 вересня 1943 р. згідно 

наказу Головного штабу СС особливий батальйон СС 

було розгорнуто в полк (SS – Regiment «Dirlewanger») у 

складі трьох батальйонів, яким були присвоєні Чисель-

ність полку (батальйону) СС на середину жовтня 1943 р. 

складала не більше 730 чоловік: 391 німець, 309 інозем-

ців (втому числі росіян, які були розподілені в 4-й і 5-й 

ротах) [14, с.515; 25, с.251].  

На початку листопада 1943 р. Червона армія розпо-

чала наступ на північному крилі німецької групи армій 

«Центр» в напрямку Вітебська і звільнила 36 районів та 

два обласні центри Білорусії – Мозир і Гомель. Під час 

операції «Багратіон» А. Гітлер навіть оголосив Вітебськ, 

Могилів і Бобруйськ містами – фортецями [5, с.331; 21, 

с.401]. Штрафники О. Дірлевангера у складі бойової 

групи «Фон Готтберг» 5 листопада отримали наказ зай-

няти оборону в районі населеного пункту Дретунь і про-

тидіяти наступаючим радянським військам. Під час за-

тяжних боїв з радянськими військами полк СС у листо-

паді – грудні 1943 р. поніс значні втрати – 376 есесівців 

вбитими і пораненими. Тому у грудні 1943 – січні 1944 рр. 

його було поповнено латвійською ротою СС (166 чоло-

вік) та артилерійською батареєю 156-го артилерійського 

батальйону охоронної поліції «Шума» (2 офіцери і 

55 чоловік рядових) [34, с.145-153]. Навіть після попов-

нення чисельність полку СС у лютому 1944 р. складала – 

6 офіцерів, 44 унтер – офіцери і 209 рядових а також 201 

іноземного добровольця (всього 460 чоловік). Залишки 

російських підрозділів після боїв під Дретунню та поне-

сених втрат були зведені в одну роту (1 офіцер і 160 ря-

дових) [8, с.283-290].  

В лютому 1944 р. особливий полк СС О. Дірлеван-

гера було виведено із передової та передислоковано в 

Узденьський район Мінської області. Командування СС 

в особі обергруппенфюрера СС Г. Бергера розпочало 

активну діяльність щодо збільшення чисельності полку. 

До червня 1944 р. із концентраційних таборів Заксенхау-

зена, Аушвіца, Бухенвальду в особливий полк СС при-

було біля 800 чоловік поповнення. Під командуванням 

О. Дірлевангера станом на 30 червня 1944 р. вже заходи-
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лося 971 чоловік (17 офіцерів, 87 унтер – офіцерів, 

867 рядових есесівців). Крім того, обергруппенфюрер 

СС Г. Бергер вирішив поповнити особливий полк СС 

солдатами та офіцерами 1-го Східно – мусульманського 

полку СС, який у січні 1944 р. почали формувати на базі 

450-го тюркського батальйону із радянських громадян. 

Через кілька місяців у липні 1944 р. 1-й Східно-мусуль-

манський полк СС передали у підпорядкування О. Дір-

левангера [4, с.452-458; 24, с.218]. 

Рейхсфюрер СС Г. Гімлер 30 січня 1944 р. запрова-

див нагородження знаком «За боротьбу з партизанами» 

для солдатів та офіцерів вермахту, люфтваффе, поліції 

та СС, які відзначилися у боях з партизанами. Знак мав 

три ступені: 1-ша (позолочений знак) – за 100 днів боїв, 

2-га (посріблений знак) – за 50 днів боїв, 3-тя (бронзовий 

знак) – за 20 днів боїв. Нагороду вручали командири під-

розділів військ СС, а знак 1-го ступеня присвоював лише 
рейхсфюрер СС. У зв’язку із запровадженням спеціального 

нагородного знаку, який мав пряме відношення до діяль-

ності особливого полку СС, О. Дірлевангер в лютому 

1944 р. направив у Генеральне управління СС запит на 

нагороди особового складу: 200 чоловік – бронзовим зна-

ком, 30 – срібним знаком і 20 – золотим знаком [19, с.135]. 

Маючи чималий досвід у боротьбі з партизанами Біло-

русії, особливий полк СС О. Дірлевангера у першій по-

ловині 1944 р. знову залучили до проведення антипарти-

занських операцій: 1) «Мрячний дощ» (Regen-schauer) – 

квітень 1944 р.; 2) «Свято весни» (Fruhlin-gsfest) –  

16.04–10.05.1944 р.; 3) «Баклан» (Kormoran) – 22.05–

20.06.1944 р. [1, с.242; 17, с.54-55]. Після завершення 

операції «Баклан» особливий полк СС «Дірлевангер» у 

складі оперативної групи К. фон Готтберга відправили 

на фронт проти наступаючих радянських військ в ході 

операції «Багратіон», яка розпочалася 23 червня 1944 р.  

Після участі у боях під Гродно особливий полк СС 

«Дірлевангер» відступив на територію Польщі, спочатку 

в район Ломжі, а згодом на полігон Нойгаммер для рео-

рганізації та поповнення. Висвітлюючи історію перебу-

вання штрафного підрозділу О. Дірлевангера на терито-

рії Білорусії, дослідники стверджують, що за два роки і 

п’ять місяців особовий склад цього формування спалив 

не менше 179 населених пунктів і знищив в них 

13 500 чоловік. До цих жертв потрібно додати жителів, 

розстріляних під час локальних акцій і під час транспор-

тування на примусові роботи до Німеччини, а також ци-

вільних осіб, вбитих при розмінуванні доріг. У німець-

кому донесенні про результати тільки операції «Котбус» 

вказується, що штрафний підрозділ О. Дірлевангера 

знищив 14 000 чоловік (включаючи 3 000 чоловік, які 

підірвалися на партизанських мінах). Враховуючи вище-

зазначене можна допустити, якщо всі ці люди були вбиті 

есесівцями О. Дірлевангера, то загальна кількість їхніх 

жертв сягає приблизно 30 000 [8, с.337-338].  

На території Польщі від 5 серпня 1944 р. особливий 

полк СС О. Дірлевангера (881 чоловік) у складі бойової 

групи «Рейнефарт» бере участь у придушенні Варшав-

ського повстання. Під час бойових дій з 8 серпня на по-

чаток жовтня 1944 р. особливий полк СС О. Дірлеван- 

гера отримав поповнення із німецьких концтаборів та 

в’язниць чисельністю 3 950 чоловік. Дослідники вказу-

ють, що придушенні повстання особливий полк СС віді-

гравав ключову роль, здійснюючи одну із найбільш кри-

вавих операцій у своїй історії, втративши при цьому 

2 700 чоловік особового складу. В науковій літературі 

вказується, що найбільше злочинів проти цивільного 

населення у Варшаві здійснили есесівці О. Дірлевангера 

та есесівці зведеного полку російської 29-ї ваффен – гре-

надерської дивізії СС (російської № 1) бригадефюрера 

СС Б. Камінського. Однак німецькі кримінальні злочин-

ці та їх російські колабораціоністи особливого полку СС 

перевершували всіх у жорстокості. Захопивши 11 серпня 

1944 р. передмістя Варшави Охота, вони взяли участь у 

вбивствах 40 000 жителів міста [7, с.801; 8, с.365-366; 27, 

с.760-761]. За заслуги у придушення Варшавського пов-

стання в кінці серпня 1944 р. О. Дірлевангер отримав 

звання оберфюрера СС та був 30 вересня нагороджений 

Рицарським хрестом, найвищою нагородою Третього 

рейху [19, с.188-195]. 

В результаті розформування російської 29-ї ваффен – 
гренадерської дивізії СС у жовтні 1944 р. О. Дірлевангеру 

передали 72-й і 73-й гренадерські полки СС, де служили 

в основному росіяни. Тому 19 грудня 1944 р. особливий 

полк СС О. Дірлевангера було розгорнуто в Штурмову 

бригаду СС «Дірлевангер (SS – Sturmbrigade Dirlewanger), а 

в лютому 1945 р. у дивізію СС, яка отримала в реєстрі 

Головного управління СС № 36 (36. Waffen – Grenadier – 

Division der SS) [13, с.275-76; 35]. Слід відзначити, що 

після придушення Варшавського повстання у жовтні 

1944 р. Штурмова бригада СС «Дірлевангер» була на-

правлена для придушення повстання у Словаччині. На 

території Словаччини есесівці бригади брали участь у 

боях з партизанами та Червоною армією, використовуючи 

звичну для них практику масових розстрілів мирного 

населення та грабежів [8, 367-380]. У працях зарубіжних 

дослідників вказується, що після важких боїв з радян-

ськими військами на території Німеччини 2–3 травня 

1945 р. 36-та ваффен – гренадерська дивізія СС була роз-

пущена. Так завершило своє існування одно із найбільш 

жорстоких формувань СС [15, с.117; 34, с.223].  

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна стве-

рджувати, що з точки зору історичної науки точно й од-

нозначно оцінити таке явище як колабораціонізм радян-

ських громадян в роки Другої світової війни, практично 

неможливо, оскільки він містить ряд суперечливих аспе-

ктів. Однак історія особливого формування СС О. Дірле-

вангера засвідчує, що це збіговисько німецьких злочин-

ців, штрафників військовослужбовців та радянських 

колабораціоністів залишило після себе глибокі криваві 

рани на території Білорусії, Польщі та Словаччини, здій-

снивши злочини, які виходять за рамки звичних уявлень 

про добро і зло. Російські дослідники стверджують, що 

за весь час свого існування штрафники СС О. Дірлеван-

гера знищили біля 60 000 чоловік [8, с.418]. Можна 

констатувати, що історія штрафного формування СС 

відображає в собі найбільш неприглядні та страхітливі 

сторони Другої світової війни.  
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RUSSIAN SS IN THE ASSAULT BRIGADE OF THE SS «DIRLEVANGER»: FROM THE HISTORY  

OF COLLABORATIONISM OF SOVIET CITIZENS DURING THESECOND WORLD WAR (1942–1945)  

The article examines the features of the manifestations of military collaborationism of Russian citizens of the former Soviet 

Union during the Second World War. The history of Russian military service as part of the SS «Dirlevanger» Assault Brigade 

and their participation in hostilities on the territory of Belarus, Poland? Slovakia and Germany in 1942–1945 analyzed. The 

participation of the SS Assassination Brigade «Dirlevanger» in punitive operations against the Belarussian and Slovak 

guerrillas, the suppression of the uprising in Warsaw in 1944 and the Red Army shown. 
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Постановка проблеми. Обставини з прийняттям 

Тимчасовим урядом 21 травня 1917 року законодавчих 

актів щодо демократичного реформування земств (Пос-

танова «Про волосне земське управління», «Про здійс-

нення виборів губернських і повітових земських глас-

них») необхідно розглядати в контексті як суспільно-

політичних процесів у країні загалом, так і в Україні, 

зокрема [1]. Тут все більшу підтримку отримували за-

клики Центральної Ради до набуття Україною автономії. 

На місцях паралельно з іншими ініціативними органами 

демократії почали масово виникати місцеві громадські 

органи, створені Центральною Радою, – українські губе-

рнські, повітові та волосні ради [2, с.149].  

Виражаючи національні інтереси та революційні на-

строї українського народу, Центральна Рада намагалася 

привернути увагу Тимчасового уряду до проблем Укра-

їни. Проте Тимчасовий уряд прохолодно ставився до 

вирішення українського питання. Тоді Центральна Рада 

перейшла до рішучіших дій. Прагнучи отримати від 

уряду схвалення автономії України, 16 травня 1917 року 

до Петрограда прибула делегація на чолі з В. Винни-

ченком. Тимчасовий уряд відхилив її вимоги щодо авто-

номії. Відтак уряд почав спішно шукати механізми збе-

реження свого контролю за суспільно-політичною ситу-

ацією та системою органів влади на місцях, а особливо в 

національних окраїнах колишньої імперії. Ухваливши 

земські акти від 21 травня 1917 року, Тимчасовий уряд 

прагнув продемонструвати свої наміри демократичного 

реформування політичної системи країни, зберегти іні-

ціативу й контроль за процесами її трансформації за со-

бою, усунути від них центри національно-визвольного 

руху окраїн.  

Цікава з історичної точки зору проблема земств 

України між Тимчасовим урядом та Центральною Радою 

пов’язана з необхідністю поглибленого і детального 

аналізу діалектики взаємозв’язку суспільно-політичних 

процесів і трансформацій, що відбувалися із органами 

місцевого самоврядування того часу і проведенням де-

мократичної реформи місцевого самоврядування в суча-

сній Україні. Враховуючи тенденцію держави в сучас-

ний період, побудову ефективної системи влади на всіх 

рівнях дана проблема зберігає свою актуальність. 

Окрім суспільно-політичної та практичної, тема дос-

лідження має й науково-теоретичну актуальність. Знач-

ний інтерес до земств засвідчено вже в працях безпосе-

редніх учасників революційних подій 1917 року [3-6]. Зі 

встановленням радянської влади дослідники цього пері-

оду зосереджували свою увагу переважно на військових 

аспектах «тріумфальної ходи радянської влади» в Укра-

їні та проблемах формування і діяльності рад робітни-

чих, селянських і солдатських депутатів. Лише в деяких 

роботах згадуються й альтернативні їм місцеві органи 

влади, але виключно як буржуазні й антинародні [7-8]. 

Об’єктивні, фундаментальні дослідження, які поба-

чили світ після проголошення незалежності України 

присвячені подіям першого етапу революції [9-11]. 

Лише побіжно про долю земств цього періоду згадують і 

дослідники земств доби Української революції [12-13]. 

Мета роботи. У зв’язку з цим у запропонованій 

статті автор ставить за мету проаналізувати протисто-

яння між двома центрами боротьби за владу в Україні, 

відновивши легітимність місцевих органів земського 

самоврядування, узявши їх діяльність під контроль. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, Українська 

Центральна Рада відреагувала на таку позицію Тимчасо-

вого уряду прийняттям 10 червня 1917 року I Універ-

салу, у якому чітко проголосила свої наміри боротися за 

автономію України та статус центрального органу влади 

в межах її території. Зміст Універсалу свідчив: Центра-

льна Рада виявляла готовність утілити в життя ці наміри 

ще до унормування її відповідних повноважень і статусу 

на Всеросійських Установчих зборах.  

Щоправда, Універсал ще не вносив докорінних змін в 

організацію влади на місцях. Зберігалася стара система 

місцевого самоврядування. Проте вже порушувалося пи-

тання про її українізацію: «...Кожне село, кожна волость, 

кожна управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси 

українського народу, повинна мати найтісніші організа-

ційні зносини з Центральною Радою. Там, де через якісь 

причини влада зосталась у руках людей, ворожих до 
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самої системи органів самоврядування й занурення країни у вир анархії. 

Ключові слова: Українська Центральна Рада, Тимчасовий уряд, земство, самоврядування, громадські 

комітети, земське зібрання, земські управи. 
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українства, приписуємо нашим громадянам повести ши-

року, дужу організацію та освідомлення народу, й тоді 

перевибрати адміністрацію» [14, с.101]. Тим самим Цен-

тральна Рада прагнула посилити свій вплив на суспільно-

політичні процеси й місцеві органи влади в Україні.  

Через декілька днів Центральна Рада робить і ще 

один крок у цьому напрямі. 16 червня 1917 року вона 

проголосила про створення Генерального Секретаріату – 
уряду України. У «Декларації Генерального Секретаріату» 

від 27 червня 1917 року наголошувалося, що після цього 

Центральна Рада «стала вищим і не тільки виконавчим, 

але й законодавчим органом усього організованого 

українського народу» [15, с.157]. 

У «Декларації» викладалася досить широка програма 

заходів у важливіших сферах економічного, соціального, 

національно-культурного та державного будівництва в 

Україні. Серед головних із них визнавалася «перебудова 

місцевої і загальнокрайової адміністративної влади». 

Зокрема, наголошувалося, що «сільські, містечкові та 

волосні адміністративні органи, земські управи, повітові 

комісари, городські думи, губернські комісари, словом, 

вся організація влади» мала «стати в органічний зв’язок 

з Центральною Радою» [15, с.158]. Саме в цьому автори 

«Декларації» вбачали реалізацію ідеї «справжнього на-

родоправства, демократичної влади, яка іде знизу, а не 

згори, яка є для народу, а не народ для неї» [15, с.157]. У 

«Декларації» наголошувалося, що «тут нема ворожнечі 

до Петрограда, але є цілковита байдужість до його, бо 

українська демократія має свою власну владу, яку сама 

витворила і якій цілком довіряють» [15, с.157]. 

На адресу Центральної Ради після проголошення 

Універсалу та Декларації надійшли сотні телеграм із 

підтримкою ідеї автономії України та засудженням рі-

шення уряду про відмову в її втілення в життя. Найбі-

льший резонанс Універсал викликав серед земців Київ-
щини. Збори Української громади Київського губернського 

земства, які відбулися під головуванням п. Мороза 

26 червня 1917 року, висловили «свою готовність усіма 

засобами допомогти Центральній Раді в її роботі з орга-

нізації українського народу й створенні на Україні авто-

номного ладу» [16]. 29 червня 1917 року під керівницт-

вом губернського комісара П. Суковкіна відбулася 

нарада Київського губернського земства та повітових 

київських земств, де було винесено резолюцію: «Віта-

ючи Універсал Центральної Української Ради, нарада 

виказує повну готовність працювати в тісному контакті з 

Радою» [17]. Подібні рішення прийняли повітові та гу-

бернські земства Полтавщини, Харківщини, Чернігів-

щини, інших губерній України.  

Проголошення I Універсалу, створення Генерального 

Секретаріату Центральної Ради та його «Декларація» 

стали «холодним душем» для Тимчасового уряду. Його 

делегація 29 червня 1917 року спішно прибула до Києва 

для перемовин з Української Центральною Радою [18, 

с.70]. Їх результатом став нав’язаний делегацією Тимча-

сового уряду компроміс, основні положення якого були 

викладені в II Універсалі Української Центральної Ради, 

проголошеному 3 липня 1917 року. Згідно з Універсалом 

реальні кроки з реалізації проголошених Українською 

Центральною Радою прагнень до автономії України від-

кладалися до Всеросійських Установчих зборів [19, 

с.164]. Таким чином, Тимчасовий уряд зумів у відноси-

нах з Українською Центральною Радою перебрати ініці-

ативу на себе.  

Це відразу відчули земства й ті суспільно-політичні 

сили, які виступали за їх демократизацію в Україні. 

Лише незначна частина земств повністю підтримала II 

Універсал Української Центральної Ради. Не заперечу-

ючи можливості компромісів із Тимчасовим урядом, 

більшість земств наполягали на реальних кроках 

Центральної Ради щодо втілення ідеї автономії України 

в життя. Наприклад, Золотонішське земське зібрання 

Полтавської губернії 4 липня 1917 року ухвалило «ви-

словить повну солідарність із діяльністю Центральної 

Української Ради й визнати моральний авторитет 

Центральної Ради в її поновленому складі, з усіх україн-

ських національних питань». Водночас в ухваленій на 

зібранні постанові також зазначалося: «Протестувати 

проти одмови Російського Уряду признати в офіціальнім 

акті принціпіально право українського народу на націо-

нально-територіальну автономію» [20]. Досить промови-

стою була й резолюція, ухвалена 9 липня 1917 року 

Полтавським позачерговим повітовим земським зібран-

ням. «Полтавські повітові земські збори, ‒ зазначалося в 

ній, ‒ заслухавши Універсал Центральної Ради про ту 

згоду, яка сталася між Українською Центральною Радою 

і Російським Тимчасовим урядом, по справах України 

висловлюють своє щире задоволення і сподіваються, що 

складена згода дасть можливість українському народові 

разом з демократією інших національностей на Вкраїні, 

творити своє вільне автономне життя без усяких переш-

код». Резолюція була прийнята одноголосно. Так само 

як і постанова бюджетної комісії повітової земської 

управи «асигнувати Центральній Українській Раді на її 

справи 13000 карб. у додаток до 200-х тисяч карб., асиг-

нованих раніше» [21, с.1]. Тобто в тих резолюціях і пос-

тановах земств, які були прийняті після обговорення II 

Універсалу Української Центральної Ради, до останньої 

зверталися із закликами послідовно йти шляхом реаліза-

ції проголошеної в I Універсалі ідеї автономії України, а 

не чекати доки її санкціонують Тимчасовий уряд і Все-

російські Установчі збори. Від Центральної Ради вима-

гали дій, а не «гри» в декларації, заяви чи, навіть, 

універсали.  

Безперечно, такі настрої домінували насамперед се-

ред «земців», які стали ними як представники громадсь-

ких демократичних організацій у складі гласних земсь-

ких зібрань чи управ. Поширились вони й на значну час-

тину земців, обраних до революції. Протистояти цим 

настроям було неможливо – цього вимагали «зачаро-

вані» революційними демократичними сподіваннями 

маси. Універсали Центральної Ради дали їм новий ім-

пульс. Тож розрахунок Тимчасового уряду на те, що пі-

сля прийняття законів про переобрання земств припи-

ниться хвиля їх стихійної демократизації та заміни його 

комісарів в Україні, не виправдалися.  

Характерною в цьому сенсі можна вважати ситуацію 

навколо Катеринославського губернського комісара 

Тимчасового уряду К.Д. фон Гесберга. 27 травня 

1917 року губернський виконком громадських організа-

цій висловив йому повну довіру. Проте її не підтримала 

міська рада робітничих і солдатських депутатів [22]. 
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3 червня 1917 року недовіру К.Д. фон Гесбергу висло-

вили учасники Павлоградського надзвичайного земсь-

кого зібрання, яке відбулося за участі представників по-

вітового селянського виконавчого комітету та ради 

солдатських і робітничих депутатів [23]. Користуючись 

підтримкою Тимчасового уряду, К.Д. Гесберг не реагу-

вав на подібні випади на його адресу. Проте відразу піс-

ля проголошення I Універсалу відмовився від посади 

[24]. 24 червня 1917 року Катеринославський губернсь-

кий виконавчий комітет громадських організацій обрав 

губернським комісаром агронома за професією, штабс-

капітана, заступника голови комітету О.В. Лоського [25].  

Оскільки представники губернського виконавчого 

комітету, губернської ради робочих, селянських і солда-

тських депутатів та Катеринославської української губе-

рнської ради на той час уже переважали в складі губерн-

ського земського зібрання, К.Д. Гесберг не утримався й 

на посаді голови губернської земської управи. На поза-

черговій сесії губернського земського зібрання, яка на 

вимогу «демократичних» сил відбулася 25 червня 1917 ро-

ку, головою зібрання обрали представника селянського 

союзу А.В. Новака. 28 червня 1917 року він очолив і пере-

обрану в повному складі губернську управу. К.Д. Гесберг, 

зазначає І.О. Кочергін, «навіть і не намагався висувати 

свою кандидатуру, розуміючи, що це є марним, оскільки 

стало очевидно, що вплив у земстві захопили нові си-

ли» [26, с.81]. 

У чому полягала суть цих «нових сил» засвідчило по-

зачергове зібрання Полтавського губернського земства в 

оновленому за рахунок обраних повітовими земськими 

зібраннями складі губернських гласних, яке відбулося 

20‒23 червня 1917 року. Розпочалося воно з того, що 

«відповідно до духу нового часу» головуючий у ньому 

Полтавський губернський предводитель дворянства 

М.І. Герценвіц відмовився від своїх обов’язків. Головою 

зібрання обрали голову щойно переобраної Полтавської 

повітової земської управи Я.Н. Стеньку. На його пропо-

зицію учасники зібрання припинили засідання й виру-

шили до Покровської церкви на молебень із нагоди ви-

дання Універсалу Центральної Ради. Коли ж на засіданні 

читали сам текст Універсалу, то «збори стояли, з поша-

ною вислухали Універсал і вітали його й Центральну 

Українську Раду криками „Слава”». У зв’язку з цим ні в 

кого не викликала здивування заява комісара Тимчасо-

вого уряду та голови управи Полтавського губернського 

земства С.С. Іваненка, у якій той довів до відома членів 

зібрання, «що колегія управи, вибрана ще старим цензо-

вим складом зборів, вважає, що вже не повинна тепер 

зоставатися на службі і виходить в отставку». Відтак 

головою губернської управи було обрано відомого укра-

їнського земського діяча В.С. Кіяніцина [27, с.3, 4, 16]. 

27 червня 1917 року за погодженням зі «скороченим скла-

дом губернського громадського комітету С.С. Іваненко 

передав обов’язки губернського комісара присяжному 

повіреному В.О. Агабенову» [28]. А 8 липня 1917 року 

Полтавський губернський громадський комітет у повному 

складі обрав на цю посаду відомого українського діяча 

А.М. Лівицького [29]. Тимчасовий уряд був змушений 

погодити його кандидатуру. 

Подібні процеси відбувалися й на повітовому рівні. 

Наприклад, 10 червня 1917 року відбулися вибори складу 

управи Слов’яносербського повітового земства Катерино-

славської губернії [30]. З 11 по 14 червня тривали засі-

дання надзвичайних зборів Катеринославського повіто-

вого земства. Урешті-решт було повністю переобрано 

склад його управи та обрано нового головуючого в ній – 

М.Н. Черкасова [31]. 12 червня 1917 року до складу вже 

«демократизованого» Золотоніського повітового земсь-

кого зібрання Полтавської губернії увійшли ще 66 пред-

ставників ради селянських депутатів [32]. 17 червня 

1917 року надзвичайне зібрання Переяславського пові-

тового земства Полтавської губернії дало згоду на попо-

внення свого складу 12-ма представниками повітової 

об’єднаної ради солдатських, робітничих і селянських 

депутатів [33]. 18 червня 1917 року Бахмутський повіто-

вий виконавчий комітет громадських організацій Кате-

ринославської губернії, реагуючи на «настрої населення 

повіту останнім часом», обрав повітовим комісаром ін-

женера С.А. Яциніча [34]. У червні 1917 року Ямпільська 

повітова рада громадських організацій Подільської гу-

бернії, поповнена представниками селянського з’їзду, 

повітової ради інвалідів і земськими гласними револю-

ційного часу, постановила: вважати себе вищим керівним 

органом повіту, назвала себе Ямпільською повітовою 

народною радою, оголосила земську управу відсторо-

неною, земське зібрання недійсним і доручила своєму 

виконавчому комітету обрати чотирьох членів для заві-

дування земськими справами, і про все це доповісти 

Українській Центральній Раді» [35]. 

Іноді траплялися й курйози, пов’язані з «обранням» 

чи «призначенням» комісарів Тимчасового уряду. Так, у 

липні 1917 року до МВС надійшло повідомлення з Пол-

тавщини, що дехто «Посапе оголосив себе Переяславсь-

ким повітовим комісаром і своєю владою провадить рек-
візиції». МВС запропонувало Полтавському губернському 

комісару «негайно прийняти рішучі дії проти незакон-

них дій Посапе», керуючись тим, що повітові комісари 

призначаються МВС виключно за поданням губернсь-

кого комісара й без відповідного розпорядження МВС 

ніхто не може виконувати обов’язки комісара. Тому 

МВС вимагало притягнути Посапе «до законної відпо-

відальності, якщо він дійсно оголосив себе коміса-

ром» [36]. 

Водночас необхідно визнати, що влітку – на початку 

осені 1917 року хвиля стихійної демократизації земств 

України, заміни призначених Тимчасовим урядом комі-

сарів демократично обраними почала спадати. З одного 

боку, це пояснювалося тим, що на той час ці інститути 

вже зазнали досить значних демократичних трансфор-

мацій. Проте важливе значення мали й спроби Тимчасо-

вого уряду перехопити ініціативу в боротьбі за місцеві 

органи влади в Україні від Центральної Ради на себе. У 

цьому сенсі його реакція на I Універсал Центральної 

Ради була блискавичною. Уже 11 червня 1917 року Мі-

ністерство внутрішніх справ видало «Наказу про здійс-

нення виборів волосних земських гласних». 17 червня 

1917 року видається «Наказ повітовим земським устано-

вам про застосування тимчасових правил про здійснення 

виборів губернських і повітових земських гласних». 

Зрештою, у II Універсалі Центральна Рада пішла на пос-

тупки Тимчасовому уряду, повністю визнавши його вла-

дні та адміністративні повноваження в Україні.  



  
77  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 58, 2021 
 

Захопивши ініціативу, Тимчасовий уряд не збирався 

віддавати її. 4 серпня 1917 року він затвердив «Тимчасо-

ву інструкцію Генеральному Секретаріатові Тимчасово-

го уряду на Україні». У ній призначення та діяльність 

Генерального Секретаріату були під повним контролем 

Тимчасового уряду, а територія, на яку міг поширюва-

тися вплив крайового уряду, обмежувалася п’ятьма гу-

берніями України. Щоправда, його повноваження могли 

поширюватися й на інші губернії, але лише за умови, що 

«утворені в цих губерніях на основі постанови Тимчасо-

вого уряду земські установи висловляться за бажаність 

такого поширення» [37, с.214]. По-суті, тим самим Тим-

часовий уряд визнавав справжню суспільно-політичну 

спрямованість свого земського законодавства: сформу-

вавши за виданими ним нормативними актами і під його 

контролем земства, зміцнити свою владу на місцях. Але 

цього прагнула, щоправда, на свою користь і Центральна 

Рада.  

Самі ж земства опинилися між ними, часто ситуати-

вно реагуючи на політичні імпульси, накази, звернення й 

розпорядження, які виходили з петроградського та київ-

ського центрів боротьби за владу й вплив в Україні. При 

цьому, цілком слушно зазначає А.І. Козаченко, «на літо 

1917 року уряд втратив реальну владу на території 

українських губерній і не міг забезпечити проведення 

виборчої кампанії. Центральна Рада й Генеральний Сек-

ретаріат декларували свою підтримку земського самов-

рядування, проте жодних практичних дій стосовно про-

ведення виборів не здійснювали» [38, с.17]. 

Висновки. Таким чином, доля земств України знач-

ною мірою залежала від їх спроможності провести де-

мократичні вибори згідно з законодавчими актами 

Тимчасового уряду й легітимізувати власний статус як 

представницького органу, який уповноважений місцевим 

населенням здійснювати владні повноваження.  
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ZEMSTVOS OF UKRAINE: BETWEEN THE INTERIM GOVERNMENT  

AND THE CENTRAL COUNCIL 

The article deals with the evolution of the Ukrainian local government (zemstvo) from summer to autumn 1917 within the 

scope of conflict between two centers that fight for legal power in Ukraine. The analysis is given to the historical events which 

coincided with the arrival of the Ukrainian Central Council in May 1917 to Petrograd and their strong demand of the 

autonomy status for Ukraine. Therefore the Interim government legalized the documents on reforms of local government 

(zemstvo). The Interim council tried to hold the initiative and the control over the process of transformation of the political 

system of the country. The democratic institutions started to reform the local governments in their own way. Based on the 

given analysis it proves the source of the anarchy and the risk for the development of the system of local government. 
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Постановка проблеми полягає в розкритті меха-

нізмів становлення та розвитку аграрної освіти УРСР в 

60–70-х рр. ХХ ст. на прикладі діяльності Української 

сільськогосподарської академії, внеску його наукових 

кадрів у розвиток сільського господарства та в поєд-

нання теоретичної освіти з практикою. 

Мета статті. Метою роботи є проаналізувати сис-

тему вищої освіти в УРСР та розкрити діяльність і роз-

виток УСГА в 60–70-х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Вища освіта є визна-

чальною для поступального розвитку суспільства. Від її 

якості і змісту залежить розвиток виробництва, еконо-

міки, культури та інших сфер життєдіяльності. Протягом 

усієї історії людства зміни, які відбувалися в системі 

освіти, безпосередньо впливали на життя людської циві-

лізації, окремих націй [3, С.38]. Освітня сфера Українсь-

кої РСР 1960–70-х рр. віддзеркалила нові тенденції 

державної політики, зумовлені пошуками оптимізації 

державного управління навчальними закладами. 

У 1953 р. в Україні нараховувалося 144 заклади ви-

щої освіти, найбільшими серед яких були Київський 

політехнічний інститут (контингент студентів становив 

6598 чол.), Київський університет (5942 чол.), Київський 

медичний університет (понад 3 тис. чол.) [11] та ін. При-

йняття партійно-державним керівництвом СРСР низки 

Законів та постанов в сфері освіти, зокрема Закону «Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший роз-

виток системи народної освіти в СРСР». (1958 р.), про-

дубльованого ЦК КПУ і Радою Міністрів УРСР у Законі 

«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подаль-

ший розвиток системи народної освіти в Українській 

РСР» (1959 р.), стимулювали розвиток закладів освіти 

всіх рівнів – від загальноосвітньої школи до закладів 

вищої освіти (ЗВО). 

Одним із наслідків реалізації завдань, визначених по-

ложеннями Закону, стало значне збільшення кількості 

студентів. Так, у 1958/59 н.р. у ЗВО УРСР на 1–6 курсах 

навчалося 208382 чол., в т.ч. в одному із київських ЗВО – 

Українській сільськогосподарській академії (УСГА) – 

4107 чол. [12, Арк.161-169]. Водночас однією із тенден-

цій початку 60-х рр. ХХ ст. стало скорочення кількості 

ЗВО, в т.ч. шляхом їх об’єднання. У м. Києві у 1960/ 

61 н.р. нараховувалось 18 ЗВО, у 1965/66 н.р. кількість 

скоротилася до 17. Скорочення кількості ЗВО відбува-

лось одночасно із збільшенням контингенту студентів. 

Загальна кількість студентів м. Києва у 1960/61 н.р. 

становила 72046 чол., через п’ять років – вона збільши-

лася майже на 50% (117379 чол.) [4, С.12-13]. 

Окрім того, у 1958–1965 рр. кількість учених збіль-

шилась з 37 до 94 тис. осіб. Як і раніше, головним науко-

вим закладом України була Академія наук УРСР. До її 

складу на кінець 50-х рр. входило 36 науково-дослідних 

інститутів і 19 інших наукових установ. Основна увага 

вчених зосереджувалась на фундаментальних пробле-

мах, які визначали перспективи науки. 

Незважаючи на зростання кількості наукових праців-

ників у ЗВО УРСР (у 1954 р. у ЗВО працювало 19218 осіб, 

у 1959 р. – 23280 осіб), чисельність осіб з науковими 

ступенями не забезпечувала повністю потреби ЗВО [11]. 

У 50–60 рр. минулого століття в Українській РСР та 

СРСР підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 

регулювалася виключно нормативно-правовими актами 

ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР. Це були спільні поста-

нови про заходи щодо вдосконалення підготовки і атес-

тації наукових кадрів (1956, 1960, 1961, 1962, 1967 рр.); 

положення про Вищу атестаційну комісію (1956 р.); по-

ложення та інструкції про порядок присудження науко-

вих ступенів і надання вчених звань (1957, 1960, 1966, 

1967 рр.). Наведені документи визначали правові норми 

діяльності ВАК СРСР і спеціалізованих рад із захисту 

дисертацій та присудження наукових ступенів; загальні 

принципи присудження наукових ступенів; вимоги до 

дисертацій; кандидатських іспитів; порядку подання і 

захисту дисертацій, переатестації наукових ступенів і 

нострифікації дипломів, отриманих громадянами СРСР в 

іноземних державах; порядку оформлення особових 

справ здобувачів та видачі дипломів докторам і кандида-

там наук тощо. 

Починаючи з 1967 р. для залучення у велику науку 

молоді надається дозвіл зараховувати в аспірантуру 

У статті розкрито діяльність закладів вищої освіти, збільшення кількості студентів та науковців у 

середині ХХ ст. в УРСР, показано нові тенденції державної політики, зумовлені пошуками оптимізації 

державного управління навчальними закладами та їх розвитком. Зазначено, що з часу створення 

Української сільськогосподарської академії (1954 р.) та включення її як навчальної частини до 

Української академії сільськогосподарських наук (1956 р.) УРСР отримала потужний заклад вищої 

освіти який поєднував теорію з практикою. Встановлено, що нагальною проблемою для аграрної галузі 

того часу було питання впровадження у сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передового 

досвіду та зв’язків науки з практикою. Саме ці питання висвітлюють у своїх працях П.Д. Пшеничний, 

І.Ф. Бузанов, І.Н. Романенко, О.П. Канєвський, П.А. Власюк, С.І. Лебедєв та інші. 

Ключові слова: агрономія, освіта, Українська сільськогосподарська академія, заклад вищої освіти, 

Українська радянська соціалістична республіка. 
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кращих випускників вищої школи відразу після закін-

чення ЗВО [1, С.76-78]. 

З часу створення Української сільськогосподарської 

академії (УСГА, 1954 р., першим ректором якої став 

зоотехнік Пшеничний П.Д.) та включення її як навчаль-

ної частини до Української академії сільськогосподарсь-

ких наук (УАСГН, 1956 р.), у 1954–1962 рр. академія 

діяла у складі таких факультетів: агрономічного; агрохі-

мії і ґрунтознавства; лісогосподарського; лісомеліорати-

вного; лісоінженерного; механізації сільського господа-

рства; механізації лісового господарства; механічної 

технології деревини; економіки і організації сільського 

господарства; електрифікації сільського господарства. У 

1962 р. до складу академії входило 8 факультетів і 

58 кафедр. 

Усі факультети також здійснювали підготовку фахів-

ців і на заочному відділенні. Кількість студентів на 

1 січня 1960 р. становила близько 3 тис. осіб стаціонар-

ної форми навчання та майже 6 тис.– заочної форми на-

вчання. Загальна кількість студентів, що закінчили фа-

культети й інститути до 1917 р., становила 1527 осіб, у 

1917–1962 рр. – 18 530 осіб, а студентів-заочників у 

1932–1962 рр. – 1 731 осіб [8, с.26]. 

Варто кілька слів сказати про реорганізацію УАСГН 

та її науковців. Як зазначав Президент Всесоюзної 

академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна 

П.П. Лобанов, в колишньому СРСР «до середини 1959 р. 

нараховувалось близько 800 наукових установ, в тому 

числі 135 крупних науково-дослідних інститутів, 96 ком-

плексних обласних станцій, 317 дослідних станцій і 224 

інших дослідних установ», а загальна кількість праців-

иків сільськогосподарської науки перевищувала 30 тис. 

осіб [6, с.5]. Отже, потужність мережі науково-дослід-

них установ аграрної галузі на теренах колишнього 

СРСР забезпечувала великі можливості для ефективного 

розвитку наукових досліджень і дієвого впливу їх резул-

ьтатів на сільськогосподарське виробництво. 

Ґрунтовно й комплексно висвітлює дослідну справу в 

Україні П.А. Власюк у фундаментальній праці «Сільсь-

когосподарська наука до 40-річчя Великого Жовтня» [2]. 

Відомий вчений в галузі агрохімії та фізіології рослин, 

президент Української академії сільськогосподарських 

наук академік П.А. Власюк змальовує цілісну картину 

надбань вітчизняної сільськогосподарської науки з різ-

них напрямів сільськогосподарського виробництва. В 

роботі також знайшло відображення перспективне пла-

нування діяльності науково-дослідних установ системи 

УАСГН. Визначено найважливіші напрями наукових дос-

ліджень, поставлено завдання для усієї структури Укра-
їнської академії сільськогосподарських наук – методичного 

та координуючого центру в галузі сільського-сподарської 

науки й освіти в Україні у 1956–1962 рр. [13, С.5]. 

У роботах науковців УАСГН висвітлено процеси 

опрацювання важливих завдань, що покладались урядом 

на науково-дослідні установи у визначений період. 

Основною комплексною проблемою, над якою працю-

вали усі науково-дослідні установи УАСГН, була розро-

бка науково обґрунтованої системи ведення господар-

ства. Цьому питанню присвячені праці Ф.М. Бровенка, 

І.Н. Романенка, А.Ф. Чайковського, І.І. Жадана, Л.М. Кле-

цького, П.А. Власюка. Результатом плідного наукового 

пошуку вчених УАСГН було опублікування у 1959 р. 

«Методики розробки та впровадження системи ведення 

господарства в колгоспах і радгоспах Української РСР» 

із визначенням у ній змісту, порядку організації роботи 

та економічної оцінки впроваджуваних систем. 

Питанням спеціалізації господарств велику увагу 

приділяв вчений економіст І.Н. Романенко. На думку 

науковця, «спеціалізація сільськогосподарських підпри-

ємств на виробництві одного або кількох найважливі-

ших товарних продуктів передбачає розвиток допоміж-

них галузей і підсобних підприємств, тобто вона є 

основою комплексного, багатогалузевого розвитку сіль-

ського господарства» [10, С.4]. 

Нагальною проблемою для аграрної галузі було пи-

тання впровадження у сільськогосподарське виробниц-

тво досягнень науки і передового досвіду та зв’язків на-

уки з практикою. Саме ці питання висвітлюють у своїх 

працях П.Д. Пшеничний, І.Ф. Бузанов, І.Н. Романенко, 

О.П. Канєвський, П.А. Власюк. Типова за своїм харак-

тером і проблематикою ціла низка подібних публікацій 

досліджуваного періоду була здебільшого пропагандою 

наукових досягнень як одного із важливих чинників 

продуктивного впровадження наукових розробок у сіль-

ськогосподарське виробництво. 

Спробу узагальнити результати підготовки наукових 

і науково-педагогічних кадрів у системі Української 

академії сільськогосподарських наук здійснив С.І. Лебе-

дєв. Він наголошував, що підготовка аспірантів здійсню-

валася більш як за 70 профілями. Це дозволяло забезпе-

чити науковими кадрами сільськогосподарські ЗВО та 

науково-дослідні установи Міністерства сільського гос-

подарства (МСГ) УРСР майже з усіх спеціальностей [5, 

С.5]. С.І. Лебедєв зауважує, що в науково-дослідних ус-

тановах особливу увагу приділяли визначенню тем ди-

сертаційних робіт з актуалізованим теоретичним, народ-

ногосподарським значенням та реальною можливістю 

своєчасного виконання із застосуванням найновішої ме-

тодики наукових досліджень. 

Короткий екскурс в історію дослідної справи подав 

В.Ф. Пересипкін. Підсумовуючи вагомі здобутки сільсь-

когосподарської науки за 45 р. радянської влади, він 

пише, що в Україні впродовж 1957–1961 рр. було здійс-

нено суцільне великомасштабне обстеження ґрунтів на 

площі понад 43 млн. га [9, С.4]. Пересипкін В.Ф. також 

відзначає значний внесок учених УАСГН у створення 

нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. 

Особливо вагомими в цій галузі є досягнення вчених-

селекціонерів А.А. Горлача, С.Х. Дуки, Ф.Г. Кириченка, 
В.О. Козубенка, О.К. Коломієць, В.Н. Ремесла, В.Я. Юр’єва 

та інших. 

Досягнення історичного розвитку сільськогосподар-

ської науки та освіти в Україні комплексно висвітлив 

Н.І. Пшеничний. Основну увагу він зосередив на органі-

зації та становленні науково-дослідних установ і внеску 

в дослідну справу видатних українських учених. Однак 

подій в сільськогосподарській науці у 1956–1962 рр. 

автор торкається фрагментарно, згадуючи лише про рео-

рганізаційні заходи уряду щодо поліпшення науково-

дослідної роботи в галузі сільського господарства, не 

відзначаючи факту створення УАСГН. У цілому зроб-

лено висновок, що реорганізація науково-дослідних 
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установ «дала можливість об’єднати сили вчених, роз-

ширити дослідну роботу в усіх галузях сільськогоспо-

дарської науки, наблизити дослідні установи до вироб-

ництва з урахуванням природно-економічних особливостей 

окремих зон республіки» [13, С.5-7]. 

Протягом короткого часу існування УАСГН профе-

сорсько-викладацький склад навчальної частини провів 

значну роботу щодо вдосконалення форм і методів під-

готовки спеціалістів для сільського господарства і дос-

ліджень актуальних проблем господарювання в аграр-

ному секторі України. Результати досліджень проходили 

апробацію у господарствах навчальної частини: Митни-

цькій навчально-дослідній агрономічній станції, Боярсь-

кому, Ворзельському, Голосіївському дослідних госпо-

дарствах. На 60 кафедрах працювали 450 наукових 

працівників, з яких 5 академіків і членів-кореспондентів, 

професорів і докторів наук – 50, доцентів і кандидатів 

наук – 225, старших і молодших наукових співробітни-

ків – 25. 

Підготовка наукових кадрів у академії здійснювалася 

через аспірантуру. Загальна кількість аспірантів у 

1964 р. складала 318 осіб.  

До послуг студентів та навчально-наукових праців-

ників була фундаментальна бібліотека, яка на 1 січня 

1961 р. нараховувала понад 400 тис. видань. 

Варто зазначити, що цей нетривалий у часі період 

функціонування УСГА в одній структурі з Академією 

сільськогосподарських наук був одним з найпродуктив-

ніших, оскільки існувала реальна можливість інтеграції 

освітянської та наукової діяльності, що дало змогу на-

вчальному закладу завоювати славу одного з найкращих 

ЗВО колишнього Радянського Союзу. То був прообраз 

потужних навчально-наукових університетських центрів 

високорозвинених країн Заходу. 

Характерно, що Президія УАСГН послідовно відс-

тоювала стратегію розвитку сільського господарства в 

Україні, яка не завжди збігалася з офіційною. Це і стало 

приводом ліквідації Української академії сільськогоспо-

дарських наук. Її навчальній частині повернули попере-

дню назву – Українська ордена Трудового Червоного 

Прапора сільськогосподарська академія (УСГА). Під 

відновленою назвою ЗВО аграрного профілю в Україні 

діяв 30 р. (до 1992 р.) [8, с.26-27]. 

Після ліквідації УАСГН, УСГА продовжила свою іс-

торію в автономному статусі та перейшла в підпорядку-

вання Міністерства сільського господарства СРСР. Його 

структурні відділи та служби визначилися статутом 

ЗВО, затвердженим МСГ УРСР 6 червня 1962 р. До 

складу ректорату входили ректор і 5 проректорів, кож-

ний з яких відповідав за певну ділянку життя і діяльно-

сті УСГА (організація навчального процесу, наука, за-

очна освіта, робота з іноземними студентами, діяльність 

адміністративно-господарської частини). Відповідно до 

статуту діяла рада академії чисельністю 77 чоловік. Її 

очолював ректор, а членами ради були проректори, де-

кани факультетів, завідуючі кафедрами, директори нав-

чально-дослідних господарств. Вона займалася питан-

нями навчальної та методичної роботи, присвоєння 

вчених звань, обрання та переобрання за конкурсом на 

вакантні посади професорсько-викладацького складу та 

ін. Тоді до складу академії входили такі факультети: 

агрономічний, агрохімії і ґрунтознавства, зоотехнічний, 

ветеринарний, механізації сільського господарства, еле-

ктрифікації сільського господарства, лісогосподарський 

та економіки і організації сільського господарства. 

В ці роки – 1962–1968 рр. – очолював Українську сіль-
ськогосподарську академію ректор Володимир Федорович 

Пересипкін. На посаді ректора УСГА В.Ф. Персипкіна 

замінив у 1968 р. доктор економічних наук, професор 

Володимир Васильович Юрчишин та очолював акаде-

мію до 1976 р., а його в свою чергу змінив доктор сіль-

ськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ 

Богданов Григорій Олександрович (1976–1979 рр.). 

У складі академії продовжували діяти і створювалися 

нові факультети. За вказаний період в академії було від-

крито ряд факультетів і нових спеціальностей та спеціа-

лізацій: захист рослин, економічна кібернетика, автома-

тизація сільськогосподарського виробництва, педагогічний, 

підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів 

сільського господарства. 

Зокрема, педагогічний факультет став центром педа-

гогічної освіти для викладачів аграрних технікумів не 

тільки України, а й інших республік колишнього Радян-

ського Союзу. Фахівці забезпечували викладання спеці-

альних дисциплін (педагогіка і психологія) слухачам, які 

мали базову вищу освіту аграрного профілю [8, с.28]. 

Також було відкрито нові спеціальності та спеціалі-

зації, розпочато підготовку спеціалістів для зарубіжних 

країн, збудовано комплекс навчальних корпусів факуль-

тетів механізації сільського господарства та економіч-

ного, розпочато будівництво факультету ветеринарної 

медицини, організовано агрономічну дослідну станцію 

(с. Митниця), дослідну станцію м’ясного скотарства 

(с. Ворзель) та навчально-дослідне господарство (с. Ве-

лика Снітинка). 

На виконання прийнятих у 1963 р. урядових постанов 

про заходи щодо подальшого розвитку біологічної науки 

і засудження «лисенківщини» важливе місце в академії 

відводилося дослідженням з питань селекції і насінниц-

тва, фізіології рослин та ін. Для поліпшення умов науко-

вої роботи вчених було створено чотири лабораторії: 

фотосинтез, хімізації годівлі сільськогосподарських тва-

рин, генетики і цитології та лабораторію досліджень 

вірусних захворювань свиней. Однак чимало питань в 

академії залишалося невирішеними. Це насамперед бу-

дівництво бібліотеки, студентського палацу культури, 

інформаційного центру та ін. 

6 травня 1965 р. з нагоди 20-річчя Перемоги силами 

колективу УСГА було споруджено пам’ятник на братсь-

кій могилі воїнів Радянської армії та народних ополчен-

ців, які полягли в боях при обороні Києва у 1941 р. 

6 листопада 1979 р. на місці братської могили було відк-

рито меморіальний комплекс у пам’ять загиблих в роки 

Другої світової війни. Прізвища 79 захисників Голосієва 

(серед них дві жінки) занесені на стелу меморіального 

комплексу. 

Центральна фігура меморіалу – бронзова скульптура 

студента. Здається, на мить він зупинився, щоб ще раз, 

можливо, востаннє, подивитися на рідний інститут. У 

відкритті меморіалу брав участь двічі Герой Радянського 

Союзу, легендарний ватажок партизанів, генерал Олек-

сій Федоров [7]. 
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У процесі пошуків, вивчення досвіду інших ЗВО 

удосконалювалась структура УСГА, об’єднувалися або 

роз’єднувалися кафедри, уточнювалися або змінювалися 

їх назви, окремі дисципліни переводилися на інші факу-

льтети або кафедри, виникали нові спеціальності та спе-
ціалізації. Іншими словами сама структура ЗВО підіймалася 

на вищий рівень, ламаючи консервативні, суб’єктивіст-

ські підходи, виходячи із здорового глузду, а згодом – із 

врахуванням досвіду вузів країн Європи і США та нас-

тійних вимог життя. Наприклад, у червні 1969 р. на зоо-

технічному факультеті кафедра часткової зоотехнії була 

поділена на дві кафедри – великого тваринництва і дріб-

ного тваринництва, а кафедра гістології і ембріології 
була об’єднана з кафедрою анатомії сільськогосподарських 

тварин і стала називатися кафедрою анатомії сільсько-

господарських тварин, що увійшла до складу ветеринар-
ного факультету. У 1971 р. кафедру великого тваринництва 

перейменували на кафедру скотарства і конярства. У 

1988 р. її назвали кафедрою технології виробництва мо-

лока та яловичини. 

З метою посилення зв’язку навчання з практикою 

було створено 24 філіали кафедр на виробництві в стру-

ктурних підрозділах академії, організовувались міжфа-

культетські технологічні, а також міжкафедральні лабо-

раторії. Усе це сприяло подальшому підвищенню 

професійного рівня випускників академії, зростанню її 

авторитету. Цей авторитет примножили також вчені-

педагоги академії на всіх напрямах розвитку аграрної 

науки. 

Висновок. Отже, 60–70 роки ХХ ст. хоч були непро-

стими для УСГА, проте завдяки компетентному керів-

ництві закладом та висококваліфікованим працівникам 

академія не просто продовжила існування і не була роз-

формована, а й збільшив матеріально-технічну базу, від-

крила ряд факультетів та кафедр. Про авторитет та дося-

гнення УСГА говорять його випускники, які й досі, 

закінчуючи вже НУБіП України, прославляють Україну 

не лише в себе вдома, а й на міжнародному рівні. 
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Постановка проблеми. Важливим періодом пере-

бування Г.С. Сковороди на Переяславщині була його 

праця домашнім учителем у Степана Томари в селі Ков-

рай. Саме у цей період він завершив своє формування як 

людина пошуку, зміцнів у дусі, витворив остаточно свою 

позицію в світі і почав формувати систему своїх ідей. 

Ці роки життя в Ковраї серед рідної йому української 

природи відіграли важливу роль в житті Сковороди у 

двох відношеннях: перше − у нього тут остаточно сфор-

мувалося внутрішнє рішення вступити на той життєвий 

шлях вічного мандрівника, що він здійснив згодом; 

друге − він тут під впливом рідної природи й свого ду-

ховного життя написав ряд віршів, які пізніше ввійшли в 

поетичну збірку «Сад Божественних пісень». В ній є 

важливі автобіографічні матеріали, що характеризують 

його тодішній моральний стан та його внутрішню душе-

вну боротьбу. Літературні твори, написані ним в Ковраї, 

дають багато інформації для читача, вони загалом відо-

мі, втім і досі продовжується дослідження сковородинів-

ської спадщини, з’являються нові тлумачення та комен-

тування явищ і подій цього періоду. 

Мета дослідження: на основі розробок і гіпотез по 

даному періоду та джерел детально і цілісно, комплексно 

і системно дослідити літературну творчість Г.С. Ско-

вороди коврайського періоду. 

Об’єктом даного дослідження є літературна творчість 

Г.С. Сковороди коврайського періоду. 

Дане наукове дослідження сприятиме розширенню 

інформації про літературну діяльність та дасть можли-

вість простежити ті грані непересічної особистості філо-

софа, основи яких були закладені під час його життя в 

с. Коврай. 

Виклад основного матеріалу. Зі сковородинівських 

віршів коврайського періоду починається й реформатор-

ська творча практика Григорія Сковороди в царині укра-

їнської поезії, яка реалізувалась у збагаченні й урізнома-

нітненні жанрових ознак та творчих особливостей віршів.  

Не так уже й багато Григорій Сковорода прожив у 

Ковраї, але зумів тут сягнути багатьох вершин у пізнанні 

світу і людини, з яких виднілись вершини інші, дальші, 

мінливі, до яких прагнув думками мислитель. Коврай-

ська доба у житті філософа, його внутрішні переживання 

залишаються з ним назавжди. Саме в Ковраї він сформу-

вав для себе обриси того шляху, яким мав іти. 

У збірнику листів до М. Ковалинського та інших ма-

теріалів, оправлених в одну книжку, яка нині зберіга-

ється в рукописному відділі Інституту літератури імені 

Т.Г. Шевченка НАН України під шифром фонд 86, 

№ 24 вшито цілий зошит, який дослідники творчості 

Г.С. Сковороди назвали «Коврайським зошитом». Він 

сильно відрізняється від матеріалу перед ним і після 

нього. Зошит складається з двох (що були згорнуті 

удвоє) і восьми аркушів, або 20 сторінок однакового 

паперу від арк.73 до арк.82 зв. 

Про існування «Коврайського зошита» Сковороди 

стверджує і М. Попович, зокрема, зазначаючи: «Коврай-

ський зошит» (чи зошити), безумовно існував. Коли 

Сковорода залишав Переяславщину назавжди, він зберіг 

написане ним, хоча пізніше загубив або комусь подару-

вав безцінні нині листочки перших автографів, списані 

його акуратним красивим почерком. І якби ці зошити 

нам дісталися, в них були б не тільки «божественні пі-

сні», а й інші вірші, фабули й епіграми книжною мовою 

та латиною, переклади та переспіви з латини» [1, с.91-92]. 

Одним із вміщених тут творів, який нині називають 

«Сон», має повну документацію часу і місця свого вини-

кнення: «В полночь ноября 24, 1758 года, в Кавраи». Тут 

Сковорода записав свій справжній сон, але сон цей на-

стільки відбивав усе пережите і передумане Сковоро-

дою, що він записав його не випадково, а, будучи запи-

саним, сон уже став осмисленим, тобто став витвором 

свідомої творчої уяви. 

Привиділись йому мандри, які завели його в царсь-

кий палац. Там саме був бал, грала музика, якісь люди в 

масках і багатому вбранні співали, бігали з кімнати в 

кімнату, щохвилини заглядали до дзеркал і без усякого 

сорому займалися плотськими втіхами в розкішних пос-

телях. Йому стало соромно і тяжко. І ось він уже серед 

простих людей, але й тут теж саме: п’яні люди співають 

і регочуться, а тоді всіх чоловіків поставили в один ряд, 

У статті досліджується період життя Григорія Сковороди, коли він працював у поміщика Степана 

Томари в селі Коврай. В той час він почав усвідомлено формувати систему своїх ідей та написав ряд 

віршів, які пізніше увійшли до збірки «Сад Божественних пісень». Автори статті на основі розробок і 

гіпотез та джерел, комплексно і системно досліджують літературну творчість Г.С. Сковороди 

коврайського періоду. Основним джерелом дослідження є зшиток автографів Г. Сковороди під назвою 

«Коврайський зошит», що зберігається у рукописному відділі Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка 

НАН України. 

Ключові слова: Григорій Сковорода, літературна творчість, Переяслав, Коврай, «Коврайський зошит», 
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а жінок − у другий, і почали безсоромно один одного 

розглядати і підбирати собі пару. Повернувся він і пішов 

у якийсь заїжджий двір – коні жують сіно, чути людсь-

кий гомін, суперечки, хтось розплачується за постій… 

Раптом усе обернулось прекрасним храмом, і він уже 

священик, править з дияконом літургію на честь зішестя 

Святого Духа, співаючи «яко свят єси Боже наш» і кла-

няється перед престолом, і так йому солодко, так спо-

кійно на душі. Але якась тривога раптом пройняла його, 

і чує він, що пахне в церкві стравою, наче в кухні. Гля-

нув – а за вівтарем багато дверей, і звідти запах сочить-

ся. Прочинив двері і побачив – у кімнаті стояв стіл, 

уставлений смаженим м’ясом і птицею – обідали служи-

телі церкви. І тут Сковорода побачив страшне: кілька 

чоловік тримали на руках біля вогню когось у чорній 

ризі. Стирчали з-під чорного одягу голі ноги в стоптаних 

сандалях, і ноги ці служителі тримали над вогнем, а від 

литок відрізали недопечене м’ясо ножами і відгризали 

зубами ті, хто не вмістився за столом. Дивитися на це 

видовище не було сил. Сковорода відвернувся і… 

прокинувся. 

Він записав це марення і на все життя зберіг відчуття, 

що прийшло до нього тієї ночі. 

«Сон» цей записаний у «Коврайському зошиті» на 

арк.74 зв. Але на цій сторінці він повністю не вмістився, 

і Сковорода закінчення його записав попереду на арк. 

74 внизу. Тут якраз було місце для десятка рядків, бо 

перед цим закінчувався текст латинського вірша «Ad 

Petrum Gerardium» («До Петра Герардія») французького 

поета Марка Антуана Муре (1526–1588), яким Сково-

рода розпочав «Коврайський зошит» (з арк.73). Отже, 

ясно, що цей вірш був переписаний до того, як Сково-

рода вписав свій «Сон» − не пізніше листопада 1758 р. 

Для чого переписав і чому? Тому, що цей вірш багато в 

чому був суголосний обставинам життя Сковороди в 

селі Коврай, його настроям, і він збирався його перекла-

дати. Цей переклад зроблений по частинах, написаний 

на арк.76 зв., 77, 78 зв., 82 зв., причому зовсім не в тому 

порядку, в якому йде оригінальний текст. 

Вірш цей надзвичайно цікавий для характеристики 

тогочасного Сковороди. Тут йдеться і про його «комі-

рку, котра одного умістить», і про «селянський милий, 

любий спокій», і про «бібліотеку вибрану, книги, що не 

всім відомі», і про красоти сільської весни, і про бажан-

ня «збити ярмо додолу», і про літа, втрачені «в двірській 

службі» [2, с.87-88]. Вірш Марка Антуана Муре, зверне-

ний до Петра Геррадія, Сковорода, переспівуючи, спро-

ектував у своє життя. Безперечно, що це було зроблено в 

Ковраї. 

В «Коврайський зошит» входять також «Fabula» («Як 

тільки сонце вечір запалило»), арк.75 [2, с.82]; «Epi-

gramma» («Назви коротко...»), арк.75 [2, c.91] «Fabula de 

Tantalo» («Якось Тантал-цар на бенкет...») арк.75 зв. – 

76, [2, с.82], «Quid est virtus» («Що таке чеснота»), арк.77 

[2, с.91]; «In natalem Jesu» («На день народження Ісуса»), 

арк.77зв. [2, с.89]. Проаналізувавши даний вірш, варто 

підкреслити однак надзвичайно характерну рису творчо-

сті Сковороди. І цей вірш, і інші його твори завжди 

народжені конкретними історичними чи іншими обста-

винами. В нього немає жодного твору, написаного 

безвідносно до місця й часу. Всі вони були тією чи ін-

шою мірою відгуками на якісь події, великого суспіль-

ного значення чи вузького особистого, інтимного. Ці 

особливості й ознаки творчості Сковороди часто допо-

магають дослідникам його творчості з’ясовувати хроно-

логічні атрибуції його творів, де так багато неясного і 

проблематичного. Тобто для написання цього вірша 

може бути лише одна дата − 25 грудня 1758 року. 

На арк.79-80 зв. вміщений переклад «P. Terentii Co-

media, quae vocatur Adelphi», що являє собою виклад 

змісту комедії Тернеція «Брати», зроблений Марком 

антуаном Муре і, отже, перекладений теж тоді, коли 

Сковорода, маючи твори Муре, себто у 1758–1759 рр., 

працював над ними. 

Тут, унизу, під двома рядками закінчення перекладу 

сюжету «Братів» на арк.80 і маємо первісний, але по суті 

остаточний текст вірша «Всякому місту звичай і права». 

Комплекс усього матеріалу доводить, що й даний вірш 

був створений в коврайський період. Пізніше, правда, у 

«Саді Божественних пісень» чомусь викинуто одну дуже 

важливу строфу, яка була написана на тій же сторінці з 

правого боку від основного тексту: 

«Тот панегірік сплѣтает со лжей, 

Лѣкарь в подряд ставит мертвих людей, 

Сей образы жирових чтет тузов, 

Стіопка <так как бы родился> бѣжит, как на свтбу, в 

позов» 

З лівого боку сторінки – напис: «Как бы умерти мнѣ 

не без ума». Внизу сторінки: «Всякому голову мучит 

свой дур» [3, с.471]. 

Але оскільки немає автографа «Саду Божественних 

пісень», а «Всякому місту звичай і права» дійшов в авто-

графі, то перевагу треба давати йому. Адже невідомо хто 

і на якому етапі викинув згадану строфу. Може Сково-

рода, а може якийсь переписувач, тим більше, що в ори-

гіналі вона вміщена збоку від тексту вірша. 

Що «Всякому місту звичай і права» створений ще в 

Ковраї, свідчить і постійний рефрен: «В мене ж турботи 

лише одні», який підсумований реченням «Щоб безду-

мно не вмерти мені» [2, с.57]. 

Пізніше таких рядків Сковорода писати не зміг, − 

будучи чесним у своїй творчості, ворог «пози і ефекту». 

Уже в Харкові він дуже добре усвідомлював свою вели-

чезну розумову перевагу над іншими «мудрецями», а в 

1765 р., пишучи «Пісню 24-ту», він заявляв, звертаючись 

до тих, що гребли, як Томара, багатство, маєтки, землі: 

«Одарив вас Бог ґрунтами – це пропасти може, знай. 

Жеребок мій з бідняками, та Бог мудрості дав пай» [2, 

с.73]. Сковорода уже відомий своєї мудрості, хоча й «ча-

сти». Отже тепер відпадає і нав’язлива думка «щоб без-

розумно не вмерти мені». 

Вірш цей добре відомий кожному ще з шкільної 

лави. Це − найсильніша сатира з усієї поезії Сковороди і 

водночас чи не найважливіша пам’ятка усієї української 

сатири середини XVIII ст. В поезії потрапило під удар і 

чиновництво, що плодилося як черва, і купецтво, що 

спокон віку жило за принципом «не обдуриш − не про-

живеш», і багатство, що «безперервно стягало поля», та 

заводило «іноземних телят», і продажне судочинство, де 

все вирішувала не істина, а гроші. Зі словами «Пісні 10-ї» 

нерозривно злилася її мелодія, творцем якої теж був 

Сковорода. Вірш надзвичайно припав до вподоби наро-
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дові, мабуть, через свій сатиричний зміст, бо сам україн-

ський народ завжди визначався своєю прихильністю до 

гумору та сатири − і його почали співати сліпці-банду-

ристи та лірники під іменем Сковородинівської думи або 

псалми [4, с.324]. Її використав І. Котляревський у «На-

талці Полтавці». 

Шість латинських рядків (копія, яку залишив собі 

Сковорода) «In nataem bilogrodensis episcopi» («На день 

народження білгородського єпископа») вміщені на 

арк.78 зв. «Коврайського зошита». Білгородського єпис-

копа Сковорода знав добре. Вихованець Київської акаде-

мії Іосаф Миткевич був префектом, а потім ректором 

Переяславського колегіуму якраз в ті роки, коли в 

Переяславі, неподалік від нього в селі Ковраї, жив 

Сковорода. Оскільки за М. Ковалинським, Іосаф Митке-

вич запропонував Сковороду на посаду викладача 

Харківського колегіуму через Гервасія Якубовича, що 

дає підставу стверджувати, що між друзями відбувалось 

листування. Не виключено, що в одному з листів кінця 

1758 р. Сковорода і надіслав через Якубовича своє 

віршоване вітання білгородському єпископу: 

«Довго щасливо живи, щоб тобі лише люди раділи, 

Отче-наставнику, нам скарбом є твоє життя» [2, с.96]. 

Безперечно, що до Білгорода, а згодом і до Харкова 

Сковорода прибув зі своїм «Коврайським зошитом». На 

арк.81-82 у ньому вміщена цікава «Фабула» Сковороди. 

Конкретні історичні дані цього вірша про те, що героя 

твору Філідона, який «дюжину років» тому пішов шу-

кати мудрості «в світ учений по розум спасенний», взяли 

«юнака насиллям до пруса, поліз на війну він проти 

француза» [2, с.84], виразно говорять про семилітню 

війну 1756–1763 рр. між Пруссією, Англією та Португа-

лією з одного боку, і Австрією, Росією, Францією з дру-

гого. У війні примушені були брати участь також украї-

нські полки. Герой твору повертається з війни інвалідом, 

без ока. Нема сумніву, що «Фабула» Сковороди мала під 

собою реальну долю якогось персонажа, і була відголо-

сом на війну, яка ще тривала. Написав цього вірша Ско-

ворода або в Ковраї десь 1759 р., або пізніше у Білгороді 

чи Харкові (до 1760 р. включно). 

У цьому ж зошиті на арк. 78 є ще вірш Сковороди «In 

imaginem concipientis Mariae» («На образ зачаття Марії») 

латинською мовою і в перекладі староукраїнською, який 

у доробленому вигляді є в списках «Саду Божественних 

пісень» (без номера в даному списку – після «Пісні 26-ї», 

а в інших наприкінці із заголовком «Carmen» («Ме-

лодія») та приміткою автора: «Створено цю мелодію 

1760 року, як був я учителем поетичної школи» [2, с.81]. 

У збірнику листів до М. Ковалинського є два аркуші 

(87-88 зв.), які навіть зовнішнім виглядом відрізняються 

від листів Сковороди до Ковалинського. На арк.87 тут 

записано рукою Сковороди вірш «In natalem Basilii 

Tomarae, pueri 12 annorum» («На день народження Ва-

силя Томари − хлопчика 12 років»). З вірша видно, що 

Василь народився 1 січня:  

«Сьогодні маємо першу добу, року нового почин. 

Доля судила тобі, обдарованний хлопче Василю, 

В цей день народитися» [2, с.96]. 

Учитель називає учня обдарованим. У родині він був 

первістком, відтак поет бажає, щоб той був першим у 

розумі й природній красі і щоб його особливо любили 

батьки. Автор підкреслює: Бог дав хлопцеві багато і ба-

гато хоче від нього взяти, тож радить старанно вчитися, 

щоб лишатися Василем (володарем) не лише іменем, а й 

ділами. 

Тут же внизу – вірш «Все лице морщиш, журний за-

всігда ти». На арк.78 зв. − вірш «De libertate». Це єдиний 

політичний вірш Сковороди. Його він присвятив добі 

визволення україннського народу від пансько-польської 

неволі, добі Богдана Хмельницького. У вірші яскраво та 

рішуче висловлено його позитивне відношення до волі, 

здобутої в часи Богдана Хмельницького. Можливо, це 

реакція Г. Сковороди на втрату Україною політичних 

прав у другій половині XVIII ст. 

У XVIII ст. культ Б. Хмельницького як символ виз-

волителя української землі був дуже поширений 

«Слава навіки буде з тобою 

Вольності отче, Богдане – герою» [2, с.85]. 

А на аркушах 88-88 зв. вірш «Боїться народ...», який 

має грецьку кінцівку з п’яти рядків, де йдеться про ві-

тання цим віршем з нагоди Нового року якогось Іоїля 

«старого друга» Сковороди. 

«Настав Новий рік, радуйся по-новому, шановний 

добродію! 

(хай буде гарним для тебе Новий рік!) 

З новим здоров’ям, друже, з новим щастям! 

Молодий любитель еллінів, а твій старий друг» [5, 

с.338]. До нього автор звертається словами «святий 

отче». Хто ж був цей «старий друг» Сковороди? Оскі-

льки вітання Василеві Томарі належить до коврайського 

періоду, то й Іоїль теж пов’язаний з Переяславщиною. 

Відповідь на це запитання ми знаходимо у досліджені 

Л. Махновця. Як стверджує дослідник, учителем поети-

ки серед інших викладачів Іоан Козлович восени 1753 р. 

призначив Іоїля − ієродиякона (ченця диякона), який 

через два роки, ставши ієромонахом, почав працювати 

писарем. Л. Махновець також припускає, що прізвище 

Іоїля було Врублевський, який викладав у 1741–1742 рр. 

у Київській академії аналогію, тобто був молодим учи-

телем, а в 1742 – на початку 1743 р. в Московській ака-

демії синтаксиму [6, с.136]. 

Можливо, він і прибув до Переяслава разом зі своїм 

колишнім ректором, а тепер єпископом Козловичем у 

1753 р. Сковорода називає Іоїля «старим другом». Може 

вони подружилися ще тоді, в 1741 р., коли Врублевський 

учителював у Київській академії, а Сковорода там 

навчався. 

Вірш-вітання «Боїться народ...» – це пристосований 

(опущені дві перші строфи) уривок «Пісні 1-ї» із «Саду 

Божественних пісень», де вона має дату «Складена 

1757 року». Звідси виходить, що уривок із цього недавно 

створеного вірша поет міг написати лише вітаючи Іоїля з 

початком 1758 або 1759 року найпізніше. 

Оскільки на цих же аркушах написано і вірш «De 

libertate», то можна стверджувати, що і він написаний 

Сковородою в Ковраї. 

«Сад Божественних пісень» було складено з віршів, 

написаних у різні роки, але Сковорода, остаточно уком-

плектовуючи збірку, першими поставив саме ті, що їх 

було написано у Ковраї: «Боїться народ...» («Пісня 1-

ша») та «Залиш о дух мій скоро...» («Пісня 2-га»). І це не 

випадково, бо коврайський період був початком його 
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духовного перевороту. В цих двох віршах ставляться 

постулати: поборення страху смерті, ідея чистої совісті, 

відчудження від мирського, вказівка, що смерть родять 

гріхи людини, а допускається лише «скус дорогий». Від-

так, людина, воскресши від гріхів, одягає «плоть небе-

сну». Тому людина з небесною плоттю має не тільки 

ввійти у Христа, а й Христос у неї – ось що віститься у 

«Пісні 1-ій» [7, с.88]. 

На арк.117-118, що входять в окремий чотириарку-

шевий зошит (8 стор.), який переплетено разом з лис-

тами Сковороди до Ковалинського, міститься автограф 

«Розмова про премудрість». Цей твір Л. Махновець від-

носить до 1758 − першої половини 1759 р. [2, с.152]. 

Написання його Сковородою пов’язане з тим, що 

27 липня 1757 р. в Переяслав був призначений новий 

єпископ Гервасій Линцевський після смерті Іоана Коз-

ловича 17 березня 1757 р. Сковорода його добре знав. З 

осені 1734 р., коли до Київської академії вступив Сково-

рода, Линцевський тут викладав поетику, а учні акаде-

мії, звичайно, своїх вісім чи десять вчителів пам’ятали 

на все життя. Линцевський після вчителювання в акаде-

мії вісім років був намісником Києво-могилянського 

монастиря. 24 січня 1743 р. його призначили архіманд-

ритом Стрітенського монастиря в Пекіні і главою росій-

ської духовної місії в Китаї, де він пробув 11 років. А 

коли повернувся до Москви, був хіротонісований в єпи-

скопа переяславського. 

В часи його єпископства в Переяславі Сковорода не 

раз зустрічався з ним з кінця 1757 р. і аж до свого переї-

зду в Харків. Напевно, Линцевський розповідав своїм 

найближчим співробітникам і Сковороді про своє три-

вале перебування в Китаї, про тамтешнє життя, звичаї, 

про віковічну мудрість китайського народу. Внаслідок 

цього, у творчості Сковороди з’являється зовсім неспо-

дівана, без знання цих обставин, тема Китаю, мудрості 

китайського народу, яку зачіпає він у своїй «Розмові про 

премудрість». Поезія перейнята глибокою філософською 

інтернаціональною ідеєю універсальності й можливості 

її досягненням всіма без винятку народами − не тільки 

християнськими, але й язицькими. Провідною ідеєю цієї 

філософсько-сатиричної байки є все та сама ідея подвій-

ності світу − добра та зла, світла та ночі, істини та бре-

хні [4, с.330-331]. 

У різних народів, пише поет, Мудрість звучить по-

різному, вона скрізь, у християнських та варварських 

краях, а також і в «хінській стороні», тобто в Китаї. 

Скрізь Мудрість править зі своїм батьком (Богом), від-

так релігійна конфесія не приносить мудрості, яка є ка-

тегорією всесвітньою, адже скрізь є мудрі люди. Є в 

Мудрості й сестра: «хоч батько в нас один, та діти не 

одні». Ім’я сестрі Глупота («безтолковщина»). Тим то 

Розум із Глупотою існують у світі, як день і ніч. Але 

мудрість − світло у світі, а Глупота − «мов біля світла 

ніч» [2, с.86]. Цьому твору присвятив велику статтю 

П. Попов, в якій зробив аналіз цієї пам’ятки, віднісши її 

до 50-х−60-х років [8]. 

В цьому ж зошиті попереду «Розмови про премуд-

рість», на арк.115-117, почерком іншої особи переписано 

його вірш «De sacra caena, seu aeternitate» («Про святу 

вечерю, або про вічність») [2, с.97]. Якщо вважати, що 

Сковорода писав свої вірші з нагоди певних свят безпо-

середньо перед ними, то цей вірш був створений перед 

25 грудня 1757 р. або 1758 р. (бо в грудні 1759 р. його на 

Переяславщині вже не було). Переписаний же вірш 

школярським великим акуратним почерком, тому є підс-

тави вважати, що це рука підлітка Василя Томари [2, 

с.152]. 

Цим же почерком на арк.118 зв. Переписано вірш 

Сковороди «De umbratica voluptate» («Про розраду при-

марну») [2, с.98-99]. В ньому Сковорода постійно звер-

тається на «ти», до «тебе», до «улюбленої Богом людини». 

Л. Махновець певний, що вірш цей був присвячений 

тому ж Василеві Томарі, якого любив Сковорода [6, 

c.152]. Вірш був переписаний після створення «Розмови 

про премудрість». 

Отже, розглядаючи й аналізуючи твори, що написав 

Г. Сковорода у Ковраї, можемо констатувати, що саме в 

цей час він завершив своє формування як людини пошу-

ку, зміцнів у дусі, витворив остаточно свою позицію у 

світі й почав формувати ту систему своїх ідей, які стано-

влять глибоко продуману систему, але яку ще треба було 

втілити в Слово. Це втілення почалося саме тут, у Ков-

раї, здобувши спершу одежу поетичну. Саме в Ковраї 

почало формуватися зерно тієї системи, яка потім буде 

продовжена в байках та притчах і, нарешті, у філософсь-

ких трактатах. 
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Постановка проблеми. Політичні метафори як інст-

румент впливу на масову свідомість розглядаються пере-

важно у американській політичній думці, звідки вийшла 

політична лінгвістика. Вчені досліджували дискурсивні 

практики у газетних матеріалах під час Другої Світової 

Війни, яка виявила потужний потенціал символічного 

політичного мовлення. Велика кількість досліджень 

була пов’язана з вивчення особливостей політичної 

комунікації. Цей механізм яскраво проявився у період 

народних протистоянь у центрі Києва як реакція на 

політику четвертого президента України – Віктора Яну-

ковича, який потребує більш детального вивчення.  

Мета роботи – виявити характеристики української 

національної системи політичної метафорології в умовах 

діалектичної взаємодії тенденції до обновлення мета-

форичного арсеналу і тенденції до його традиційності 

під час «Євромайдану».  

Виклад основного матеріалу. Важливою особли-

вістю політичної метафори в політичній комунікації 

сучасної України є те, що переважно використовуються 

іменникові метафоричні моделі. Іменникова метафора 

надає політичній реалії найбільш стійкої характеристики-

оцінки. Невисока частотність прикметникової метафори 

пов’язана з тим, що прикметник у ролі залежного члена 

словосполучення може залишатися поза увагою читача.  

Американські дослідники довели, що під час револю-

цій «метафоричні бурі» зазвичай співпадають за часом з 

періодами політичних потрясінь, а «метафоричні затиш-

шя» характерні для періодів політичної стабільності. 

Максимальну метафоричну активність при обговоренні 

політичного життя проявляє опозиція, тоді як провладні 

політики уникають надмірної метафоричної агресив-

ності. «Метафоричні затишшя» зазвичай починаються 

в комунікації правлячої партії, а «метафоричні бурі» – 

у виступах радикальної непарламентської опозиції. 

У книзі «Політична мова та метафора. Інтерпретація 

та зміна світу», за редакцією професора політичної 

теорії в Університеті Брістоля Террелла Карвера та вик-

ладача політичної теорії факультету соціальних наук, 

Університету Любляна Дж. Пікало, уперше розробляю-

ться нові методологічні підходи для розуміння та аналізу 

використання метафори в політичних науках і міжна-

родних відносин під час революційних змін [7, c.198]. 

У статті політичні метафори періоду народних про-

тистоянь на «Євромайдані» розглядають через такі 

напрямки: 

1. як риторична фігура у мові політика 

2. як елемент брендінгу держави на міжнародній арені. 

3. як символічна структура народного протистояння. 

Подібні стихійні зібрання населення неможливі без 

символічного обрамлення, що виражається в народній 

творчості, лозунгах та плакатах, з якими населення 

України приходило в Київ. 

Американський дослідник Даг Стенвол у статті 

«Слизькі схили політичного дискурсу» показує, як це 

механічна група метафор працює конструктивно в полі-

тичному дискурсі, принаймні, двома способами. По-пер-

ше, метафора завжди констатує рух у майбутнє, по-друге, 

наводить аналогію з теперішнім. Цей процес проявився 

навіть в самій назві «Євромайдан» [7, c.201]. По-перше, 

як обраний народом рух до євроінтеграції, в якому про-
явився протест проти політичного руху нинішнього глави 

держави. У цьому руху проявилось прагнення українсь-
кого народу до свободи, як одного з основних європейських 

принципів, так і проти узурпації влади олігархічних кіл, 

які активно підтримував В. Янукович. 

Варто розглянути перший пункт аналізу, окреслений 

вище, це – використання метафор в мові політиків під 

час виступів на «Євромайдані», прес-конференцій. 

Різнобарвність використання політичних метафор у 

політичному дискурсі України періоду – осінь 2013 ро-

ку – зима 2014 року зумовлена швидкою мінливістю по-

зицій «влада-опозиція». Мається на увазі те, що при 

зміні політичних позицій, коли політична сила отримує 

легітимність і того періоду, коли вона лише прагне до 

цього і спрямовує діяльність для своєї, відбувається 

зміна риторики – горизонтальні метафори, які вказують 

на єднання з народом і близькість, змінюються на вер-

тикальні, які мають авторитарний і наказовий характер 

[4, с.45]. Як правило, перші метафори використовуються 

в іменниковій формі, а другі – в дієслівний причому на-

казового способу. Перші метафори – теперішнього часу 

які виражають нагальні потреби, а другі – умовного спо-

собу та. 

Важливо згадати про такі особистості мовлення полі-

тиків, які на хвілі народних протистоянь вдало застосу-

У статті проаналізовані основні метафоричні конструкції, які використовували під час народного 

протистояння у Києві (2013–2014). У тексті акцентується увага на метафорі як складовій символічної 

структури народного протистояння. Також у статті наводяться приклади використання метафор як 

риторичної фігури у мові представників влади та опозиції.  

Ключові слова: влада, опозиція, метафора, революція, риторика. 
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вали лозунги та вислови, чим здобули собі перемогу у 

передвиборчій кампанії (президентські вибори 2014 року 

та парламентські). Таким прикладом може бути публіч-

ний виступ Володимира Парасюка, який закликав екс-

президента Віктора Януковича остаточно скласти пов-

новаження – для цього він у певний момент ескалації 

стихійних емоцій серед народу після оголошення про 

розгін Майдану і висуває остаточний ультиматум. Коли 

на виборах Парасюк піде на вибори – він матиме народ-

ний кредит довіри, використавши агресивний характер 

політичної метафорології, який був характерний для 

риторики та дій влади. 

Використання політичних метафор між представни-

ками влади і опозиції важливо розглядати у двох 

аспектах: коли політики виступали перед народом на 

Майдані і коли вони зустрічались з опонентами.  

Найбільший інтерес для дослідження викликають 

мовні особливості політичних лідерів. Політичного ак-

тора сприймають як символ, у якому акумульовано куль-

турні особливості та очікування суспільства [4, с.135]. 

Оскільки акцент у роботі робиться на образності та емо-

ційності політичної мови, то варто розглядати публічне 

мовлення Ю. Тимошенко, зокрема публічний виступ на 

«Євромайдані» після звільнення з в’язниці.  

Вона намагалась представити це як символічну стру-

ктуру – її звільнення як політичного в’язня авторитар-

ного режиму сприяло перемозі свободи. Важливо відзна-

чити, що Юлія Тимошенко, за звільнення якої постійно 

виступали європейські політики, як і в підтримку «Євро-

майдану» в Києві, намагалась створити символічний на-

ратив з себе як політичної фігури. Недоліком було лиш 

те, що вона також була представником старої політичної 

еліти часів Януковича та Ющенка проти яких виступали 

українці на Майдані. Варто відзначити також, що в 

України сформувався специфічний символ політичного 

лідера як месії та богообраного, який повинен бути му-

чеником, що страждає за весь народ [4, с.78]. Від цього 

йде постійний перенос відповідальності на державу та 

президента, уряд, парламент, яким народ делегує свої 

повноваження. Лідеру ВО «Батьківщина» не вдалось 

реалізувати такий образ на сцені «Євромайдану» саме 

тому, що у нього були свої лідери та стихійна структура 

самоврядування. Таким чином вона скомпроментувала 

як своїх союзників, так і не врахувала всіх інших жінок у 

політичному процесі. Такий вплив був спрямований на 

емотивну сферу. 

У більшості виступів Ю. Тимошенко позиціонує свою 

політичну діяльність як роботу архітектора, що будує 

справедливість, правосуддя, нову країну.  

Тимошенко цікаво обіграти цю ситуацію, що вона 

страждає за всю Україну, тому що сьогодні панує сва-

вілля влади і корупції олігархічної меншини. Власне це в 

основному і зумовлює інтерес міжнародних організацій 

до цього процесу. 

Після звільнення з в’язниці внаслідок прийняття 

закону Верховної Ради України від 24 лютого 2014 

Тимошенко продовжує використовувати світлі квіти в 

образі лідера підкріплюється такими репліками: «Ми 

розпочинаємо процес очищення країни і я зроблю все 

для того, щоб брудні, тіньові гроші ніколи більше не 

були ключовим фактором української політики». 

Отже, за допомогою лінгвістичних засобів та візуаль-

них якорів Ю. Тимошенко впливає на слухачів, надаючи 

інформації певного забарвлення. Кожне слово, граматич-

на структура, зокрема метафора, впливають на свідомість 

людини і викликають певну реакцію, спонукають до дій, 

тим самим знаходячи підтримку серед електорату. 

Тимошенко активно використовує такий метод полі-

тичних комунікацій як використання сюжету, де існують 

герої і антигерої. У своїй промові, виголошеній після 

звільнення на Майдані, Тимошенко назвала всіх чинов-

ників, причетних до масових розстрілів мирних демонст-

рантів на Майдані, «катами українського народу», і 

попросила вибачення перед українцями за всі нещастя, 

принесені минулою владою [9]. 

У період перебування лідера української опозиції у 

в’язниці активно формувався образ «змученого, репресо-

ваного політика, що свідчило про дефекти демократії як 

політичного режиму в Україні. У травні 2011 року, через 

рік, як Тимошенко програла Віктору Януковичу прези-

дентські вибори, її офіційно звинуватили в «зловживанні 

службовим становищем», а в серпні заарештували в залі 

суду. Кримінальні справи відкрили також проти декіль-

кох її колишніх чиновників. Це була кампанія, яку пре-

зидент Віктор Янукович подав як «боротьбу з корупці-

єю», а українська опозиція сприйняла як «політичне 

переслідування». Даний факт ще раз презентує тезу про 

те, що влада і опозиція в Україні формують фрагмен-

тарну дійсність, представляючи політичні події з карди-

нально протилежних позицій. 

Мучеництво Тимошенко було в центрі уваги медіа та 

мало величезний мобілізаційний вплив протягом перших 

місяців її ув’язнення: тисячі демонстрантів регулярно 

збиралися на вулицях Києва, щоб підтримати ув’язнену 

лідера опозиції. Слід зазначити, що образ ув’язненої Ти-

мошенко не є статичним протягом останніх двох років. 

Згодом Тимошенко почала транслювати з ув’язнення 

образ безкомпромісної супротивниці режиму, яка продо-

вжує не визнавати легітимність президента Януковича.  

Риторика Віктора Януковича стосовно нагоди з Юлі-

єю Тимошенко дозволила опозиції створити з неї муче-

ника, що трансформувалося на Майдані в збірний образ 

постраждалих від політичних репресій. Тому зображе-

ння Юлії Тимошенко прикрасило новорічну революці-

йну ялинку на Майдані. 

Під впливом трансформації образу Юлії Тимошенко 

змінювалась риторика екс-президента України Віктора 

Януковича. 

Якщо в перший рік правління Януковича здавалося, 

що обіцянку налагодити відносини і з Заходом, і зі Схо-

дом, виконується цілком успішно, то 2011 приніс розча-

рування. «Холодна війна» з Росією за газ продовжується 

до цих пір, Захід обурений ув’язненням екс-прем’єра 

Юлії Тимошенко і судом над екс-міністром внутрішніх 

справ Юрієм Луценко. Україну звинувачують у перес-

лідуванні опозиції. Президент ставив Росії ультиматуми 

аж до загрози «втратити Україну», однак пом’якшав 

після різкої реакції Заходу на вирок Юлії Володими-

рівні. І тут спроби лавірувати між ЄС і РФ стали оче-

видними, але неуспішними. Росія, яку не хвилює доля 

Тимошенко, але хвилює газ, не хоче поступатися Украї-

ні. Європа вимагає демократії, і не вірить президенту, 
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погрожуючи йому міжнародною ізоляцією.  

Велике значення на збільшення емоційності та сти-

хійності народного зібрання на Майдані мала трансфор-

мація риторики Януковича стосовно вектора зовнішньої 

політики. 

На Саміті ЄС екс-президент скаже про угоду з ЄС: 

«Я сказав, що якщо ви не готові підписувати цю угоду 

сьогодні, давайте почекаємо завтра, давайте післязавтра, 

давайте наберемося терпіння». 

В українському суспільстві проходить масова агіта-

ція на підтримку процесів євроінтеграції, але за кілька 

днів до Саміту у Вільнюсі Віктор Янукович зупиняє ро-

боту урядової комісії, що готує документи для підпи-

сання Асоціації між Україною та ЄС. В цей же час в ук-

раїнському суспільстві відбулася точка неповернення і 

повного розчарування у чинному президентові і його 

політиці. Українське суспільство досягло піку активно-

сті, що відбилося на тому, що тисячі українців вийшли 

на Майдан заявити про свій протест існуючій владі. 

Поворотною точкою в трансформації образу Віктора 

Януковича як авторитарного лідера стало побиття сту-

дентів та журналістів 1 грудня 2013 на Майдані, що 

спровокувало наростання агресивності протестного ук-

раїнського суспільства та подальшу ескалацію конфлі-

кту. Прорахунком президента України стало те, що з 

офіційною заявою з приводу побитих студентів він вис-

тупив через кілька днів, що дало опозиціонерам право 

вважати, що сам президент віддав наказ таким чином 

розігнати протестуючих. 

Своєрідним інструментом політичних маніпуляцій на 

«Євромайдані» 2014 року стали метафори. 

Як у будь-якій війні, має бути територія, де відбу-

ваються події. У даному випадку лідерами опозиції ви-

користовувалася цей смисловий наратив як «Майдан-

гідності», який як нарратив мав свої символічні кордони, 

власні органи самоврядування та внутрішню інфраструк-

туру, що розділяється населенням. Політичний наратив 

«Майдан» підкріплювався культурними смислами, а са-

ме – багаторазове виконання національного гімну і гасел 

«Слава Україні», які свідчили про єдність народу в бо-

ротьбі проти влади [10]. 

Гідність Майдану в риториці лідерів опозиції проти-

ставляється незаконним діям представників влади, у якій 

зневірений народ бачив ворога. Спекуляція на проти-

ставленні «свої – вороги» використовувалася з трибуни 

Майдану лідерами опозиції як фактор маніпуляції. Лідер 

партії УДАР Віталій Кличко часто закликав українське 

населення з’їжджатися на Майдан бо «Влада оголосила 

війну народу України. Але нас більше. І ми будемо ра-

зом! Сідайте в машини, маршрутки, автобуси». Проте 

лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк закликав 

населення на «Євромайдан» після переговорів з прези-

дентом України Віктором Януковичем і робочою гру-

пою. Він уточнив, що лідери опозиції продовжують 

проводити переговори, щоб домогтися реального резуль-

тату, тому мітингувальники повинні зберігати спокій і 

не вступати в битву з силовиками. Наступного дня вже 

Арсеній Яценюк змінює свою позицію і заявляє, що «ми 

відповідаємо за життя кожної людини. Тримаємо оборо-

ну і ні кроку назад». А через ще деякий час один з пред-

ставників опозиції режиму Януковича Арсеній Яценюк 

закликав людей бути активними і нагадав, що «Якщо 

куля в лоб, то куля в лоб», що стало гаслом згодом. Змі-

на курсу політичної риторики лідерів Майдану по ходу 

своїх виступів свідчить про стихійність і відсутність сис-

темності в процесі прийняття політичних рішень усіма 

лідерами опозиції. 

Неодноразово лідери опозиційних партій України 

оголошували з трибуни Евромайдана наступні гасла, 

проводячи діалог з населенням – «Слава Україні – Геро-

ям слава – Слава Україні – Смерть ворогам». У даній 

метафоричній конструкції, враховуючи політичні реалії 

ситуації в Україні, «вороги» – представники влади, 

«герої» – народ України, який вийшов на площу боро-

тися за свою свободу. Ототожнення себе як лідерів наро-

дного протистояння на Майдані не було ефективним для 

лідерів опозиції, оскільки значною підтримкою у мітин-

гувальників вони не користувалися. 

На «Євромайдані» відбулась сакралізація подій, про 

що свідчить гасло охоронців площі Майдану «Голосом 
народу говорить Бог». Таким чином проводиться не тільки 

психологічне розмежування «ми – вони», «свої – чужі», 

«друзі – вороги «, а й духовне, що на військовому полі 

вважається орієнтацією на той чи інший силовий табір. 

Ірраціональний бік почуттів народу підсилювала ри-

торика лідерів опозиції, спрямована на численні згадки 

про «втраченої мрії» приєднання до дружної сім’ї євро-

пейських народів. Ситуація кардинально змінилася після 

першого побиття студентів на Майдані, а також того, що 

Віктор Янукович в той момент перебував з візитом у 

Москві, намагаючись вирішити економічні проблеми 

України. Побиття кількох студентів викликало нову хви-

лю протестів, ще більше радикальну ніж попередню 

агітацію на підтримку європейських цінностей. Можна 

говорити про закінчення першого етапу народного про-

тистояння на Майдані, який полягав у вираженні невдо-

волення фактом непідписання договору з Євросоюзом. 

«Євромайдан» трансформувався з орієнтації на Євро-

пейські цінності в масові акції протесту проти самого 

Віктора Януковича. Градус радикалізації дійшов до та-

кого ступеня, що звучали гасла фізичного знищення пре-

зидента України. 

Відповідно свою світоглядну картину політичного 

світу представляла влада. У свою чергу Верховна влада 

в контексті прийнятих законів 16.01.2014 року охрестила 

учасників «бойових дій», а також людей, що знаходяться 

на площі «екстремістами», екс-прем’єр-міністр М. Азаров 

у відповідь на факти про загиблих назвав їх «злочин-

цями». Так, член Партії регіонів Ганна Герман в прямо-

му ефірі Громадське.ТБ сказала наступне: «своїми кро-

ками влада хоче остудити гарячі голови, які рвуться в 

бій. Вони не знають, що таке війна. Це іграшки в войну-

шки. Справжня війна – страшна». 

Президент України Віктор Янукович в офіційному 

зверненні до українського народу висловлював жаль про 

факти фізичного насильства на Майдані, і заперечував 

тим самим свою причетність до цього. Тим не менше, 

більшість населення України були впевнені, що Віктор 

Янукович закріпив свій статус як авторитарного лідера, 

тому всі накази з приводу Майдану віддає особисто. 

Прорахунком політичної опозиції було те, що в кри-

тичних умовах від них вимагалася єдність думок і рі-
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шень, в ситуації коли ідеологічна протидія їх очевидна і 

по суті вони один для одного також були конкурентами 

в боротьбі за електорат. Нерідко мови, які вони вимо-

вляли перед мітингувальниками суперечили як настроям 

населення, так і їхньої спільної позиції. На Майдані також 

закріпився принцип звітності депутата перед виборцями, 

незважаючи на те, що в Україні існує тільки вільний 

мандат, він під революційним натиском трансформува-

вся в імперативний. Наприклад, після перших безрезуль-

тативних переговорів з Віктором Януковичем і його 

робочою групою, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та 

Володимир Кличко у виступах перед мітингувальниками 

на Майдані повідомили, що найголовніші вимоги Май-

дану, а саме відставка Януковича з поста Президента 

України неможлива, оскільки президент ніколи на це не 

погодиться. Віталій Кличко спробував заспокоїти насе-

лення неодноразово закликаючи до мирних акцій, які не 

повинні призвести до кровопролиття, а Олег Тягнибок у 

відповідній йому манері скандував «Слава Україні», в 

той час коли від нього як лідера націоналістичної 

патріотичної партії чекали заклику до конкретних дій. 

Арсеній Яценюк більш тонко проаналізував настрої 

мітингувальників на Майдані і закликав до будівництва 

нової барикади, як оборонної споруди від силовиків, 

покликаних розігнати Майдан. 

У виступах лідерів опозиції простежувався такий 

недолік їх образів як відсутність харизми, яка б сприяла 

легітимації їхніх промов перед мітингувальниками. Ві-

домо, що населення відверто виступало проти опозиції, а 

також їх помірної позиції з приводу недопущення еска-

лації конфлікту. 

Риторика лідерів опозиції змінилася після перших 

жертв на Майдані. Тоді зі сцени Майдану лідер партії 

«УДАР «Віталій Кличко повідомив, що відчуває відпо-

відальність перед родичами загиблих і не може закли-

кати людей охороняти барикади. Такої же риторики 

дотримувались Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. 

Символіка народного протистояння полягала у вико-

ристанні метафор, гасел.  

Моделювання політичного простору пояснюється за 

допомогою теорії психосемантичного впливу, яка наго-

лошує на зв’язку метафори з процесом мислення [6, 

с.123]. У цій концепції свідомість являє собою сукуп-

ність понять і образів (відокремлених інформаційних 

комплексів), що відомі індивіду й становлять альтер-

нативне поле для вибору тієї чи іншої моделі поведінки. 

Після того, як Майдан перестав бути просто мирною 

акцією українців проти свавілля політиків, люди для 

боротьби та протистояння спецпідрозділу МВС «Бер-

кут» об’єднувались у сотні. Ця назва не є випадковою, 

адже тут вбачається повернення до історичної пам’яті- 

козацької боротьби за незалежність 1917–1921 років. 

Йдеться про те, що основою організації Вільного ко-

зацтва стала сотня, що набиралася з громадян одного 

села чи міста не молодших за 18 років і не мала чітко 

визначеної кількості. Сотні волості формувалися в курінь, 

курені – в полки, а полки губернії об’єднувалися в Кіш. 

На той час вільні козаки об’єднались після розпаду 

царської Росії задля з метою захисту правди, свободи і 

соборного народовладдя людей вільної України і свя-
щеннослужителів Української Православної Церкви. Поділ 

на сотні відбувся у Самообороні Майдану. Саме слово 

Самооборона у процесі боротьби з правлячою елітою 

використовується для протиставлення та наголошення 

на діаметральній протилежності.  

Таким чином, на «Євромайдані» політичні метафори 

використовували як представники влади, так і опозиції 

задля впливу на масову свідомість мітингувальників. У 

процесі боротьби з владою виявився символічний 

потенціал «метафоричних бурь» українського політич-

ного дискурсу.  

Висновки:  

1. Українська політична мова є дієвим механізмом на 
шляху побудови демократичного політичного дискурсу, 

оскільки використовує широкий спектр символічних за-

собів як для оформлення офіційних промов на загально-

державному рівні, а також не заперечує використання 

негативних метафор для формування образу суперника 

та ворога. 

2. На сучасному етапі техніки застосування маніпу-

лятивного характеру політичної метафори в Україні по-

требує удосконалення, що пов’язано з труднощами 

трансформаційного характеру суспільних перетворень з 

часів здобуття незалежності. В Україні яскраво просте-

жують «метафоричні бурі», які пов’язані з народними 

протистояннями, що зумовлює появу нових політичних 

цінностей. 
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Formulation of the problem. There are reasonable 

restrictions on the choice of alias form, as well as the legal 

features of copyright protection in the case of its use. 

However, many issues remain to be resolved solely from the 

standpoint of legislative and legal analogy, namely the 

analogy with the regulation of the right to a natural person. 

In addition, the pseudonym falls within the scope of the right 

of personality (the right of publicity), which is still poorly 

regulated by Ukrainian law. There is also no clear 

understanding of the license to use someone else’s nickname. 

As well as regulating the coincidence of pseudonyms, or the 

use of pseudonyms of deceased authors. 

Purpose of the work is to consider the problematic 

issues of using an pen name. 

Presentation of the main material. Article 28 of the 

Civil Code (referred to as the CC) guarantees everyone the 

right to a name. That is, the right to identify and personalize 

in the social space. 

An individual acquires rights and performs duties (makes 

transactions) using his name. However, Part 2 of Art. 28 of 

the Civil Code guaranteed the right of a person to use a 

pseudonym (or to remain incognito) when committing 

certain transactions. First of all, we are talking about creative 

pseudonyms that operate only in the field of intellectual 

activity [1]. Article 14 of the Law of Ukraine «On Copyright 

and Related Rights» (from now on – the law) contains the 

following non-property rights of the author: 

– have a nickname, 

– use and dispose of the pseudonym (indicate it on the 

works, require indication instead of the real name during its 

public use and on printed copies) [2]. 

A pseudonym (English nom name pl.) is a name that the 

author-creator uses instead of his real name for several 

reasons. The pseudonym emphasizes the uniqueness of the 

author, performs the same role as the brand (trademark) for 

goods and services in enterprises. 

The phenomenon of pseudonyms has been known since 

the 1700s. However, it became an attribute of copyright only 

after the appearance of the first documents that officially 

confirmed the existence of this institution. 

In the 1780s, Alexander Hamilton, James Madison, and 

John Jay wrote The Federalist Papers under the pseudonym 

Publius. The three men chose the name «Publius» because he 

was the founder of the Roman Republic, an iconic 

pseudonym. 

The right to a name is also the right to the first part and the 

surname of an individual. However, the name must be 

indicative enough to identify the individual. The nickname 

will be protected already in the requirement of uniqueness. 

The content of the right to a pseudonym can be defined by 

analogy with the right to a name as the exclusive right of a 

natural person (author) to have a pseudonym, use it, and 

dispose of it. 

The pseudonym individualizes the author. The use of a 

pseudonym is not mandatory for the participant of the 

copyright relationship. An alias can be entirely fictitious, or 

consist of an author’s name, or be part of a real name 

(abbreviation, affectionate form). The alias identifies the 

author and the actual last name and first name, and the 

author’s mark. A nickname can be simple (one word or 

several words) and compound: contain words and symbols, 

similar to TM. Theoretically, there are no restrictions on the 

creation of a pseudonym, except for reasonable restrictions. 

The law fixes the restrictions imposed on trademarks; we 

can apply them by analogy: 

– it is forbidden to use official names of states, emblems, 

and names of international intergovernmental organizations, 

– it is forbidden to use in names words that contradict the 

principles of morality and humanity. 

In addition to these restrictions, the author should not 

take the name of another character (hero) as a pseudonym. In 

the latter case, there may be a claim from the author-owner 

of the work, which features such a character, the dispute will 

be resolved in favor of the original author. 

Although the law does not impose any restrictions on the 

content of the nickname, the content of dubious origin is 

blocked by sites in practice. There may be a dispute between 

authors with similar aliases (the coincidence of aliases). To 

resolve the dispute, it is necessary to consider the good faith 

use of the pseudonym and the antiquity of its existence, or 

«brand value». That is, with which author readers identify 

this or that pseudonym. 

There are certain restrictions on the use of a natural 

person’s name. In particular, it is not desirable to take 

The article focuses on the right to a pseudonym, which provides identification of the writer, serves as an analog 

of the brand in the field of copyright, and in some way affects the scope of the author’s property rights and the term 

of protection of intellectual property. There are reasonable restrictions on the choice of pseudonym form and legal 

features of copyright protection in case of its use. However, many issues remain to be resolved solely from the 

standpoint of legislative and legal analogy, namely the analogy with the regulation of the right to an individual’s 

name. It is the author’s right to have a pseudonym and is in no way his responsibility. 

Key words: pen name, pseudonym, copyright, non-property rights, right to name, right to publicity. 
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someone else’s name or nickname if it misleads readers 

(consumers) or distorts the real name of a natural person, 

which harms his honor and dignity. 

There is a case law practice when the author took the 

pseudonym of the name of a physicist-scientist and wrote 

fantastic works. The court restricted the rights of the 

imposter and forbade the use of a pseudonym, and ordered 

the payment of non-pecuniary damage. 

To use someone else’s name (alonim), you need 

permission from an individual owner of the name, preferably 

in writing. However, from a reputational point of view, the 

author should refrain from the practice of anonyms. 

The coincidence of pseudonyms can be a conscious 

action, or it can be a good-faith mistake. In any case, the 

case will be resolved, considering the priority of using the 

pseudonym [4]. The dispute will be resolved in favor of the 

original author, in the case of assigning a pseudonym to the 

deceased. Non-proprietary copyright is eternal. The right to 

be recognized as the author of the work, here we can add 

that this right includes the right to be called the pseudonym 

that the author chose during his lifetime. There are still 

scientific debates about the reality of Shakespeare. However, 

his ingenious works are associated with the author’s 

pseudonym for hundreds of years. This is a logical 

conclusion; the pseudonym does not become public domain 

(but it is desirable to get some legislative clarification about 

this possibility).  

The use of pseudonyms by writers and artists has been a 

widespread practice for centuries, and their use is well 

known and famous today. 

Creating a nickname and using a nickname during the 

publishing house itself is popular among online and classic 

authors, even in the digital age of social media [5]. 

However, successful nickname promotion will require 

knowledge and investment in SEO to bring the nickname to 

the top of Google search queries. 

In general, the presence of aliases affects the emergence 

and protection of copyright. In general, pseudonyms can be 

divided into the following two types: those that identify the 

author and those that do not identify the author. If the 

nickname can identify the author, the author will not have 

any problems.  

Many online authors write and present works on major 

literary platforms under pseudonyms. There are cases when 

such pseudonyms of the author are not identified. Moreover, 

there is no photo (at least some data from real life). To prove 

that the nickname belongs to this particular reporter will be 

as difficult as possible. In the absence of the possibility to 

identify the author, there may be well-founded doubts about 

his authorship and copyright to work (post). Therefore, to 

prove the copyright of a work, you must provide proof of 

authorship or a certificate of registration. This is instead an 

exception, as the law regulates the issue of disputed authorship.  

If the work is published anonymously or under a 

pseudonym that does not identify the author, the author’s 

representative will be his publisher. The publisher will 

protect the rights and interests of its author, will act as its 

representative until the author of the work reveals himself, 

declaring his authorship publicly in any way. 

In addition, an alias that does not identify the author 

retains the term of copyright protection. Suppose the works 

are written under a pseudonym, which makes it possible to 

identify the author, the general term of copyright for the 

work is applied. For works that have been published under 

non-identifying pseudonyms – the validity period will be 70 

years from the date of publication of the work (which is 

many times less if the work was published during the 

author’s lifetime). Another nuance, the publication is the 

provision of the work to the public for review. That is the 

availability of the work through publication, display, 

demonstration, notification to the general public. The list of 

ways of disclosure remained open. 

If the pseudonym identifies the author, the author can be 

found in reality and logically associated with the pseudonym – 

such an author will enjoy the full range of copyrights 

without any restrictions. 

Suppose the pseudonym does not identify the author in 

the event of a dispute or claim to authorship. In that case, it 

will be necessary to prove that the pseudonym belongs to a 

specific individual further. 

About anonymous publication on the web, several 

additional methods may be needed to prove authorship: to 

conduct examinations that will prove that the author who 

posted the work on the network did so from a specific IP 

address. 

Similarly, the issue of a pseudonym is disclosed by 

foreign law. Yes, copyright in Australia is automatic, free, 

and does not require registration (similar to Ukrainian). It 

also does not require the actual name of the author on the 

work to obtain copyright protection. The right to be 

identified as the author of work also does not affect whether 

the author uses his real name or not – if how the author 

wants to be identified reasonable. But the use of a 

pseudonym raises two critical issues of intellectual property, 

which follows from the practice of use: 

– Alias reputation. A name (including an alias) can have 

a reputation. It is essential to consider whether the name can 

cause public confusion with the existing name and whether it 

has been registered as a trademark. The author always has 

the opportunity to register his nickname as a trademark. 

– Duration of copyright in works. As a rule, literary, 

musical, dramatic, or artistic works are protected by 

Australian law for 70 years after the year of the author’s 

death. However, if a work is created under a pseudonym, 

copyright lasts for 70 years from its first publication – 

potentially much less time. The exception is if the author’s 

real identity «is generally known or can be established by a 

reasonable investigation» [6].  

A pseudonym can belong to one author or several authors 

at the same time; there is no prohibition on the number of 

co-authors. There are numerous cases when two or three 

authors publish works under a joint pseudonym. 

The most exciting example of the commercially 

successful use of a pseudonym by several co-authors is the 

2021 Carmen Morla case. Three men received the 

prestigious Premio Planeta de Novela award for the book 

The Beast. Authors Agustin Martinez, Jorge Diaz, and 

Antonio Mercer have been writing and successfully 

publishing their works under the female pseudonym Carmen 

Morla for more than a year.  

The last issue concerning the use of a pseudonym is the 

possibility for one author to have several aliases 
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simultaneously. Again, there are no legal restrictions on this. 

Moreover, famous authors often had two or more pseudonyms 

under which they published works of various genres. 

Conclusions. The author’s name or pseudonym must be 

recorded in the print edition within the copyright mark. The 

single copyright protection mark consists of three elements: 

©, the author’s name or the person who owns the copyright 

to work, the year of the work’s first publication: ©, the 

author’s name, 2021. 

Speaking of publication the law does not only mean 

printed publications. Article 1 of the Law on Publication 

defines both placements in classical and electronic form. 

However, it is worth noting that it is incorrect to use several 

terms of publication in a single law, even if they are 

synonyms. Doubts may arise as to the timing and confusion. 

A similar issue was resolved by the Law «On Electronic 

Documents and Electronic Document Management». Here, 

all works except books are electronic (digital) information. 

It is desirable that the law regulates the issue of the 

publication and clearly defines precisely where the published 

work will be considered published and does not confuse the 

concept of publication and publication. 

The last issue to consider is the misuse of the author’s 

pseudonym. Again, by analogy with the right to a name, it is 

wrong for a name to be used by another author as a name for 

his literary characters. Only when a literary character is 

identified with a real person, in this case, can it be identified 

as an interference with the person’s rights. 

A well-known precedent was Elena Filippova’s dispute 

with the directors of the series «Visitors.» According to the 

plaintiff, the hero of the series could easily be identified with 

her husband, which is why she sought a ban on showing the 

film. The producers of the series had to change the name of 

the chosen character [4]. 

The restriction of the right to a pseudonym by analogy 

will indicate a pseudonym in advertising without the 

author’s consent.  
Literature 

1. Scientific and practical commentary on the Civil Code of 
Ukraine. As of 15.09.2021, K: Professional, 2021. 1158 p. 

2. On copyright and related rights: Law of Ukraine of 
23.12.1993 № 3792-XII URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/3792-12#Text (appeal date: 25.11.2021). 

3. INFOGRAPHIC: A History of Pen Names URL: 
https://electricliterature.com/infographic-a-history-of-pen-names/ 
(appeal date: 25.11.2021). 

4. Personal Protection. Law and Business. Legal practice № 2-3. 
2013. 

5. Pseudonyms for Authors: Self-Publishing Pen Name Tips. 
URL: https://selfpublishing.com/pen-name-self-publishing/ (appeal 
date: 25.11.2021). 

6. Pen Names: A Useful Disguise Or A Legal Risk? URL: 
https://www.podlegal.com.au/pen-names-a-useful-disguise-or-a-
legal-risk/ (appeal date: 25.11.2021). 

7. The anonymous writer of crime novels turned out to be 
three men. URL:https://meta.ua/uk/news/world/27788-anonmna-
pismennitsya-krimnalnih-romanv-viyavilasya-troma-cholovkami/ 
(appeal date: 25.11.2021). 

8. Name or nickname? URL: https://www.facebook.com/ 
olga.burshtun/ (appeal date: 25.11.2021). 

 

 

Коваль О.М.,  

к.ю.н., доцент, доцент кафедри приватного та публічного права  

Київський Національний Університет Технології та Дизайну, olga.o.koval@gmail.com 

Україна, м. Київ 
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У статті розглядаються окремі питання використання псевдоніму, як унікального ідентифікатора письменника. 

Псевдонім використовується аналогічно до бренду у сфері авторського права, але певним чином впливає на обсяг 

майнових прав автора та строк захисту його інтелектуальної власності. Існують обґрунтовані обмеження щодо 

вибору форми псевдоніма та правових особливостей захисту авторського права у разі його використання. Проте 

багато питань залишаються відкритими й вирішити їх можливо виключно з позицій законодавчо-правової аналогії, а 

саме аналогії з регулюванням права на ім’я особи. Псевдонім це право автора і ні в якому разі не є його обов’язком. 
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Постановка проблеми. Розвиток науки та техні-

ки, які є показниками зрілості та розвиненості продукти-

вних сил, визначає ступінь перспективи модернового 

соціуму. Сучасну стадію науково-технічного прогресу 

можна охарактеризувати тим, що наука перетворюється 

в провідну сферу розвитку суспільного виробництва. 

Використовуються нові види сировини й її оброблення, 

відбувається зниження трудоємності за рахунок автома-

тизації та комп’ютеризації, підвищення значення інфор-

матизації через удосконалення засобів комунікацій 

тощо. Із іншого боку, науково-технічне піднесення ви-

кликає потребу у високому загальноосвітньому рівні, у 

високому рівні професійної освіти, в необхідності коор-

динації наукових досліджень на світовій арені, оскільки 

витрати на наукові дослідження стають вельми знач-

ними та проводити їх поодинці можуть дозволити собі 

не всі. У розвитку науки чергуються екстенсивні та ре-

волюційні періоди (наукові революції), що призводить 

до змінення її структури, засад, категорій та методів пі-

знання, а так само форм її організації. 

Значення науки стрімко зросло в епоху Відродження, 

тоді предметно-практична діяльність досягла рівня, на 

якому чимало завдань не піддавалися виконанню без 

застосування наукових методів. У XXІ столітті наука 

перетворилася в передову рушійну продуктивну силу. 

Виникли нові галузі виробництва, нерозривно пов’язані 

з модерновими відкриттями в галузі радіоелектроніки, 

біоінженерії, інформаційних технологій тощо. Наука 

стає сферою духовного виробництва, яка пропонує прак-

тиці надійно обґрунтовані програми та алгоритми діяль-

ності, виражені у формі теоретичних досліджень або 

інженерно-конструктивних схем. З’являється потреба і в 

уточненні понять самої науки в цілому та наукових дос-

ліджень зокрема в межах вивчення дисципліни «методо-

логія й організація наукових досліджень». 

Стан розроблення проблеми. Проблематика науко-

вих досліджень сьогодні розглядається в межах різних 

навчальних посібників і підручників (наприклад: «Ме-

тодологія системного підходу та наукових досліджень 

(дослідницькі та інноваційні процеси в державній слу-

жбі) [1], «Методологія наукових досліджень» [2-4], «Ме-

тодика навчання і наукових досліджень у вищій школі» 

[5], «Методологія та організація наукових досліджень» 

[5-9], «Методика оцінки ефективності науково-дослід-

них робіт» [10], «Методика та організація наукових дос-

ліджень» [11], «Методологія соціально-економічного 

дослідження» [12], «Методологія та методика економіч-

них досліджень (виконання та оформлення рефератів, 

курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, 

статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського облі-

ку)» [13], «Основи методології та організації наукових 

досліджень» [14], «Майстерня вченого» [15], «Організа-

ція та методика науково-дослідницької діяльності» [16] 

тощо), а також наукових статей (наприклад, «Особливо-

сті наукового дослідження у сучасному світі» [17]). Не 

зважаючи на певну розробленість аналізованої пробле-

матики, нерозкритою є специфіка юридичних наукових 

досліджень, їхнього поняття й їхньої класифікації. 

Мета роботи – проаналізувати дефініцію юридичних 

наукових досліджень, класифікувати їх за видами та за-

гострити увагу вчених-правників на існуванні проблема-

тики методології й організації юридичних наукових 

досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Формою функціону-

вання та перспективою науки цілком справедливо визна-

ється наукове дослідження. Юридичні наукові дослі-

дження мають специфіку, що пов’язана з вивченням 

таких правових явищ, які не можна описати з посилан-

ням на певні формули чи закони природи. Такими пра-

вовими явищами, наприклад, є правові відносини, осно-

У статті представлено розуміння юридичних наукових досліджень та подано їх класифікацію. 

Метою роботи визнається аналіз дефініції юридичних наукових досліджень та поділ їх за видами. У 

статті застосовуються загальнонаукові методи: аналіз існуючих понять наукових досліджень, 

аксіоматичний метод для вироблення концепції наукових досліджень, метод абстракції для виділення 

загальних властивостей поняття наукових досліджень. Робиться висновок, що юридичне наукове 

дослідження безумовно є процесом, при цьому йдеться про процес, який має систематичний та 

цілеспрямований характер, із використанням методів юридичної науки, наслідком якого повинні стати 

знання про правові явища (феномени) та державу (юридичну дефініцію держави та правове регулювання 

функціонування її механізму), логіку виникнення, перспективи і трансформації таких явищ із метою 

задоволення інтересів особи, соціуму та держави. 

Ключові слова: наукові дослідження, юридичні наукові дослідження, види юридичних наукових 

досліджень, юридичні фундаментальні наукові дослідження, юридичні прикладні наукові дослідження. 
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вою яких є суспільні відносини. Чи-то стосується 

окремих категорій і понять, які є здебільшого абстракт-

ними. Так, існує понад 100 визначень кримінальної від-

повідальності, а єдиного узгодженого не має і досі. Не-

випадково такі поняття не знаходять своєї фіксації у 

відповідних нормативно-правових актах. 

Висловлене впливає на те, що в загальному вигляді 

поняття наукового дослідження розглянуто, в тому числі 

і в межах методології й організації таких досліджень, а 

юридичні наукові дослідження як поняття залишається 

поза інтересами науковців-правників. У цьому аспекті й 

бракує навчальної та спеціальної літератури з методоло-

гії юридичних наукових досліджень. 

Взагалі поняття наукового дослідження не знайшло 

свого закріплення в законодавчому фундаменті нашої 

країни. Не існує безпосереднього визначення і дефініції 

«наукове розроблення». Науковцями ці поняття тлума-

чаться таким чином: наукове дослідження – це процес: 

1) який є систематичним та спрямованим на вивчення 

певних об’єктів; 2) у якому використовуються засоби і 

методи науки; 3) який має на меті сформувати знання 

про об’єкт, що вивчається, а також установити закономі-

рності його виникнення, розвитку і перетворення в інте-

ресах раціонального використання у практичній діяль-

ності людей [17, с.10]. Наукове дослідження кардинально 

відрізняється від інших досліджень тим, що розкриває 

закономірні зв’язки дійсності у вигляді абстрактних по-

нять, схем, таблиць, які людина зазвичай сама створює в 

процесі дослідження якогось явища або процесу. Ознаками, 

які притаманні тільки науковому дослідженню слід вва-

жати: новизна та унікальність; творчий характер; взає-

мозв’язок теорії та практики; оригінальні підходи та тех-

нології; зв’язок з іншими науками; самостійність [17, с.10]. 

Наукове розроблення ж розуміється як здійснення 

системи дій для одержання певного модернового резуль-

тату в різних галузях науки та техніки, вироблення ново-

го чи вдосконалення вже наявного продукту або послу-

ги. Наукові розроблення орієнтуються найчастіше саме 

на споживача, на відміну від наукових досліджень, і 

створюються під час з’явлення певного попиту. 

У Законі України від 26 листопада 2015 року № 848-

VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» розк-

риваються поняття наукової діяльності як інтелектуаль-

ної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових 

знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дос-

лідження. Наукова (науково-технічна) робота в цьому 

законі визначається як наукові дослідження та науково-

технічні (експериментальні) розроблення, проведені з 

метою одержання наукового, науково-технічного (прик-

ладного) результату [18]. Основними видами наукової 

(науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослід-

но-конструкторські, проектно-конструкторські, дослід-

но-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-

пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або 

партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, 

пов’язані з доведенням нових наукових і науково-техні-

чних знань до стадії практичного використання [18]. 

Наукові дослідження класифікуються по різних підс-

тавах. По джерелу фінансування розрізняють наукові 

дослідження бюджетні, господарсько-договорні та нефі-

нансовані. Бюджетні дослідження фінансуються із кош-

тів державного бюджету України або бюджетів регіонів 

України. Господарсько-договорні дослідження фінансу-

ються організаціями-замовниками за господарськими 

договорами (в цьому випадку майново-господарські зо-

бов’язання, що виникають між суб’єктами господарю-

вання та негосподарюючими суб’єктами (які здійснюють 

наукову діяльність) – юридичними особами на підставі 

господарських договорів). Нефінансовані дослідження 

здебільшого виконуватися за ініціативою вченого за ін-

дивідуальним планом наукового (науково-педагогічного) 

працівника (в Україні їх переважна більшість). Останнє 

пов’язано з тим, що п.п. 1 і 2 ч. 4 ст. 6 вищезгаданого 

закону зобов’язують наукового працівника проводити 

наукові дослідження та/або науково-технічні (експери-

ментальні) розроблення відповідно до укладених дого-

ворів (контрактів), а так само представляти результати 

наукової та науково-технічної діяльності шляхом науко-

вих доповідей, публікацій тощо. 

У нормативно-правових актах, що регулюють науко-

ву діяльність, наукові дослідження поділяють за цільо-

вим призначенням на фундаментальні, прикладні, пошу-

кові та розроблення. Так, у Законі України від 

26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і нау-

ково-технічну діяльність» розкриваються поняття фун-

даментальних і прикладних наукових досліджень. Так, 

фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та 

експериментальні наукові дослідження, спрямовані на 

одержання нових знань про закономірності організації та 

розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’яз-

ків. Результатом фундаментальних наукових досліджень 

є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття зако-

нів природи, невідомих раніше явищ і властивостей ма-

терії, виявлення закономірностей розвитку суспільства 

тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне ви-

користання у сфері економіки [18]. Наприклад, до фун-

даментальних досліджень можна віднести дослідження 

закономірностей становлення та функціонування право-

вих систем або механізму реалізації кримінальної відпо-

відальності, або світових, регіональних і національних 

перспектив кримінальної активності населення. 

Прикладні наукові дослідження – теоретичні та екс-

периментальні наукові дослідження, спрямовані на оде-

ржання і використання нових знань для практичних ці-

лей. Результатом прикладних наукових досліджень є 

нові знання, призначені для створення нових або вдос-

коналення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, 

методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо 

виконання актуальних науково-технічних та суспільних 

завдань [18]. Іншими словами, вони спрямовані на вирі-

шення проблем використання наукових знань, отрима-

них у результаті фундаментальних досліджень, у прак-

тичній діяльності людей. Наприклад, як прикладні можна 

розглядати дослідження проблем тактики та методики 

розслідування окремих видів кримінальних правопору-

шень або запобігання кримінальним правопорушенням 

на окремих територіях (наприклад, підконтрольна час-

тина Донецької області) або підприємствах. 

Наукові дослідження в сфері юридичних наук найча-

стіше є поєднанням двох указаних видів, і тому їх можна 

впевнено називати теоретико-прикладними. 
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Пошуковими називають наукові дослідження, спря-

мовані на визначення перспективності роботи над темою, 

відшукування шляхів розв’язання наукових завдань. 

Розробленням називають дослідження, яке спрямовано 

на впровадження в юридичну (правозастосовну) практи-

ку результатів конкретних фундаментальних і приклад-

них досліджень. За тривалістю наукові дослідження слід 

поділяти на довготермінові, короткострокові й експрес-

дослідження. Залежно від форм і методів дослідження 

окремі вчені виокремлюють експериментальне, методи-

чне, описове, експериментально-аналітичне, історико-

біографічне дослідження та дослідження змішаного типу.  

У теорії пізнання виділяються два щаблі досліджен-

ня: теоретичний і емпіричний. Теоретичний рівень дос-

лідження характеризується перевагою логічних методів 

пізнання. На цьому рівні отримані факти досліджуються, 

обробляються через призму логічних понять, умовиво-

дів, законів і інших форм мислення. При цьому об’єкти, 

що підлягають вивченню, уявно аналізуються, узагаль-

нюються, осягаються їхня сутність, внутрішні зв’язки, 

закони розвитку. На теоретичному щаблі пізнання з’ясу-

вання правових явищ може проводитися з використан-

ням органів почуття, проте подібне використання емпірії 

вважається підлеглим. 

Теоретичне пізнання утворюють такі структурні еле-

менти, як-от: проблема, гіпотеза та теорія. Так, пробле-

мою визнається складне теоретичне чи практичне завда-

ння, способи виконання якого або взагалі невідомі, або 

відомі не в повній мірі. Розрізняють проблеми нерозви-

нені (передпроблеми) та розвинені. Нерозвинені про-

блеми характеризуються тим, що: 1) вони з’явилися на 

фундаменті відповідної теорії (концепції); 2) це важко 

вирішувані, нестандартні завдання; 3) їхнє розв’язання 

спрямоване на усунення протиріччя, яке виникло в пі-

знанні; 4) шляхи вирішення проблеми невідомі. Розви-

нені проблеми мають більш-менш деталізовані вказівки 

на шляху їхнього розв’язання. 

Гіпотезою вважається потребуюче перевірення та до-

казування припущення про фактор, який спричиняє пев-

ний наслідок, про структуру досліджуваних об’єктів і 

характер внутрішніх і зовнішніх зв’язків складових час-

тин. Гіпотези можуть формулюватися під час прове-

дення, наприклад, кримінологічного дослідження або 

соціологічного дослідження в кримінальному праві. Так, 

під час аналізу динаміки та факторів кримінальної акти-

вності населення в Кременчуцькому районі Полтавської 

області висувалися зокрема такі гіпотези: відбувається 

безперервне зростання кількості викрадань чужого майна 

та тяжких насильницьких кримінальних правопорушень; 

в сільській місцевості коефіцієнт кримінальної активно-

сті менший, ніж у місті; кримінальна активність непов-

нолітніх має тенденцію до збільшення в зв’язку падінням 

доходів домогосподарств на тлі постійного підвищення 

комунальних тарифів; масштабне безробіття, наркоманія 

та пияцтво істотно детермінують кримінальну актив-

ність значної частини населення. 

Відповідні критерії мають бути притаманні наукові 

гіпотезі. Такими критеріями є: 1) релевантність, тобто 

відповідність (адекватність) фактам, на яких вона ґрун-

тується; 2) можливість перевірки суб’єктом пізнання за 

допомогою дослідних засобів, співставлення з фактич-

ними даними спостереження або експерименту (винят-

ком є гіпотези, які не можна перевірити); 3) сумісність із 

наявними науковими знаннями; 4) володіння пояснюва-

льною здатністю, тобто із гіпотези повинно виводитися 

певна кількість підтверджувальних її фактів, наслідків. 

Більшу пояснювальну силу має та гіпотеза, з якої виво-

диться найбільша кількість фактів; 5) простота, тобто 

вона не повинна складатися з довільних припущень, 

суб’єктивістських нашарувань [19, с.24]. 

У теорії виділяються описові, пояснювальні та про-

гнозні гіпотези. Описова гіпотеза є припущенням про 

змістовні властивості об’єктів, характер зв’язків між 

окремими складовими частинами досліджуваного об’єкта. 

Пояснювальна гіпотеза вважається припущенням про 

причинно-наслідкові залежності. Прогнозна гіпотеза 

визнається припущенням стосовно тенденції та законо-

мірностей перспективи об’єкта дослідження. 

Теорія є логічно організованим знанням, концептуа-

льною системою знань, яка адекватно та цілісно віддзер-

калює певну сферу дійсності. Теорія характеризується 

тим, що вона: 1) є однією із форм раціональної розумо-

вої діяльності; 2) визнається цілісною системою достові-

рних знань; 3) не тільки описує сукупність фактів, однак 

і пояснює їх, тобто з’ясовує виникнення та перспективу 

правових явищ і процесів, їх внутрішні та зовнішні 

зв’язки з державними й іншими феноменами, причинні й 

інші залежності тощо; 4) містить лише всі обґрунтовані 

та доведені висновки та положення. 

Теорії класифікують за предметом дослідження. За 

цим критерієм розрізняють соціальні, математичні, фі-

зичні, хімічні, психологічні, етичні та інші теорії. Існу-

ють і інші класифікації теорій. 

Структурними елементами теорії, які виокремлю-

ються сучасній методології наукових досліджень, є: 

1) фундаментальне підґрунтя (дефініції, закони, аксіоми, 

принципи (засади) тощо); 2) ідеалізований об’єкт, інак-

ше кажучи, теоретична модель (конструкція) якоїсь час-

тини дійсності, істотних властивостей і зв’язків дослі-

джуваних явищ і предметів; 3) логічна схема теорії як 

сукупність певних нормативів і способів доказування; 

4) філософські настанови та соціальні цінності; 5) поєд-

нання законів і положень, що виводяться як наслідки із 

цієї теорії. 

Перевага почуттєвого пізнання (вивчення зовнішньо-

го миру через органи почуття) характеризує емпіричний 

рівень дослідження. Це не говорить про відсутність ра-

ціональної розумової діяльності на такому рівні дослі-

дження, проте форми теоретичного пізнання на ньому 

мають підлегле значення. Взаємозв’язок емпіричного та 

теоретичного щаблів дослідження проявляється в тому, 

що: 1) система фактів є практичним фундаментом теорії 

або гіпотези; 2) факти можуть підтверджуватися теорією 

або спростовуватися нею; 3) науковий факт завжди 

пов’язаний з відповідною теорією, оскільки він не може 

формулюватися без системи понять, тлумачиться без 

теоретичного підґрунтя; 4) в сучасній науці лише теорія 

визначає та направляє емпіричне дослідження. 

Емпіричний рівень дослідження складається з фактів, 

емпіричних узагальнень та законів (залежностей). При 

цьому факт, як поняття, уживається в кількох значеннях: 

1) об’єктивна подія, результат, що належить об’єктивній 
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реальності (факт дійсності) або сфері свідомості та пі-

знання (факт свідомості); 2) знання про яку-небудь по-

дію, явище, вірогідність якого доведена (істина); 3) про-

позиція, що фіксує знання, одержане під час проведення 

спостережень й експериментів. У юридичних науках до 

фактів дійсності можна віднести нормативно-правові 

акти, юридичні факти, кримінальну активність населен-

ня, правотворчість, акти правозастосування тощо, а до 

фактів свідомості – правосвідомість громадян, законот-

ворця, правозастосовувачів і т. ін. 

Емпіричним узагальненням визнається система від-

повідних наукових фактів. Наприклад, унаслідок вивче-

ння кримінальних проваджень певної категорії й узага-

льнення практики розгляду таких проваджень судами 

України можна виявити типові помилки, що допуска-

ються судами під час кваліфікації кримінальних право-

порушень і призначення підсудним покарань. 

Емпіричні закони віддзеркалюють регулярність у 

явищах, стійкість у відносинах між спостережуваними 

явищами. Ці закони теоретичним знанням не вважають-

ся. На відміну від теоретичних законів, які розкривають 

змістовні взаємозв’язки дійсності, емпіричні закони де-

монструють поверхневіший рівень залежностей. До та-

ких законів можна віднести, наприклад, закономірності 

кримінальної активності населення країни чи окремого 

регіону. Це пов’язано з тим, що тенденції вчинення кри-

мінальних правопорушень, досліджені на великій тери-

торії, проявляють за своєю кількістю та за своєю класи-

фікацією таку ж закономірність, що природні явища 

(К. Маркс). 

Висновки. Юридичне наукове дослідження безумо-

вно є процесом, при цьому йдеться про процес, який має 

систематичний та цілеспрямований характер, із викори-

станням методів юридичної науки, наслідком якого по-

винні стати знання про правові явища (феномени) та 

державу (юридичну дефініцію держави та правове регу-

лювання функціонування її механізму), логіку виник-

нення, перспективи і трансформації таких явищ із метою 

задоволення інтересів особи, соціуму та держави. Юри-

дичні наукові дослідження мають характеризуватися 

новизною й унікальністю, творчістю, тісним зв’язком 

теорії та практики, в тому числі й правозастосовної, ори-

гінальністю підходів, зв’язком із іншими науками та, 

головне, самостійністю (на тлі протидії академічному 

плагіату. Розроблення проблем юридичних наукових 

досліджень має призвести до появи академічного курсу з 

методології й організації наукових досліджень в сфері 

юриспруденції.  
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Постановка проблеми. Ключовою тенденцією сьо-

годення є зростання інституціоналізації міждержавної 

політики у сфері захисту довкілля. Існують тисячі різ-

номанітних міжнародних норм та правил щодо екологі-

чного регулювання поведінки держав на міжнародній 

арені. Спільне екологічне законодавство країн-членів 

Євросоюзу є класичним прикладом тому. 

Головним пріоритетним завданнями нашої держави, 

як цивілізованої проєвропейської держави, в рамках 

здійснення політики щодо охорони навколишнього се-

редовища є підтримка екологічної безпеки міст України. 

Основні проблеми, які впливають на сучасний екологіч-

ний стан України виокремлено у Законі Україні «Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної полі-

тики України на період до 2030 року»: недостатнє фі-

нансування з державних та місцевих бюджетів на цільові 

природоохоронні заходи; відсутність інвестиційних фо-

ндів фінансування напрямів на екологічну модернізацію 

промислових виробництв вітчизняних суб’єктів госпо-

дарювання; низька сума штрафних санкцій за пору-

шення у сфері природокористування. Тому визначення 

напрямів щодо модернізації системи екологічної безпеки 

міст є пріоритетним завданням розвитку стратегічної 

державної політики. 

Проблеми модернізації системи екологічної безпеки 

міст України розглядалися провідними вченими: Інсти-

туту економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова 

НАНУ, Інституту економіки та прогнозування НАНУ, 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних дос-

ліджень НАНУ, Інституту економіки природокористу-

вання та сталого розвитку НАНУ, Інституту проблем 

природокористування та екології НАНУ, та інших. Од-

нак недостатньо дослідженими постають питання щодо 

виокремлення проблем та перспектив модернізації сис-

теми екологічно безпеки міст України, що й визначає 

мету нашого дослідження. 

Мета статті провести оцінку ключових проблем, що 

впливають на сучасний екологічний стан та надати пріо-

ритетні напрями та перспективи щодо модернізації сис-

теми екологічної безпеки міст України. 

Виклад основного матеріалу. Ефективна екологічна 

політика держави досягається завдяки вдосконаленню 

системи інтегрованого екологічного управління приро-

доохоронною діяльністю не тільки державних органів та 

її інституцій, але й інших вітчизняних суб’єктів госпо-

дарювання щодо екологічної безпеки міст України. 

Згідно даних державної служби статистики України 

[1] рівень викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря зменшився у 2020 році на 38% порівняно з 

2010 роком. Проведемо аналіз динаміки капітальних 

інвестицій на охорону навколишнього природного сере-

довища (витрати на модернізацію, капітальний ремонт, 

придбання нових матеріальних і нематеріальних активів) 

за 2009–2020 роки.  

У 2020 році порівняно з 2009 роком рівень інвестицій 

підвищився на 10198,92 млн. грн. Для розробки прогнозу 

на 2021–2023 роки побудуємо прогнозну економетричну 

модель, охарактеризуємо її степеневою функцією, яка 

описує 86% даних та має максимальне значення коефіці-

єнту детермінації (рис.1). Проведемо розрахунки на 

2021, 2022, 2023 роки. 

Згідно прогнозних даних з кожним роком відбува-

ється збільшення показників у 2021 році порівняно з 

2020 роком на 7,2%; у 2022 році на 12,7%; у 2023 на 
18,1%:  

      = 2465,1       = 14186,60 млн. грн. 

      = 2465,1       = 14922,37 млн. грн. 

      =2465,1        = 15641,62 млн. грн. 

Таким чином, у найближчій перспективі гарантуван-

ням екологічної безпеки міст буде запровадження еколо-

гічно збалансованої системи природокористування та 

збереження природних екосистем. Не зважаючи на збі-

У статті проведено оцінку ключових проблем, що впливають на сучасну екологічну безпеку міста та 

стабілізацію у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища України. Побудовано 

прогнозну економетричну модель динаміки капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища на 

2021–2023 роки. Визначено основні напрями та перспективи щодо модернізації системи екологічної безпеки 

міст України. 

Ключові слова: екологічна безпека, екологічна політика, природоохоронна діяльність, модернізація. 
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льшення капітальних інвестицій на охорону навколиш-

нього середовища існує ряд проблем, що впливають на 

сучасний екологічний стан України. По перше – призу-

пинення дій Кіотського договору. У 2013 році на зміну 

Кіотському Протоколу було укладено Паризьку угоду. У 

2016 році Україна ратифікувала Паризьку кліматичну 

угоду та взяла на себе низку зобов’язань щодо форму-

вання та реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату. Згідно з Розпорядженням КМУ від 16 вересня 

2015 р. № 980-р «Про схвалення Очікуваного націона-

льно визначеного внеску України до проекту нової гло-

бальної кліматичної угоди» Україна визначила «Очіку-

ваний національно-визначений внесок (ОНВВ) України» 

та надіслала його до Секретаріату РКЗК ООН. Згідно з 

ОНВВ Україна зобов’язалася до 2030 року не переви-

щити 60% від рівня викидів 1990 року [2]. 

По друге залишається низка проблем по реалізації 

Орхуської конвенції хоча і є певні позитивні результати 

[3]. Аналіз наукових доповідей, статей, монографічних 

збірників, нормативно-правових актів надає змогу виді-

лити проблеми у реалізації екологічної політики Укра-

їни. Дослідження провідних вчених Національного інс-

титуту національних досліджень дозволяють виокремити 

ключові проблеми, які мають вплив на екологічний стан 

нашої держави. Наведемо проблеми, що впливають на 

сучасний екологічний стан України на рис.2. 

Для вирішення проблем, що впливають на сучасний 

екологічний стан України застосовуються різноманітні 

механізми удосконалення державної екологічної політи-

ки. Ключовою тенденцією останніх десятиліть є встано-

влення єдиних стандартів у сфері охорони навколиш-

нього середовища. Класичний приклад екологічна 

політика країн-членів Євросоюзу, яка спрямована на 

забезпечення екологічної рівноваги, скорочення екологі-

чних збитків та заходів щодо раціонального викорис-

тання природних ресурсів. 

 

 
Рис.1. Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища України,  

за 2009–2020 роки 

Джерело: данні Держстату України [1] 

 

Рис.2. Проблеми, що впливають на сучасний екологічний стан України  

(складено за даними звіту Національного інституту стратегічних досліджень) 

y = 2465,1x0,6823 
R² = 0,8631 

y = 1059,3x + 1823,3 
R² = 0,8336 

y = 4796,1ln(x) + 720,09 
R² = 0,751 

y = -5,6861x2 + 1133,2x + 1650,8 
R² = 0,8338 
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Проблеми, що впливають на сучасний екологічний стан України 

 розмежування управлінням природокористуванням та контролем за станом навколишнього 

природного середовища; 

 проблеми, що пов’язані з відновленням інфраструктури житлово-комунального господарства 

населених пунктів; 

 недосконалість системи моніторингу стану навколишнього природного середовища; 

 екологічні проблеми з небезпечними відходами, зруйнованими сховищами, шахтами та кар’єрами; 

 часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу; 

 зауваження щодо виконання Орхуської конвенції; 

 проблеми деградованих сільськогосподарських земель в результаті виснажливої екологічно 

недбайливої експлуатації; 

 руйнація природного середовища унікальних рекреаційних регіонів в результаті несистемної і часто 

безконтрольної господарської діяльності; 

 адаптація економіки України до глобальних змін клімату; 

 гармонізація національної системи обліку та контролю звітності господарчих суб’єктів різної форми 

власності з екологічних та економічних показників до стандартів ЄС та ООН 
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На основі аналізу новітніх наукових концептуальних 

підходів щодо сфери охорони навколишнього середови-

ща та модернізації екологічної безпеки міст України 

визначимо основні напрями, стратегічні тенденції вирі-

шення проблем, що впливають на сучасний екологічний 

стан України: 

– наближення та підтримка екологічного законодав-

ства України до норм та правил Євросоюзу; 

– надання права органам місцевого самоврядування 

самостійно визначити ставки та базу оподаткування для 

податків та зборів на охорону навколишнього середо-

вища; 

– складання проектної документації на підтримку 

технічної інфраструктури територіальної громади (доро-

ги, мережі водопостачання, водовідведення, енергоефек-

тивні проєкти); 

– затвердження цільових програм розвитку територі-

альних громад із забезпечення екологічної безпеки й 

охорони навколишнього природного середовища;  

– забезпечення екологічної безпеки територій, пам’я-

тників природи, які охороняються законом і об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення;  

– затвердження містобудівних програм, генеральних 

планів забудови міста, іншої містобудівної документації 

щодо забезпечення екологічної безпеки міст. 

Висновки. Екологічна безпека міста є пріоритетним 

напрямом розвитку територіальних громад. Екологічні 

проблеми накопичувались десятиліттями, але за допомо-

гою політичних реформ відбувається поліпшення соціа-

льних, економічних умов громадян у містах. Розробка 

нових механізмів охорони довкілля набувають першоче-

ргового значення. Аналіз нормативно-законодавчої у 

сфері фінансування екологічної безпеки виявив недофі-

нансування, як на національному так і на регіональному 

рівні. Пріоритетними завданнями у сфері модернізації 

екологічної безпеки міст залишається розробка стратегій 

регіонального і міського розвитку з урахуванням механі-

змів фінансового менеджменту та екологічної складової 

розвитку. 
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Постановка проблемы. Финансовая отчетность пред-

приятия является одним из элементов метода бух-

галтерского учета, роль которого сложно переоценить. 

Ведь именно финансовая отчетность является информа-

ционным источником имущественного состояния пред-

приятия, результатов его хозяйственной деятельности, 

финансовых показателей на определенную дату. Потре-

бность в понимании результатов финансовой отчетности 

существует как у внутренних, так и у внешних потреби-

телей. Поэтому очень важно, чтобы организация финан-

совой отчетности была направлена на еѐ единое понима-

ние, при этом данные финансовой отчетности не были 

искажены. 

Формированию, организации, анализу, аудиту фи-

нансовой отчетности было уделено внимание таких 

украинских ученых, как: Т.Г. Бондаревой, Ф.Ф. Бутын-

ца, Е.С. Дубинской, М.Б. Кулинич, А.И. Малышкиной, 

М.А. Мартынюка, А.М. Стельмащука и других.  

Целью работы является обоснование усовершенст-

вования организации составления финансовой отчетности 

для унификации восприятия отчетных данных в соответ-

ствии с экономической потребностью при принятии 

эффективных управленческих решений. 

Изложение основного материала. Финансовая от-

четность является итоговой формой отчетности, которая 

отражает имущественное финансовое состояние пред-

приятия, раскрывает состав хозяйственных средств и 

источников их формирования, позволяет анализировать 

эффективность движения денежных средств на предпри-

ятии и распределение прибыли, выявить изменения 

учетной политики. Данные финансовой отчетности поз-

воляют анализировать ряд показателей хозяйственной 

деятельности предприятия, детально характеризующих 

состояние субъекта хозяйственной деятельности. 

Нормативно-законодательной базой, регламентиру-

ющей финансовую отчетность, являются Закон Украины 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

Украине» и Национальное положение (стандарт) бухгал-

терского учета № 1. Определение, представленное в вы-

шеназванных документах, трактуется следующим обра-

зом: «финансовая отчетность – отчетность, содержащая 

информацию о финансовом состоянии и результатах 

деятельности предприятия» [1,2]. 

Целью ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности является предоставление поль-

зователям для принятия решений полной, правдивой и 

беспристрастной информации о финансовом состоянии и 

результатах деятельности предприятия [1]. В НП(С)БУ 1 

изложены цель, состав и принципы составления финан-

совой отчетности и требования к раскрытию еѐ элемен-

тов. Также одним из важных требований, предъявляе-

мых к финансовой отчетности, является сопоставимость 

данных финансовой отчетности за разный отчетный 

период. Для обеспечения достоверной информации, ко-

торая способна влиять на процессы контроля, организа-

ции и управления, необходимо безупречное соблюдение 

требований бухгалтерского учета и своевременности 

предоставления отчетности. 

Анализ исследований методических рекомендаций, 

предъявляемых к составлению финансовой отчетности, 

отразил неоднозначность методических подходов к со-

ставу собственного капитала, отражаемого в балансе. В 

составе собственного капитала, который отражается в 

пассиве баланса, не учитываются как источники собст-

венных средств такие статьи, как целевое финансирова-

ние (в состав которой входит благотворительная помощь 

и прочие средства целевого финансирования и целевых 

поступлений) и обеспечение будущих расходов и плате-

В статье представлено понимание экономической сущности финансовой отчетности предприятия. 

Раскрыта роль финансовой отчетности в принятии эффективных управленческих решений. 

Проанализированы содержание, состав и структура основных форм финансовой отчетности 

предприятия. Исследовано нормативное обеспечение финансовой отчетности. Проведено исследование 

основных показателей анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Финансовая 

отчетность предприятия является информационной базой для финансово-экономического анализа, еѐ 

усовершенствование позволит улучшить качество анализа, определить направления и пути 

перспективного развития предприятия. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовые результаты, эффективность управленческих 

решений, анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
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жей (суммы обеспечения которых не увеличивают обя-

зательства будущих расходов, а которые включаются в 

первоначальную стоимость основных средств). В состав 

целевого финансирования могут входить взносы на со-

держание и непосредственное функционирование пред-

приятия, поэтому считаем, что целесообразным будет 

перенести статью «целевое финансирование» из второго 

раздела баланса в первый, что позволит более обосно-

ванно и объективно раскрыть состав и экономическую 

сущность собственного капитала. 

Согласно ПСБУ 11, обязательства признаются в слу-

чае, если их оценка может быть достоверно определена, 

и при этом существует вероятность уменьшения эконо-

мических выгод в будущем в следствие их погашения. 

По данному определению гарантийные выплаты и обес-

печения не могут входить в состав собственного капита-

ла, однако обеспечения, формируемые для восстановле-

ния земельных участков, демонтажа основных средств 

исключены из состава обязательств, поскольку данный 

вид гарантийных обеспечений увеличивает первона-

чальную стоимость основных средств и на них распро-

страняются требования П(С)БУ 7. Поэтому считаем це-

лесообразным в дальнейшем включать эти обеспечения 

в состав прочего дополнительного капитала. Изложен-

ные предложения по усовершенствованию статей балан-

са позволят как внешним, так и внутренним пользовате-

лям получить более достоверную информацию о 

финансовом и имущественном состоянии предприятия. 

Также эти изменения позволят управленческому звену 

более объективно проанализировать платежеспособ-

ность предприятия, его инвестиционную привлекатель-

ность, кредитоспособность, изучить структуру имуще-

ства и капитала с целью принятия эффективных 

управленческих решений. 

Отчет о финансовых результатах позволяет опреде-

лить динамику финансово-хозяйственной деятельности, 

исследовать финансовое состояние предприятия, при 

этом уделить внимание положительным и негативным 

факторам, влияющим на результаты деятельности пред-

приятия и спрогнозировать направления развития пред-

приятия.  

Анализ показателей финансовой отчетности позволя-

ет определить эффективность использования капитала, 

выявляет тенденцию к банкротству, наличие стабильных 

финансовых средств, зависимость от кредиторов и воз-

можность своевременной платежеспособности, осуще-

ствить сравнительный анализ деловой активности пред-

приятия в различный период времени, а также 

осуществить сопоставление расчетных коэффициентов с 

нормативными показателями. Кроме этого, поскольку 

финансовая отчетность предоставляется и внешним 

пользователям, менеджеры предприятия могут проана-

лизировать эти же показатели у конкурентов. Проведен-

ный анализ позволит оптимизировать функционирова-

ние субъекта хозяйственной деятельности. 

Состав финансовой отчетности включает в себя два 

вида отчета о движении денежных средств. Непрямой 

метод данного отчета отличается от прямого метода 

только методикой составления первого раздела, а 

именно движения денежных средств от операционной 

деятельности. Непрямой метод является сравнительно 

сложным в составлении, так как требует детализации 

многих аналитических данных, корректировки налого-

вого кредита и налоговых обязательств, расчетных данных 

при увеличении или уменьшении запасов, обязательств. 

Поэтому считаем целесообразным использование только 

прямого метода составления отчета о движении денеж-

ных средств, который полностью раскрывает информа-

цию о поступлении денежных средств на предприятие и 

их использование от различных видов деятельности, 

является более понятным для пользователей и значи-

тельно упрощает работу составителей отчетности. 

Выводы. Для эффективного управления финансово-

экономическим механизмом современного предприятия 

необходим обоснованный анализ экономических и фи-

нансовых показателей прогнозирования и планирования 

дальнейшей деятельности субъекта хозяйствования. Это 

обеспечивает финансовая отчетность предприятия, ко-

торая является информационной базой для финансово-

экономического анализа. Усовершенствование финансо-

вой отчетности позволит улучшить качество анализа, 

определить направления и пути перспективного разви-

тия предприятия. 
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Постановка проблеми: Негативні тенденції світо-

вої фінансової кризи призвели до того, що проблема 

банкрутства підприємства стала однією з актуальних 

проблем кожної країни світу. Тому актуальним завдан-

ням виступає розробка раннього запобігання і реагуван-

ня для діагностики кризових явищ на підприємстві. Діа-

гностика, виступаючи науковим інструментарієм відіграє 

важливу роль у процесі поточного контролю за його 

діяльністю і дає можливість оперувати необхідною ін-

формацією для залучення власних та позикових коштів 

для запобігання кризових процесів на підприємстві та 

створювати передумови підвищення ефективності його 

діяльності. 

Мета роботи: розробка методичних підходів до діаг-

ностики кризових явищ на підприємствах на основі за-

пропонованих стратегій які дозволять приймати чітки та 

обґрунтовані управлінські рішення на підприємстві для 

запобігання банкрутства, визначити параметри кризово-

го стану, розкрити та проаналізувати методи діагностики 

кризового стану підприємства, розкрити сутність та по-

казники авторського під ходу до діагностики стану підп-

риємства. 

Виклад основного матеріалу: Сучасна наука приді-

ляє достатньо уваги проблемам функціонування підпри-

ємства під впливом кризових процесів та явищ. Проте 

умови сучасного розвитку пов`язані з високими ризи-

ками, різними змінами, кризами та потрясіннями. Тому 

основне завдання – це розробка нових дієвих механізмів 

діагностики банкрутства. 

Багато вітчизняних і зарубіжних вчених присвятили 

дослідження вибору методів і моделей діагностування кри-

зового стану підприємств. Проте, тут слід відмітити декі-
лька важливих аспектів вирішення дослідницької проблеми. 

По перше, більшість авторів концентрують свою 

увагу на процесі діагностики як системі інструментів 

антикризової діяльності (Коротков, Василенко, Кошкін, 

Кривов’язюк, Городня, Шапурова та інші). Тут знахо-

дять своє відображення загальні, часткові та інтегральні 

методи і моделі діагностування кризового стану [1-4]. 

По друге, вивчають процес з позицій діагностики 

фінансово економічної стійкості підприємств (Кости-

рко), діагностики його фінансової рівноваги та інтегро-

ваної оцінки потенціалу фінансово економічної стійкості 

підприємства.  

По третє, заслуговують на увагу запропоновані 

М. Колісник методичні підходи у діагностиці кризових 

явищ у виробничо господарських структурах, а також 

запропонована система збалансованих показників для 

уточнення стратегічного спрямування підприємства 

(Немировський). Деякі науковці (Чуєв, Савицька) ото-

тожнюють поняття «діагностика» і «комплексний аналіз 

господарської діяльності» [1, с.186].  

Окремими авторами діагностика розглядається в сис-

темі управління ризиками на підприємствах (Сахарцева) 

та в процесі бізнес діагностики (Шевданенко). Наукові 

дослідження, представлені в праці Картохіної, розгля-

дають діагностику як основу для прийняття рішень в 

системі антикризового управління [5, с.42]. 

Ринкове середовище, яке нині розвивається в умовах 

глобальної та наростаючої кризи, ставить перед науков-

цями нові та складні завдання щодо пошуку таких мето-

дів діагностування стану підприємства, які дозволяли б 

швидко, об’єктивно, повноцінно та своєчасно встанов-

лювати ознаки кризових явищ та уміння управляти цими 

явищами. 

Відтак, важливим завданням під час проведення діа-

гностики є пошук і вибір ознак, які дозволять дослідити 

й описати діагностовану систему, яка складається з різ-

них елементів, які є не рівноцінними (рис.1).  

Більшість зарубіжних вчених визначають те. Що ме-

тоди оцінки кризових явищ підприємства, можна поді-

лити на три групи; 

1. Статистичні ( статистичне спостереження, середні 
величини, абсолютні та відносні величини, індексний та 

інші); 

2. Економічно-математичний(системний аналіз, імі-

тація, ділові ігри. математичне програмування, методи 

експертних оцінок та інші); 

3. Спеціальні методи, що використовуються лише в 
стратегічному аналізі (STEP-аналіз, SWOT-аналіз, SPASE-

аналіз, метод аналізу LOTS PІMS-аналіз) [6, с.206]. 

Інтегральні методи діагностики банкрутства підпри-

ємства: 

1. Оцінка імовірності банкрутства підприємства на 

основі Z-рахунку Альтмана. 

Цей метод запропонований у 1968 р. відомим захід-

ним економістом Альтманом (Edward I. Altman). Індекс 

кредитоспроможності, побудований за допомогою апа-

У статті розкрито основні методичні підходи до оцінки та діагностування кризового стану 

підприємств. Встановлено цілі антикризової діагностики, уточнено процес розвитку та діагностики 

кризових явищ підприємства. Визначено параметри кризового стану, розкрито та про аналізовано проблеми 

методичного забезпечення діагностики кризового стану підприємства. Запропоновано комплексний підхід в 

економічній діагностиці підприємства. 

Ключові слова: банкрутство, криза, методика оцінки вірогідності банкрутства, модель діагностики 

банкрутства, підприємство. 
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рату мультиплікативного дискримінантного аналізу 

(Multiple-diskriminant analysis-MDA), дозволяє в пер-

шому наближенні розділити суб’єкти господарювання 

на потенційних банкрутів і не банкрутів. При побудові 

індексу Альтман досліджував 66 підприємств, половина 

яких збанкрутувала в період між 1946 і 1965 рр., а поло-

вина працювала успішно, і 22 аналітичних коефіцієнти, 

які могли бути корисні для прогнозування можливого 

банкрутства. З цих показників він відібрав п’ять най-

більш значущих і побудував багатофакторне регресійне 

рівняння. Таким чином, індекс Альтмана являє собою 

функцію від деяких показників, які характеризують еко-

номічний потенціал підприємства та результати його 

роботи за минулий період. У загальному вигляді індекс 

кредитоспроможності (Z-рахунок) має вигляд: 

Формула Z-рахунку у загальному вигляді визначена: 

Z = 1,2 х1 + 1,4 х2 + 3,3х3 + 0,6 х4 + х5, де:  

х1 – оборотний капітал / сукупні активи; 

 

х2 – нерозподілений прибуток / сукупні активи; 

х3 – прибуток від операційної діяльності /сукупні ак-

тиви; 

х4 – ринкова вартість акцій / зобов’язання; 

х5 – виручка від реалізації / сукупні активи. 

Узагальнюючий Z показник може приймати значення 

у межах [-14, +22]. 

 Альтман установив критичні значення показника 

 Z < 1,81 – висока ймовірність банкрутства;  

 Z > 3 – мала ймовірність банкрутства;  

 Z > 5–10 – імовірності банкрутства немає. 

При цьому шкала значень Z дозволяє виділити чо-

тири категорії підприємства за імовірністю банкрутства 

протягом наступного року:  

 Z ≤ 1,8 – імовірність банкрутства дуже висока;  

 Z від 1,8 до 2,7 – імовірність банкрутства висока;  

 Z від 2,71 до 2,9 – імовірність банкрутства можлива;  

 Z вище 2,9 – імовірність банкрутства дуже низька. 

 
Рис.1. Предмет дослідження діагностики в антикризовому управлінні (уточнено за В.П. Кукобою) [3, с.54] 

Таблиця 1 

Процес розвитку та діагностики кризових явищ на підприємстві 

Розвиток кризових ситуацій(етапи) Методи діагностики кризових ситуацій 

Передкризова ситуація Аналіз виробничих та економічних показників господарської діяльності 

Виникнення кризового стану Експрес-діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств 

Зародження кризового стану Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності 

Розвиток кризового стану Комплексна економічна діагностика підприємства, оцінка імовірності банкрутства 

Точка банкрутства Діагностика банкрутства 

Стабілізація кризового стану 
Діагностика потенціалу фінансово-економічного стану підприємства, залучення 

позикових коштів або ймовірних санаторів 

Згасання кризового стану Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності 

Завершення кризового стану(точка 

завершення) 
Експрес-діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств 

Післякризовий стан Аналіз виробничих та економічних показників господарської діяльності 

 

На думку І.Е. Альтмана, модель Z може передбачити 

в 94% випадків банкрутство фірми, у 95% – віднести 

корпорацію до банкрутів або небанкрутів, передбачити 

банкрутство досить точно за два роки наперед [2, с.95]. 

Розрахуємо прогнозний показник ймовірності банк-

рутства на прикладі річної звітності за 2018–2020 роки 

ТОВ «Слобідський шлях» за методом Е. Альтмана (ви-

хідні дані взяті з форми № 1 «Баланс» та форми № 2 
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«Звіт про фінансові результати») [7, с.2-3]: 

Z = R1* х1 + R2 *х2 + R3*х3 + R4*х4 + R5 *х5  

Формула Z-рахунку за 2018 рік: 

Z = 1,2 х1 + 1,4 х2 + 3,3х3 + 0,6 х4 + х5;  

Z=1.2*(1002,2/1807,6)+1.4*(809,7/1807,6)+3.3*(424,6/

1807,6) + 0.6*(1002,2/805,4) + 1*(1877,8/1807,6) = 3,7  

Формула Z-рахунку за 2019 рік: 

Z = 1,2 х1 + 1,4 х2 + 3,3х3 + 0,6 х4 + х5;  

Z=1.2*(1125,5/2424,5)+1.4*(933,0/2414,5)+3.3*(123,3/

2414,5) + 0.6*(1125,5/1289,0) + (1731,6/2414,5) = 2,7  

Формула Z-рахунку за 2020 рік: 

Z = 1,2 х1 + 1,4 х2 + 3,3х3 + 0,6 х4 + х5;  

Z=1.2*(2169,1/2580,7)+1.4*(1976,6/2580,7)+3.3*(1043,6/ 

2580,7) + 0.6*(2169,1/411,6) + (4454,3/2580,7) = 8,3  

Таблиця 2 

Розрахунок оцінки ймовірності банкрутства 

підприємства за моделлю Альтмана 

Показник 
Значення показника за роками 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Х1 0,6 0,5 0,8 

Х2 0,4 0,4 0,8 

Х3 0,2 0,1 0,4 

Х4 1,2 0,9 5,3 

Х5 1,0 0,7 1,7 

Z 3,7 2,7 8,3 

Зробивши інтегральну оцінку ймовірності банкрутс-

тва ТОВ «Слобідський шлях», за методом Е. Альтмана, 

можемо прийти до висновку, що: ТОВ «Слобідський 

шлях» у 2018 та 2020 роках значення показника Z є дуже 

великими (3,7 та 8,3), це свідчить про те, що товариство 

знаходиться доброму стані, тобто поза межами банкрут-

ства. Ймовірність банкрутства можливе у 2019 році, по-

казник значно знизився (2, 7), що за нормативними зна-

чення показника Z свідчить про можливість банкрутства 

підприємства. 

2. Прогнозна модель Таффлера [1, с.104]. 

Британський вчений Таффлер (Taffler) запропонував 

у 1977 р. чотирифакторну прогнозну модель, при розро-

бленні якої використав такий підхід. 

При використанні комп’ютерної техніки на першій 

стадії обчислюються 80 співвідношень за даними плато-

спроможних компаній і компаній, що збанкрутіли. По-

тім, використовуючи статистичний метод, відомий як 

багатовимірний дискримінантний аналіз, можна побуду-

вати модель платоспроможності, визначаючи окремі 

співвідношення, які найкращим чином виділяють дві 

групи компаній та їх коефіцієнти. Такий вибірковий під-

рахунок співвідношень є типовим для визначення де-

яких ключових вимірювань діяльності корпорації, таких, 

як прибутковість, відповідність оборотного капіталу, 

фінансовий ризик і ліквідність. Об’єднуючи ці показ-

ники і зводячи їх відповідним чином до одного, модель 

платоспроможності надає точну картину фінансового 

стану корпорації. Типова модель для аналізу компаній, 

акції яких котируються на біржах, набирає форму: 

4321 16,018,013,053,0 XXXXZ  , 

де
 
X1 – операційний прибуток / короткострокові зобо-

в’язання;  

X2 – оборотні активи / сума зобов’язань;  

X3 –зобов’язання / сума активів;  

X4 – виручка / сума активів. 

Якщо величина Z-рахунку більше 0,3, це свідчить, 

що у фірми непогані довгострокові перспективи, а якщо 

менше 0,2, то банкрутство більш ніж ймовірно. 

Розрахуємо прогнозний показник ймовірності банк-

рутства ТОВ «Слобідський шлях» за методом Таффлера 

(вихідні дані взяті з форми № 1 «Баланс» та форми № 2 

«Звіт про фінансові результати»):  

4321 16,018,013,053,0 XXXXZ 
 

Формула Z-рахунку за 2018 рік: 

Z = 0,53 х1 + 0,13 х2 + 0,18 х3 + 0,16 х4;  

Z=0,53*(424,6/805,4)+0,13*(810,2/805,4)+ 

0,18*(805,4/1807,6)+0.16*(1877,8/1-7,6) = 0,6 

Формула Z-рахунку за 2019 рік: 

Z = 0,53 х1 + 0,13 х2 + 0,18 х3 + 0,16 х4;  

Z=0,53*(123,3/1289,0)+0,13*(599,3/2424,5)+ 

0,18*(1289,0/2414,5) + 0.16*(1731,6/2414,5) = 0,3 

Формула Z-рахунку за 2020 рік: 

Z = 0,53 х1 + 0,13 х2 + 0,18 х3 + 0,16 х4;  

Z=0,53*(1043,6/411,6)+0,13*(995,3/411,6)+ 

0,18*(411,6/2580,7) + 0.16*(4454,3/2580,7) = 1,8  

Таблиця 3 

Розрахунок оцінки ймовірності банкрутства 

підприємства за моделлю Таффлера 

Показник 
Значення показника за роками 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Х1 0,5 0,1 2,5 

Х2 1,0 0,2 2,4 

Х3 0,4 0,5 0,2 

Х4 1,0 0,7 1,7 

Z 0,6 0,3 1,8 

Зробивши інтегральну оцінку ймовірності банкрутс-

тва ТОВ «Слобідський шлях», за методом Таффлера, 

можемо прийти до висновку, що: ТОВ «Слобідський 

шлях» у 2018 та 2020 роках значення показника Z є дос-

татнім (0,6 та 1,8), це свідчить про те, що товариство 

знаходиться гарному стані, тобто поза межами банкрут-

ства. Ймовірність банкрутства можливе у 2019 році, по-

казник значно знизився (0,3), що за нормативними зна-

чення показника Z свідчить про можливість банкрутства 

підприємства. 

3. Модель Спрінгейта [2, с.89]. 

Модель Спрінгейта була побудована в 1987 році за 

допомогою методу поетапного дискримінантного ана-

лізу. При створенні моделі Спрінгейт використовував 

дані 40 підприємств і досяг 92,5% точності прогнозу-

вання неплатоспроможності на наступний рік, проте з 

часом цей показник зменшується. Пізніше Бодерас, ви-

користовуючи дану модель на показниках 50 підприємств 

із середнім балансом в 2,5 млн. доларів, досяг 88% точ-

ності передбачення. 
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Дана модель має такий вигляд: 

Z=1,03 х1 + 3,07 х2 + 0,66 х3 +0,4 х4, де 

х1– робочий капітал / загальна вартість активів; 

х2– прибуток до виплат / загальна вартість активів; 

х3– прибуток до виплат / короткострокова заборго-

ваність; 

х4– обсяг продажу / загальна вартість активів. 

Вважається, що точність прогнозування банкрутства 

за цією моделлю становить 92%, однак згодом цей пока-

зник меншає. Якщо Z < 0,862, то підприємство вважа-

ється потенційним банкрутом. 

Розрахуємо прогнозний показник ймовірності банк-

рутства ТОВ «Слобідський шлях» за методом Спрін-

гейта (вихідні дані взяті з форми № 1 «Баланс» та форми 

№ 2 «Звіт про фінансові результати»):  

Формула Z-рахунку за 2018 рік: 

Z=1,03 х1 + 3,07 х2 + 0,66 х3 +0,4 х4 

Z=1,03*(810,2/107,6)+3,07*(424,6/1807,6)+ 

0,66*(424,6/805,4) + 0,4*(1877,8/1807,6) = 1,5  

Формула Z-рахунку за 2019 рік: 

Z=1,03 х1 + 3,07 х2 + 0,66 х3 +0,4 х4 

Z=1,03*(599,3/2414,3)+3,07*(123,3/2414,5)+0,66*(123,3/

1289,0)+0,4*(1731,6/2414,5)=0,9  

Формула Z-рахунку за 2020 рік: 

Z=1,03 х1 + 3,07 х2 + 0,66 х3 +0,4 х4 

Z=1,03*(995,3/2580,7)+3,07*(1043,6/2580,7)+ 

0,66*(1043,6/411,6) + 0,4*(4454,3/2580,7)=4,1  

Зробивши інтегральну оцінку ймовірності банкрутс-

тва ТОВ «Слобідський шлях», за методом Спрінгейта, 

можемо прийти до висновку, що: ТОВ «Слобідський 

шлях» значення показника Z є достатньо високим, в 

20128році значення Z – 1,5, в 2019 році – 0,9, а в 

2020 році значення показника Z становить 4,1, це свід-

чить про те, що товариство знаходиться гарному стані, 

тобто поза межами банкрутства. 

Висновки: Проведене дослідження використовува-

них методів діагностування кризового стану підпри-

ємств дозволяє підвести ряд наступних підсумків. 

1. Застосування методик діагностики кризового ста 

ну підприємств залежить від глибини кризового стану, 

порушень в системі функціонування підприємства, етапу 

життєвого циклу, на якому воно перебуває, ризико вано-

сті здійснювальної діяльності. 

2. Антикризова діагностика передбачає синтез різно-

манітних теорій та концепцій пошуку шляхів підвищен-

ня ефективності управління підприємством. Діагностику 

в антикризовому управлінні слід розглядати і як елемент 

загального менеджменту, і як елемент фінансового ме-

неджменту, випереджувального оздоровлення його стану, 

ступеня кризового стану в цілому з метою виявлення 

мож-ливостей його стабільного економічного зростання. 

3. Для успішного функціонування підприємства пріо-

ритетним є визначення його реального стану, а також по 

стійний контроль виявлення та запобігання появі кри-

зових ситуацій. 

4. Методичні підходи та методики діагностики кри-

зового стану підприємства базуються на комплексному 

підході, методиці SWOT аналізу, інтегральних моделях 

оцінки стану банкрутства. На нашу думку, їх викорис-

тання повинно мати системний характер, що дозволить 

забезпечити збалансований розвиток підприємства. 

Тому вдосконалення і розробка нових підходів і ме-

тодик до визначення кризового стану підприємств є од 

ним із перспективних напрямів досліджень, який вима-

гає значної уваги науковців і створення теоретичних і 

практичних підходів, які дозволять з легкістю визначити 

стабільність функціонування підприємства на ринку і 

обрати майбутню стратегію для подальшого зростання. 
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Постановка проблеми: Стан ринку готельно-

ресторанного господарства значною мірою залежить від 

економічного становища в країні. Тенденції сучасного 

економічного розвитку в Україні характеризуються ви-

соким динамізмом, активізацією структурних зрушень 

на користь сфери послуг та посиленням конкурентної 

боротьби. Підприємства готельно-ресторанного госпо-

дарства залежно від типу і категорії діють на певному 

ринку, в свою чергу пропонуючи основні та додаткові 

послуги з певними витратами, які залежать від ресурс-

ного потенціалу. Тому постає низка проблем, які потре-

бують вирішення, зокрема, визначення стратегічних 

напрямків розвитку закладів готельно-ресторанного гос-

подарства. 

Для забезпечення ефективного функціонування підп-

риємств готельно-ресторанного господарства виникає 

необхідність наукового обґрунтування стратегій їх роз-

витку, які кореспондуються із передовим світовим дос-

відом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-

лідерів Ринок готельної та ресторанної справи дуже ва-

жливий для економіки будь-якої країни, в тому числі 

України. Оскільки він спрямований на отримання при-

бутку через надання різноманітних послуг у вигляді жи-

тла, харчування, транспортного та інших видів сервісу. 

І саме це може поліпшити соціально-економічну ситуацію 

в країні.  

Актуальність теми дослідження полягає в тому що, 

ефективність функціювання є основою успішної діяль-

ності будь-якого підприємства, в тому числі і готельно-

ресторанного господарства як важливої складової турис-

тичної індустрії на ринку послуг. У сучасних ринкових 

умовах готельно-ресторанних послуг, виявлення можли-

востей підвищення ефективності діяльності закладів 

гостинності є важливим дослідницьким завданням, оскі-

льки ця індустрія безперервно розвивається, тому є ве-

лика необхідність визначення конкретних напрямів під-

вищення ефективності діяльності готельно-ресторанних 

підприємств, задля зростання прибутковості бізнесу та 

високої конкурентоспроможності даного виду послуг як 

на міжнародному, так і на національному ринках світу. 

Мета даної роботи полягає в узагальненні теоретич-

них знань та дослідженні теоретико-методичних підхо-

дів до оцінювання ефективності діяльності підприємств 

у сучасних умовах господарювання та обґрунтуванні 

доцільності їх використання, а також розробці практич-

них рекомендацій щодо покращення діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Показники економіч-

ної ефективності є найважливішими інструментами реа-

лізації економічної політики на рівні підприємств, регіо-

нів, національної економіки. На рівні підприємств вони є 

ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень 

з організації інвестиційної діяльності, оптимізації витрат 

ресурсів, удосконалення цінової політики. На рівні регі-

онів і національної економіки показники економічної 

ефективності покликані бути основою обґрунтування 

інвестиційної політики, управління системою кредиту-

вання, вдосконалення оподаткування. 

Підвищення економічної ефективності виробництва 

потребує збільшення обсягів товарів і послуг на одини-

цю використаних трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів. Це можливо при підвищенні продуктивності 

суспільної праці в різних часових періодах – минулому, 

сучасному і майбутньому. Врахування майбутньої праці 

У статті представлено основні теоретичні засади ефективності функціонування підприємства. 

Оцiнено eфeктивність функцiонування готелю «Дніпро», м. Київ. Визначено основнi напpями та шляхи 

пiдвищeння eфeктивностi функцiонування закладу готельного господарства «Дніпро». Досліджено 

сучасний стан ефективності діяльності підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Ефективність 

є основною ознакою успішного функціонування суб’єктів підприємництва в умовах сучасного досить 

мінливого зовнішнього середовища. У сучасному світі усі теоретичні дослідження вітчизняних і 

закордонних учених проблеми оцінки та забезпечення ефективності діяльності займають центральне 

місце при дослідженні особливостей діяльності будь-якого суб’єкта підприємництва [1]. Важливим 

завданням підприємництва є підвищення ефективності роботи підприємств. Підвищення 

ефективності виробництва вважається основною проблемою переходу народного господарства 

України до ринкової економіки. Це зумовлено саме тим, що воно означає найраціональніше 

використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів, потрібних для випуску продукції, 

надання послуг, за умови, що від кожної гривни, вкладеної у виробництво, буде отримано максимальну 

віддачу [2]. 

Ключові слова: конкурентні переваги, ефективність, індустрія, гостинність, готель, ресторан. 
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при визначенні її загальної ефективності – один з напря-

мків удосконалення методів оцінки ефективності праці, 

визначення резервів її зростання. На основі показників 

ефективності праці мають визначатися напрямки розви-

тку окремих підприємств, розроблятися програми розви-

тку, проводитися оцінка й стимулювання результатів 

господарської діяльності трудових колективів. Цей кри-

терій має стати головним при формуванні стратегій під-

приємств, галузей, країни в цілому для забезпечення 

сталого економічного розвитку. 

Будь-яке підприємство прагне до підвищення ефек-

тивності діяльності, однак тільки розуміння того, від 

чого залежить ця ефективність, може привести до пози-

тивних результатів. В економічному змісті під ефектив-

ністю розуміється максимально оптимальне використа-

ння всіх ресурсів певного закладу. Правильно обрана 

стратегія виробництва і належні обсяги випуску продук-

ції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні 

прибутки. Тому діяльність готельно-ресторанного гос-

подарства визначається загальною економічною ситуа-

цією, галузевими пропорціями і платоспроможним по-

питом населення. 

Загострення конкуренції, поява нових форм та мето-

дів обслуговування споживачів, використання новітніх 

технологій тощо є запорукою ефективної діяльності за-

кладі гостинності, успіх якої потребує постійного дослі-

дження і не втрачає актуальності попри наявні наразі 

розробки, тож актуальність дослідження шляхів підви-

щення ефективності функціонування готелів, конкрет-

них методів та прийомів, які доцільно застосовувати, 

безсумнівна. 

Об’єктом дослідження є готельний заклад – готель 

«Дніпро».  

Готель «Дніпро» – чотиризірковий готель у центрі 

Києва, збудований у 1964 році. Готель «Дніпро» спів-

працює з багатьма туристичними агенціями з різних міст 

України і має в них позитивну репутацію [7]. Заклад 

являє собою туркомплекс з середнім і високим рівнем 

комфортабельності. Крім основних послуг, такі як про-

живання та харчування, він надає різноманітні додаткові 

послуги, а саме: бар, ресторан, кафе, буфет, коктейль-

бар, продуктовий і сувенірний магазин, казино, нічний 

клуб, салон краси, SPA, чищення взуття, більярдна, ліфт, 

медпункт, камера схову, сейф в Reception та сейфи в 

номері, пункт обміну валют, консьєрж служба 24 год., 

служба екскурсій та гідів, пункт замовлення квитків (на 

літак, поїзд, автобус і т. д.) та таксі, пункт прокату авто-

мобілів, автостоянка і парковка автомобілів, трансфер з / 

до аеропорту та залізничного вокзалу, зал нарад, конфе-

ренц зал, бізнес-центр 24 год., кімната переговорів, те-

лефон, Wi-Fi, додатковий посуд в номерах, праска, тре-

нажерний зал, спортзал. 

У своїй діяльності готель керується чинним законо-

давством України та правилами надання готельних 

послуг. 

Дане підприємство є рентабельним, тобто ефективно 

працює та використовує свої ресурси. Всі показники 

рентабельності позитивні, незначна тенденція їх покра-

щення. Ріст показника валової рентабельності свідчить 

про покращення ефективності виробничої діяльності, а 

також про ефективність політики ціноутворення в 

2020 році. Чиста рентабельність продажу є задовільною, 

тобто товариство отримує прибуток від продажу. 

Результати проведеного аналізу свідчать про ефек-

тивність фінансово-господарської діяльності ТзОВ 

«Кромберг енд Шуберт Україна». Аналіз показників, що 

характеризують фінансовий стан ТзОВ «Кромберг енд 

Шуберт Україна» дає підстави зробити висновок, що 

підприємство протягом 2018–2020 рр. досягло пози-

тивних показників, наростило обсяги виробництва, за-

безпечило випуск рентабельної продукції, прискорило 

оборотність активів. Дане підприємство має високий 

рівень ліквідності своїх та ефективно працює та викори-

стовує свої ресурси. 

Висновки. Готельний бізнес повинен стати вагомим 

фактором економічного зростання регіону та покра-

щення матеріального добробуту населення, сприяти по-

доланню територіальної диспропорції на рівні економіч-

ного розвитку, розвитку підприємництва, додатковим 

надходженням як до місцевого, так і до державного бю-

джетів, виступати джерелом створення нових робочих 
місць, а також створювати сприятливий туристичний імідж 

регіонів [1, с.2]. 

Сьогодні готельна індустрія – це могутня система 

господарювання регіону чи окремого туристичного 

центру і надзвичайно важлива дохідна складова еконо-

міки країни. Суть поняття готельна індустрія сьогодні 

більшість науковців ототожнюють із поняттями «готе-

льний бізнес», «готельне господарство», «готельна спра-

ва». Це пов’язано з тим, що суб’єкти господарювання 

здійснюють свою діяльність з метою отримання прибу-

тку внаслідок розміщення туристів та надання їм інших 

додаткових послуг. А тому більшість науковців переко-

нані, що готельна індустрія є невід’ємною частиною 

сфери гостинності. 
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Постановка проблеми. Облік операцій, пов’яза-

них з погашенням зобов’язань перед бюджетом з подат-

ків і платежів, завжди вважався досить містким і про-

блемним. Особливо гостро питання обліку розрахунків з 

бюджетом постають сьогодні, коли часто відбуваються 

зміни в нормативній базі. А під час розрахунку податків 

необхідно ретельно дотримуватися законів, інструкцій 

та інших нормативних документів, які регламентують 

порядок нарахування податків і терміни сплати їх до 

бюджету. Становище посилюється ще й тим, що подат-

ковий облік не достатньо адаптований до реформова-

ного бухгалтерського обліку. 

Однією із складових і дуже важливою сферою право-

вого регулювання діяльності бюджетних установ є опо-

даткування. Зараз законодавство України налічує вели-

чезну кількість нормативних актів, які стосуються 

сплати податків та неподаткових платежів до державних 

грошових фондів. І суб’єктам податкових правовідносин 

дуже важко керуватися в своїй діяльності правовими 

приписами, які знаходяться немов би в лабіринті: багато 

норм за своїм змістом суперечать один одному, відбува-

ється дублювання повноважень деяких органів фінансо-

вого контролю, нечітко розкрито механізм справляння 

деяких платежів. 

Проблемами оподаткування бюджетних установ за-

ймалося багато українських вчених. Слід зазначити де-

яких з них: Білобловський С., Гладкий Д., Загорсь-

кий В.С., Кириченко О.А., Онищенко С.В., Ярошен-

ко Ф.О. та інших. 

Мета дослідження. Проаналізувати особливості опо-

даткування бюджетних установ на прикладі БП «Цент-

ральної вантажної лабораторії» м. Маріуполь, а також 

розглянути шляхи оптимізації податкового навантаження. 

Основний матеріал. Бюджетне підприємство «Цент-

ральна вантажна лабораторія» створено в жовтні 

2000 року. Підприємство організоване з метою обслуго-

вування вантажів при їх перевалці за межу країни і при 

їх прийомі з-за кордону в портах Маріуполь і Бердянськ. 

Діяльність БП «ЦВЛ» полягає у оформленні документів 

для експорту і імпорту вантажів, проведення вимірів 

характеристик вантажів на території портів, заводів, 

організації сертифікації продукції. 

З моменту створення і по сьогоднішній день лабора-

торія уклала більше 30-ти договорів на надання профі-

льних послуг. 

На підставі балансу за 2018, 2019, 2020 років прове-

дено оцінку фінансового стану підприємства і проаналі-

зовано зміну фінансових показників впродовж 3-х років.  

По-перше, було виявлено податки і збори, платником 

яких було підприємство в період з 2018 по 2020 роки, а 

також принцип розрахунку кожного податку і нормати-

вний документ, на підставі якого здійснювалося нараху-

вання і сплата податків. 

Таким чином, у 2018–2020 роках підприємство було 

платником 8-ми податків і зборів, серед яких 7 загально-

державних і 1 місцевий (комунальний податок). 

Проведений аналіз показав, що податок на прибуток 

підприємства за даний період значно змінювався. Так, в 

2019 році податок на прибуток різко збільшився в порів-

нянні з 2018 роком. Якщо в 2018 році він складав 

1330,0 тисяч гривен, то в 2019 році вже 11057,0 тисяч 

гривен, тобто збільшився на 9737,40 тис. грн. Збільшен-

ня податкового навантаження є негативним результатом 

діяльності підприємства, але не у разі податку на прибу-

ток, оскільки його збільшення говорить про збільшення 

чистого прибутку підприємства. Виходячи із звіту про 

фінансові результати можна помітити збільшення чис-

того прибутку в 2018 році зі значення 2933,2 тис. грн. до 

33172,27 тис. грн., тобто в 11 разів. 

У 2020 році в порівнянні з 2019 податок на прибуток 

знизився в два рази (на 44,53%), що говорить про зни-

ження прибутку. Проте, розглядаючи динаміку за два 

роки, можна побачити, що в 2020 році в порівнянні з 

2018 роком спостерігається збільшення податку на при-

В статті обґрунтована актуальність проблеми оподаткування бюджетних установ на прикладі БП 

«Центральна вантажна лабораторія» м. Маріуполь. За допомогою аналізу фінансової звітності було 

виявлено, що фінансовий стан підприємства покращився не зважаючи на податкове навантаження і 

економічну кризу в країні в період, який аналізується. Визначено, що для оптимізації податкового тягаря 

в Україні потрібно вирішити низку проблем, які стоять перед вітчизняною економікою. Щоб досягнути 

даної мети потрібно врахувати передмови оптимізації податкового навантаження: законодавче 

врегулювання суперечливих питань щодо податкового тиску та податкової системи загалом, детінізація 

економіки, переймання закордонного досвіду, а також прийняття на законодавчому рівні коректної 

методики розрахунку рівня податкового навантаження, що надасть можливість адекватно реагувати 

на зміни в економіці і визначити напрями реформування вітчизняної податкової системи. 

Ключові слова: бюджетне підприємство, податки, податкове навантаження, ПДВ, ПДФО, податок 

на прибуток, податковий кредит, податкове зобов’язання, валові доходи, валові видатки. 
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буток на 78%, а значить і збільшення прибутку. 

Тенденція по зміні ПДВ впродовж даного періоду 

схожа з тенденцією зміни податку на прибуток у 

2019 році. Спостерігається помітне збільшення цього 

податку – на 259%. Збільшення ПДВ до сплати до бю-

джету однозначно не говорить про поліпшення фінансо-

вого стану, тут може бути два варіанти: або збільшення 

податку пов’язане зі збільшенням податкового зобов’я-

зання, тобто і доходу, що сприятливо для підприємства, 

або збільшення суми ПДВ пов’язане зі зниженням усіх 

витрат, що сприятливо для підприємства, або зі знижен-

ням долі витрат по операціях з платниками ПДВ, що 

несприятливо для підприємства.  

У БП «Центральна вантажна лабораторія» збіль-

шення ПДВ в 2019 році пов’язане зі значним зниженням 

витрат підприємства, причому доля витрат з оплатою 

ПДВ складає 97% від загального числа витрат. Таким 

чином, для досліджуваного підприємства збільшення 

ПДВ до оплати в 2019 році є сприятливим фактом в ро-

боті підприємства. 

Чисельність співробітників в 2018 році склала 

106 чоловік, в 2019 році 107 чоловік, в 2020 році 

104 особи. За даними звітності підприємства, фонд 

оплати праці у період 2018–2020 років практично не 

змінився. У рамках даного часового періоду фонд заро-

бітної пати збільшився у 2019 році і знизився у 2020 році. 

Оскільки стягування у бюджет нараховуються на фонд 
оплати праці, то суми, перераховані у бюджет, змінюються 

пропорційно зміни фонду оплати праці. Так, у 2019 році 

в порівнянні з 2018 роком ПДФО виріс на 20%, потім у 

2020 знизився на 14%. Таким чином, за весь аналізова-

ний період сума податку збільшилася на 6%. 

Збільшення суми податків і зборів говорить про по-

ліпшення фінансового стану підприємства, оскільки таке 

змінення пов’язане зі збільшенням фонду оплати праці, 

збільшенням розміру заробітних плат співробітників, а 

це, в свою чергу, говорить про можливість підприємства 

збільшити витрати, тобто про поліпшення фінансового 

стану підприємства. 

Підприємство не оплачує земельний податок. Це 

пов’язано з тим, що будівля і земля орендуються у фізи-

чної особи-підприємця, який є власником і самостійно 

оплачує ці податки. БП «Центральна вантажна лабора-

торія» компенсує орендодавцеві щомісячно витрати по 

оплаті земельного податку і інших комунальних платежів. 

Значення комунального податку в 2019 і 2020 роках 

не змінюється, оскільки кількість співробітників зміню-

ється трохи в порівнянні із загальною чисельністю, що 

не значно впливає на значення комунального податку. 

Стосовно податку на транспортні засоби – спостері-

гається його збільшення в 2019 році на 44%, що пов’я-

зано з придбанням автомобіля з великим об’ємом двигуна 

у власність підприємства і оплати податку при прохо-

дженні техогляду цього авто. У 2020 році парк авто-

мобілів не змінюється, тому податок на транспортні 

засоби не змінюється. 

Збільшення збору за забруднення довкілля в 2019 ро-

ці так само пов’язане з придбанням нового автомобіля і 

збільшенням використання палива. 

Аналіз структури податкових платежів, показав, що 

за 2018–2020 роки найбільший вклад в суму податків і 

зборів, оплачуваних підприємством, вніс податок на 

додану вартість.  

Наступним за значимістю на підприємстві знахо-

диться податок на прибуток, його вклад значно менше, 

ніж доля ПДВ. Далі складає доля ПДФО. Усі інші 

податки і збори вносять невеликий вклад в загальну 

суму податків і зборів підприємства, доля кожного з них 

менше 1%. 

Величина основних податків залежить від того, як 

підприємство спрацювало в даному періоді – від отри-

маної виручки (доходу) підприємства, від витрат підпри-

ємства. Причому, чим більше величина податків, тим 

краще працює підприємство. 

На підставі отриманих даних було розглянуто долю 

кожного податку і збору в їх загальній сумі, а також, 

яким чином змінювалася сума податків і кожен вид по-

датку і збору з часом. 

Аналіз показав, що з 2018 по 2020 рік спостерігається 

зниження валового доходу.  

У 2020 році спостерігається збільшення валових ви-

трат на 12%, відповідно знижується валовий прибуток 

підприємства на 76%. У 2020 році в порівнянні з 

2018 роком валовий доход знизився на 35%, валова ви-

трата знизилася на 39%, валовий прибуток збільшився 

на 5%. 

Амортизація активів підприємства значно збільши-

лася (в 2020 році в порівнянні з 2018 роком амортизація 

збільшилася на 59%). Збільшення амортизації в 2019 ро-

ці пов’язане з введенням в експлуатацію великого 

комплексу основних засобів, придбаних з метою відкри-

ття нового напряму в діяльності підприємства. 

Оподатковуваний прибуток підприємства у 2019 році 

збільшився значно – на 738%. Не дивлячись на фінан-

сову кризу в Україні впродовж аналізованих років, БП 

«Центральна вантажна лабораторія» змогло спрацювати 

так, щоб значно збільшити свій прибуток.  

В цілому аналіз доходів, витрат і прибутку підприєм-

ства говорить про поліпшення фінансового стану підп-

риємства в даний період. 

Окрім абсолютних значень валового доходу, витрат, 

податку на прибуток, прибутку після оподаткування і 

інших корисно розглянути питому вагу податку на при-

буток у фінансових показниках діяльності підприємства, 

зміну питомої ваги впродовж даного періоду. 

Питома вага валового доходу в значенні валової ви-

трати в 2018 році складала всього 1 відсоток, в 2019 році 

збільшився на 11%, в 2020 році знизився на 6% в порів-

нянні з 2019 роком. 

Впродовж даного періоду питома вага податку на 

прибуток у складі валового доходу в 2020 році збільши-

лася на 4% в порівнянні з 2018 роком, питома вага по-

датку на прибуток у складі валових витрат збільшилася 

на 5%. 

Впродовж даного періоду питома вага податку на 

прибуток у складі валового прибутку збільшилася на 

30% і склала в 2020 році 39%. 

З аналізу видно, що доля податку на прибуток у ва-

ловому доході досить низька. Сам валовий дохід зазнає 

зниження впродовж даного періоду. В цілому в даний 

період спостерігається збільшення податку на прибуток і 

прибутку після оподаткування, що є позитивною тенде-
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нцією в зміні фінансового стану підприємства і характе-

ризує підприємство, як прогресивне. 

Наступним кроком в процесі аналізування фінансової 

звітності було розглянуто, як змінювалися податкове 

зобов’язання, податковий кредит, податок на додану 

вартість в БП «Центральна вантажна лабораторія» в пе-

ріод з 2018 по 2020 рік. За даними аналізу видно, що з 

2018 року по 2020 спостерігається зниження валового 

доходу підприємства. У 2019 році зниження складає 

11%, у 2020 році – 25%, за увесь даний період, тобто у 

2020 році в порівнянні з 2018 роком валовий доход зни-

зився на 33%. 

Податкове зобов’язання у 2019 році практично не 

змінюється, у 2020 році в порівнянні з 2019 роком знач-

но знижується, оскільки знижується валовий доход, а 

значить і сума отриманого від клієнтів ПДВ. 

Податковий кредит значно знижується – на 45% – в 

порівнянні з 2018 роком, що пов’язано зі зниженням 

витрат підприємства за товари і послуги, що придбава-

лися у платників ПДВ. У 2020 році, проте, значення по-

даткового кредиту збільшується на 12%, у результаті у 

2020 році в порівнянні з 2018 роком спостерігається 

зниження податкового кредиту на 38%. 

І, нарешті, сума ПДВ, що підлягає оплаті до бюджету 

у 2019 році, значно збільшується в порівнянні з 

2018 роком – на 259%. А у 2020 році значення ПДВ 

знижується на 58% в порівнянні з 2019 роком. Підсум-

ком усього даного періоду є збільшення ПДВ на 51%. 

Таке збільшення податку пов’язане зі зниженням подат-

кового кредиту. 

Також був проаналізований показник – питома вага 

ПДВ у фінансових показниках діяльності підприємства і 

зміна питомої ваги ПДВ в показниках впродовж періоду 

з 2018 по 2020 рік. Вочевидь, що у 2018 році податковий 

кредит практично повністю покрив податкові зобов’я-

зання. У 2019 році податкове зобов’язання значно нижче 

податкового кредиту, причому значення податкового 

зобов’язання виросло, а податкового кредиту значно 

знизилося. Таким чином, ПДВ до перерахування до бю-

джету збільшився. У 2020 році спостерігається зниження 

і податкового зобов’язання і податкового кредиту, роз-

рив між ними знижується, а, отже, знижується ПДВ до 

сплати до бюджету. 

В ході ведення господарської діяльності підприємс-

тва необхідно прагнути до того, щоб податковий кредит 

максимально перекривав податкове зобов’язання. Таким 

чином, потрібно прагнути придбавати товари, роботи і 

послуги у платників ПДВ. Тоді сплачений на адресу 

продавців ПДВ буде включений в податковий кредит і 

дозволить зменшити податок на додану вартість і пони-

зити податкове навантаження підприємства. Співпраця з 

неплатниками ПДВ не вигідно для підприємства. 

У результаті для зниження ПДВ підприємству потрі-

бно уникати співпраці з неплатниками ПДВ. Для зни-

ження податку на прибуток потрібно прагнути до того, 

щоб знижувався оподатковуваний прибуток. Для зниже-

ння оподатковуваного прибутку потрібне зниження ва-

лового доходу, тобто якщо є можливість не включення 

якихось доходів до складу валових, потрібно викорис-

тати таку можливість. Також потрібно старатися якомо-

га більше витрат, що виникають у підприємства, вклю-

чати до складу валових витрат. Тобто не вигідна 

співпраця з продавцями, якщо витрати по оплаті їх пос-

луг або товарів не можна включити у валові витрати. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Для оптимізації податкового навантаження підприємства 

відповідальна особа на підприємстві – головний бухгал-

тер повинен здійснювати постійний контроль зміни ве-

личини податків, що перераховуються до бюджету і 

опрацьовувати шляхи зниження податкового наванта-

ження для підприємства. 

Підприємство у будь-який момент своїй діяльності 

розраховує і на підтримку з боку держави, у тому числі з 

боку податкової адміністрації України на зниження ста-

вок на основні податки і збори. 

Оптимізація податкового навантаження на платників 

податків в Україні можлива лише за умови перерозпо-

ділу податкового навантаження між добросовісними й 

недобросовісними (тіньовими) платниками податків та 

удосконалення системи податкових пільг. Тобто детіні-

зація економіки є однією з найважливіших передумов 

для можливості коректно визначати і розподіляти подат-

кове навантаження на суб’єктів господарювання.  

Для оптимізації податкового тягаря в Україні потрі-

бно вирішити низку проблем, які стоять перед вітчизня-

ною економікою. Щоб досягнути даної мети потрібно 

врахувати передмови оптимізації податкового наванта-

ження, серед яких основними є: законодавче врегулю-

вання суперечливих питань щодо податкового тиску та 

податкової системи загалом, детінізація економіки, пе-

реймання закордонного досвіду, а також прийняття на 

законодавчому рівні коректної методики розрахунку 

рівня податкового навантаження, що надасть можливість 

адекватно реагувати на зміни в економіці і визначити 

напрями реформування вітчизняної податкової системи. 
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ANALYSIS OF SUPPORTING THE BUDGETARY SUPPORT ON APPLICATIONS  

TO THE BUDGETARY ENTERPRISE «CENTRAL VANTAGE LABORATOR» 

The article substantiates the urgency of the problem of taxation of budgetary institutions on the example of BP «Central 

Cargo Laboratory» in Mariupol. The analysis of financial statements revealed that the financial condition of the company has 

improved despite the tax burden and the economic crisis in the country in the period under analysis. It is determined that in 

order to optimize the tax burden in Ukraine it is necessary to solve a number of problems facing the domestic economy. To 

achieve this goal, it is necessary to take into account the preconditions for optimizing the tax burden: legislative settlement of 

controversial issues regarding tax pressure and the tax system in general, de-shadowing of the economy, adoption of foreign 

experience, and adoption of a correct method of calculating the tax burden. in the economy and identify areas for reforming 

the domestic tax system. 

Key words: budget enterprise, taxes, tax burden, income tax, tax credit, tax liability, gross income, gross expenditure. 
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Постановка проблеми. Інформатизація виробни-

цтва та сфери послуг, інтелектуалізація праці підвищу-

ють вимоги до якості людських ресурсів, рівня конкуре-

нтоспроможності персоналу організацій. 

У теперішній час сучасні організації потребують ме-

неджерів з персоналу, які мають навики у розробці стра-

тегій та політики управління персоналом; які здатні 

спланувати, організувати та реалізувати процес добору 

персоналу, адаптації нових працівників, оцінювання та 

професійного навчання працівників, мотивації персо-

налу, формування та підготовки резерву керівників. 

Все це вимагає від менеджерів з персоналу ґрунтов-

них знань, умінь і практичних навичок з основ еконо-

міки, організації виробництва, управління, соціально-

трудових відносин, соціології, психології, педагогіки та 

трудового законодавства. 

Серед дослідників у сфері стандартів управління пе-

рсоналом варто особливо відзначити О.І. Кравчук [1], 

Х.С. Столярук [2], Л.В. Прудиус [3], О.О. Крикун [4], 

Л.А. Траченко [5] та інші.  

Управління персоналом на сучасному етапі вимагає 

системного, а не ситуаційного підходу, має бути макси-

мально об’єктивним ти чітким, адже персонал є ключо-

вим ресурсом організації. Забезпечити постійну і високу 

якість управління персоналом може введення стандарти-

зації. У світовій практиці розробка та впровадження мі-

жнародних стандартів управління персоналом є широко 

застосованою, на відміну від українським підприємств. 

Українським менеджмент тільки починає усвідомлювати 

необхідність стандартизації управління персоналом. 

Саме тому, дослідження міжнародних стандартів управ-

ління персоналом є актуальним і дозволить сформувати 

пріоритетні напрями її впровадження на українських 

підприємствах. 

Мета роботи – проаналізувати міжнародний досвід 

розробки та впровадження стандартів управління персо-

налом шляхом вивчення міжнародної практики сертифі-

кації у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток управління 

персоналом та його зміна на сьогодні потрапляють під 

вплив багатьох чинників, проявляються у різних формах 

і глибині трансформацій. Зважаючи на це, в світі нема 

такої країни (Україна не виняток), яка б не відчула їх 

вплив на своїй діяльності. Такі зміни дуже швидкі, тому 

їх важко спрогнозувати і прогнози є досить різноманіт-

ними. Так, наприклад, Ж. Берсін у своєму прогнозі роз-

витку управління персоналом для Deloitte Consulting 

LLP зазначає, що «2017 рік був роком, коли все стало 

цифровим, визнаючи, що велика частина того, що вико-

ристовувалося в управлінні персоналом вже цифрове» 

[1]. Такий цифровий «шторм» змінює спосіб, у який від-

буваються процеси управління персоналом та управ-

ління компаніями в цілому. Масштаби таких змін вра-

жають, так, наприклад, за даними Оксфордського 

університету – 47% сучасних робочих місць будуть пе-

реглянуті протягом наступних 20 років [2]. 

За таких умов для управління персоналом актуаль-

ним постає питання про його готовність до таких руйні-

вних змін технологій і про те, що саме цифрові трансфо-

рмації принесуть у сферу управління персоналом. 

Необхідно розуміти, що саме діяльність з управління 

персоналом знаходиться у центрі сучасних кардиналь-

них змін, що відбуваються у всіх сферах. Саме від 

управління персоналом і залежить правильна навігація 

організації у такому «турбулентному» середовищі. За-

безпечення правильної навігації організації вимагає 

проникливого керівництва та розроблення інноваційного 

підходу до управління персоналом. Такий підхід, на 

нашу думку, може стати ухваленням національної сис-

теми стандартів управління персоналом, який допоможе 

компаніям управляти найціннішим ресурсом – людьми. 

Адже саме існування національних стандартів управ-

ління персоналом дасть українським підприємствам мо-

жливість ухвалення та узгодження стратегії управління 

персоналом, вирівнювання стратегії управління персо-

налом з бізнес-стратегією, яка в загальному дасть мож-

Діяльність з управління персоналом знаходиться у центрі сучасних кардинальних змін, що 

відбуваються у всіх сферах. У статті автори прийшли до висновку, що саме від управління персоналом і 

залежить адекватна поведінка організації у такому турбулентному середовищі. Ухвалення національної 

системи стандартів управління персоналом допоможе компаніям управляти найціннішим ресурсом – 

людьми. Поки що діяльність зі стандартизації управління персоналом в Україні ще тільки починається. 

Для формування чіткого бачення наявного у світовій практиці арсеналу підходів до розробки стандартів 

з управління персоналом і для вибору оптимальних з них для української практики, ми розглянули такі 

стандарти, як: ISO30400, ISO30401, ISO30405, ISO/TR30406, ISO/TS30407, ISO30408, ISO30409, 

ISO/TS30410, ISO/TS30411, ISO30414. 

Ключові слова: управління персоналом, стандарт, ISO, міжнародний стандарт, стандартизація, 

ефективність, система.  
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ливість підприємству реагувати на виклики та зміни в 

бізнес-середовищі, а структура і процеси управління 

персоналом, у свою чергу, будуть приведені у відповід-

ність стратегічним цілям організації. Поки що діяльність 

зі стандартизації управління персоналом в Україні ще не 

почалася. Але для формування чіткого бачення наявного 

у світовій практиці арсеналу підходів до розробки стан-

дартів з управління персоналом і для вибору оптималь-

них з них для української практики, на нашу думку, ак-

туальними будуть дослідження та аналіз світової 

практики стандартизації управління персоналом. 

На початку 21 століття увага до людських ресурсів 

актуалізувала питання оптимальної організації діяльно-

сті й вимог до управління персоналом, його внеску в 

організацію та бізнес, які розглянуті у працях Д. Ульріха 

[2] та Ж. Будро [3]. Значний інтерес до діяльності з 

управління персоналом почала проявляти Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO, англ. International 

Organization for Standardization), яка у 2011 році почала 

глобальний проект з розробки міжнародних стандартів у 

галузі управління персоналом. Міжнародне товариство з 

управління людськими ресурсами (SHRM, англ. Society 

for Human Resource Management) почало залучати ISO до 

даної діяльності з 2009 року, стверджуючи, що розроб-

лення та використання стандартів у сфері управління 

персоналом гарантує підвищення професіоналізму і та-

ким чином принесе користь професії у цілому [1]. Так, 

SHRM визначає, що зростання чисельності і різноманіт-

ності тих, хто займається питаннями управління персо-

налом, має тенденцію до поширення складних варіантів 

вирішення проблем у випадках, коли виправданими є 

простота та послідовність. Стандартизація розглядається 

як інструмент бюрократичної неефективності, який ви-

никає у результаті діяльності, за якої сором’язливе не-

прийняття ризику може часто пригнічувати гнучкість, 

яка необхідна на сучасному ринку [1]. На противагу по-

вній підтримці розвитку стандартизації в управлінні 

персоналом, переконанні в тому, що стандарти сприяють 

розвиткові професіоналізму та професійних зусиль, іс-

нує інша протилежна точка зору, яка стверджує, що ста-

ндартизація і бюрократизація зменшують свободу дій 

для управління персоналом, а відтак, сприяють де-про-

фесіоналізації [3;6]. Саме тому в даній статті основну 

увагу буде приділено дослідженню міжнародного дос-

віду стандартизації в управлінні персоналом і прогнозу-

ванню можливих наслідків для розвитку даної діяльності 

в Україні.  

Беккер та Марк Кормік (2019) [7] приділяють увагу 

перспективності та вагомості у розробці стандартів з 

управління персоналом на міжнародному рівні, а також 

зауважують, що ці стандарти мають перспективи у до-

помозі організаціям усіх розмірів щодо покращення 

ефективності роботи. Досягнення чіткого та детального 

розуміння діяльності робочої сили організації є виріша-

льним для підвищення продуктивності праці, стабільно-

сті робочої сили та залученості.  

Цей стандарт забезпечує відповідним стейкхолдерам 

об’єктивний спосіб змістовно порівняти їх результатив-

ність з очікуваннями. Так, Міль та Роуз (2008) [7] при-

ходять до висновку, що стандартизація та професійні 

стандарти спрямовані на вдосконалення управління та 

контролю для уточнення та більшої раціональності самої 

бізнес-ідеї. Ульфсдоттер Еріксон (2014) [6] розглядає 

стандартизацію управління персоналом з боку визнання 

галузі знань, а тому, фахівців з управління персоналу, як 

експертів. З його суджень можна зробити висновок, що 

стислі знання, як у стандартах, можуть забезпечити чі-

тку площадку знань для професії управління персона-

лом. Стандарти управління персоналом спрямовані на 

керівників першої лінії, спеціалісти з персоналу – це ті, 

кого контролює стандарт: професія управління персона-

лом досягає позиції таким чином, що керує на відстані в 

організації як вниз, та і вгору, при цьому виробляючи 

моделі поведінки.  

Стандарти – визначальна риса ефективної практики. 

В сфері управління персоналом – це відповідна практика 

у плануванні робочої сили, доборі персоналу, навчанні 

та розвитку, а також звітності про людський капітал. 

Визначення «професійного стандарту» закріплене в 

українському законодавстві [5]. У змісті нормативно-

правового регулювання професійний стандарт розгляда-

ється як перелік затверджених вимог до компетентнос-

тей та кваліфікацій працівника. Ініціатива розробки та 

вдосконалення професійних стандартів належить робо-

тодавцям, які і визначають необхідний перелік. Прак-

тика управління персоналом також звертає увагу на по-

няття «професійний стандарт» [1], але, на нашу думку, 

стандарт дає можливість уніфікації та регламентування 

трудових операцій. Професійні стандарти, в цілому, ма-

ють описувати регламентовану модель поведінки вико-

навця, яка, в свою чергу, окрім компетентностей, має 

також включати вимоги до етичних та моральних норм. 

Інакше кажучи, професійний стандарт – це такий собі 

«кодекс професії», в якому мають бути закріплені етичні 

та професійні вимоги до поведінки фахівця з відповід-

ним рівнем обізнаності та професійної кваліфікації. 

Основний напрям використання професійних станда-

ртів – це формування, розвиток та підтвердження про-

фесійних кваліфікацій. Варто зауважити, що професійні 

стандарти використовуються одночасно у сфері освіти 

та практиках управління персоналом [2]. Стандарти, що 

застосовуються у сфері освіти, та стандарти у практиках 

управління персоналом різняться між собою. Основні 

напрямки використання професійних стандартів для 

практики управління персоналом: 

– визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних 

знань працівників, їхніх завдань, обов’язків та спеціалі-

зації; 

– сприяння та організація розвитку персоналу; 

– формалізація посадових обов’язків та вдоскона-

лення посадових інструкцій, планування професійного 

зростання; 

– здійснення тарифікації; 

– формування систем мотивування та стимулювання 

персоналу;  

– визначення єдиних вимог допрофесійної діяльності. 

Сектор управління персоналом в Україні потребує 

методичної та методологічної підтримки. Активну ро-

боту щодо стандартизації управління персоналом прово-

дить Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). У 

2011 році вона створила Технічний комітет (ТС260) для 

розроблення стандартів управління людськими ресур-
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сами, щоб запропонувати координаційні вказівки для 

організацій щодо вирівнювання та впорядкування прак-

тик управління персоналом на власну вигоду, а також 

зацікавлених їх сторін [7]. Розроблені ISO міжнародні 

стандарти кодифікують організаційні настанови, про-

цеси, практики та системи в управлінні та розвитку лю-

дей. ISO TC260 розробили та опублікували перелік ста-

ндартів у сфері управління персоналом: ISO30400 

«Управління людськими ресурсами (далі – УЛР) – Лек-

сика» (представляє основні терміни, що використову-

ються в наборі стандартів управління людськими ресур-

сами); ISO30401 «Системи управління знаннями: вимоги 

до ефективного управління знаннями»; ISO30405 «УЛР – 

Рекомендації щодо підбору персоналу» (ефективні 

процеси та процедури добору персоналу для всіх, хто до 

нього залучений); ISO/TR30406 «УЛР – Управління 

стійкою працездатністю для організацій» (включає кері-

вні принципи розроблення та реалізації політики сталого 

працевлаштування); ISO/TS30407 «УЛР – ціна за най-

мання» (систематизує заходи для визначення економіч-

ної цінності зусиль, що докладаються для заповнення 

вакансій); ISO30408 «УЛР – Керівні принципи управ-

ління людськими ресурсами» (містить вказівки щодо 

структури ефективної та чуйної організаційної системи 

управління людськими ресурсами, що сприяє розши-

ренню співпраці між усіма стейкхолдерами); ISO30409 

«УЛР – Планування робочої сили» (конкретизує рекоме-

ндації, що допомагають організаціям ефективно реагу-

вати на свої поточні та прогнозовані потреби в робочій 

силі); ISO/TS30410 «УЛР – Вплив метрик наймання» 

(узагальнює принципи визначення впливу критичних 

позицій на діяльність організації); ISO/TS30411 «УЛР – 

Показники якості наймання» (стандартизує варіанти 

вимірювання якості найму); ISO30414 «УЛР – Звітність 

про людський капітал» (включає рекомендації для орга-

нізацій щодо прозорої звітності про людський капітал 

для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів). 

Висновки. Виходячи з міжнародної практики, зна-

чення професійних стандартів у сфері управління персо-

налом постає у забезпеченні якісної реалізації функції 

управління персоналом шляхом провадження ефектив-

ної діяльності на основі визначення єдиних вимог до 

виконуваних процесів, процедур та операцій на робо-

чому місці експерта з управління персоналом: узго-

дження компетентностей, закладених у професійні стан-

дарти з управління персоналом, з освітніми програмами 

посприяє підвищенню якісної складової пропозиції на 

ринку праці у сфері «управління персоналом»; забезпе-

чення сприятливих передумов та можливостей в Україні 

для запровадження та розвитку системи підтвердження 

професійної кваліфікації з управління персоналом; уточ-

нення та формалізація вимог до змісту та характеру 

праці, умов здійснення трудової діяльності при реаліза-

ції функції управління персоналом. 
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INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STANDARDS 

The activity of personnel management is at the center of modern cardinal changes taking place in all areas. In the article, 

the authors came to the conclusion that the adequate behavior of an organization in such a turbulent environment depends on 

personnel management. Adopting a national system of HR standards will help companies manage their most valuable resource – 

people. So far, the work on the standardization of personnel management in Ukraine has just begun. To form a clear vision of 

the existing in world practice arsenal of approaches to the development of personnel management standards and to select the 

optimal ones for Ukrainian practice, we considered such standards as: ISO30400, ISO30401, ISO30405, ISO / TR30406, ISO / 

TS30407, ISO30, ISO / TS30410, ISO / TS30411, ISO30414. 
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«РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ  

ПІД ВПЛИВОМ МЕДІА РЕСУРСІВ»  
 

на статтю: 

Федоркова О.М. 
(Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського, Педагогічна та вікова психологія.  

Серія: Психологія. Том 31 (70). № 4. С. 253-267. 2020). 

 

 

Проблема, яку висвітлює автор у своїй статті, є актуальною в умовах потужного розвитку суспільства 

тотальної віртуальної інформації, особливо, ЗМІ. Цей вплив автор екстраполює на політичний світогляд 

молоді, яка, в порівнянні з іншими соціальними верствами, дуже чутливо сприймає таку інформацію. На 

думку автора, ЗМІ, намагаючись зробити пересічного громадянина заручником певних поглядів, орієнтацій 

й т.п., у першу чергу політичних, досягли такого рівня психоемоційного впливу на свідомість людини, що 

набув статусу тотальності та перейшов на позиції основного інформаційно-світоглядного тренду сучасної 

доби.  

Важливою є теза автора стосовно вторгнення сучасних медіа ресурсів до сфери соціалізації молоді, 

що має безліч наслідків – негативних (маніпуляція певними посилами від деяких структур, іноді 

спровокована й сфальшована інформація) і позитивних (розширення меж сприймання молоддю 

багатоаспектності й різноманіття світу, особливо, у його політичній царині).  

Також автор звертає увагу на потужне проникнення такої інформації до сфер, в яких молодь 

соціалізується – освіта, виховання, заклади духовно-світоглядного спрямування. Великий сегмент у цьому 

процесі займають недержавні громадські об`єднання, які, певним чином, застосовуючи ЗМІ та віртуальну 

інформаційну сферу, залучають молодь до своїх лав. 

Важливим аспектом є участь молоді в діяльності субкультурних, андеграундних, навіть 

контркультурних рухах, які, в тому числі, застосовують медіакультурний ресурс. 

З точки зору психології автор вдало й виважено вводить матеріал, який висвітлює різні підходи 

стосовно політичної участі молоді, її політичної поведінки. Актуальним є поєднання такого матеріалу з 

теоретичними напрацюваннями в галузі політики, політичної ідеології. Зокрема, політичну ментальність 

автор характеризує як сукупність соціально-психологічних характеристик суб’єкта політики, яка, в свою 

чергу, проявляється в характері мислення, світовідчутті, психологічних настановах та поведінці.  

Мабуть найновішим соціально-інформаційним трендом доби є соціальні медіа, що мають значний 

вплив на молоде покоління. В сенсі розкриття впливу медіа на політичну участь і політичну поведінку, 

автор застосовує результати опитування С. Махмуд та Е. Абдул, практичні результати з власного 

авторського опитування, в якому взяли участь 150 студентів 1–4 курсів (березень 2020 р.), матеріали інших 

досліджень, які свідчать про активну участь молоді в політичному житті в різних його секторах. 

Виваженим є висновок автора стосовно неоднозначної політичної поведінки молоді, схильної до 

крайніх проявів реагування на новітні політичні тенденції та участь в них. Забезпечення оптимального 
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зворотного інформаційного зв`язку дає змогу медіа коригувати таку поведінку, активно підвищувати як 

загальнокультурний так і політичний рівень молодих людей.  

Спираючись на висновки авторитетних дослідників, автор докладно розглядає проблему «політичної 

міфологізації», зміст і презентація якої свідчать про неоднозначність матеріалів, які несуть медіа в 

молодіжну аудиторію, зокрема, про важливість активної роботи з молоддю, яка політично соціалізується.  

Таким чином, розглянувши позиції автора, викладені в статті, зауважимо на її актуальність і 

подальші перспективи розвитку сучасних підходів до політичної освіти й виховання молоді. 
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