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ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИСКУРСУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Процес становлення, 

розвитку та кризи масової культури є змістовно 

об’єктивним та зовнішнім щодо рефлексії, яка набуває 

значущості, що далі, то більше. Рефлексія відбиває 

стале, але має свою логіку становлення.  

Людина може розглядатися як суб’єкт і тоді теорія 

діяльності і соціально-філософські аспекти теорії 

культури виходять на крок уперед (М. Попович, 

С. Кримський, В.С. Горський, В.Табачковський та інші). 

Людина є також засобом комунікативного 

дослідження («людина як метод»), що є паростком 

ускладнення герменевтичних процедур та пошуків, що 

ведуть до розуміння гуманітарного кола питань щодо 

коріння проблеми людиномірності (А. Єрмоленко, 

Б.Парахонський, В.Мезерський й інші). Людина може 

розглядатися різноманітними засобами. Є сенс в певних 

обставинах говорити про людину як об’єкт масовізації 

(масофікації). Тому знадобиться соціологічна складова 

(А. Ручка, В. Танчер, В. Райда та інші). 

Людина як мета займає центральну ланку у 

традиційному гуманістичному дискурсі, що закликає до 

етичного аспекту уваги до цінностей морального 

регулювання (В. Шинкарук, А. Бичко, В. Шевченко та 

інші). 

Людина може бути також врахована як проект 

розвитку та удосконалення в людиномірних практиках 

модерну і постмодерну, індустріального та 

постіндустріального, глобалізації та інформаційного 

суспільств (С. Пролєєв, Л. Сітниченко, О. Гомілка. 

О. Хома та інші). 

Людина як об’єкт, суб’єкт, засіб дослідження, мета 

гуманістів та проект модерну і постмодерну перебуває в 

дуже складному оточенні культурних тисків. Своє та 

іноземне, традиційне і сучасне, низьке і високе, технічне 

і гуманітарне, природне і соціальне, ангажоване й 

нейтральне, відкрите та приховане та низка бінарних 

характеризуючих планів змісту і планів виразу 

програмує феномен людиномірності ззовні як 

банальний, тривіальний і цілком зрозумілий, а з іншого 

боку – як непояснений, хибний, загадковий. 

Мета роботи – дослідити зміни у поглядах на 

предметне коло масової культури та безпосередньо 

дискурс маскульту, оскільки історіографія дозволяє 

уникнути надмірної переваги сьогодення над 

об’єктивною ходою часу. 

Виклад основного матеріалу. Масова культура не є 

невивченим феноменом, але ланка людиномірного 

дискурсу саме української її частини дозволяє говорити 

про невизначеність її пошуків типу людини, який існує, 

діє, виступає знаряддям, метою та проектом культурної 

рецепції та пошуків нового у масових феноменах з 

урахуванням нових обставин. Тому гіпотезою роботи 

можна назвати рух від культури і людини, що є 

виробником цінностей, до людини і культури 

майбутнього креативного типу, або до продуктивності, 

про яку мріяв вже І.В. Гете. Він розподіляв самостійне 

та накопичене за рахунок копіювання: «Копіювання веде 

до оточення себе сумними видіннями напівдійсного 

життя» [1,с.106]. Справжня продуктивність та 

креативність масової культури оскаржувалася з моменту 

перших рефлексій про феномен саме з елітарних та 

естетських позицій. 

Важливим позитивним чинником є переплутання 

культури для мас і культури саме мас, а не тільки їх 

представників. Неможливо вже створювати артефакти і 

цінності лише для споживання. Але чи можна казати, що 

креативність є головною чи додатковою складовою 

культурного процесу, бо вади її стійкого сприйняття 

постійно попереджають: це суто споживча, орієнтована 

на споживача культурна орієнтація. 

Інформаційна насиченість сучасного культурного 

життя та антропологічна завантаженість 

Мета даної статті - здійснення спроби окреслити погляди представників культурфілософії різних часів 

(від появи масової культури і до сьогодення, а також з урахуванням суспільних змін) на сутність масової 

культури, масової людини та дискурсу масової культури. 

Зроблено висновок про те, що подальші дослідження жанрів  дискурсу саме української масової культури  

ускладнюються специфічними обставинами глобальної кризи з урахуванням її проявів у країні та 

тенденціями до симулювання сучасною масовою культурою явищ, що не мають безпосереднього відношення 

до чинників національного культурного життя. 
Ключові слова: українська масова культура, дискурс, людиномірний дискурс. 
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інформаційними турботами без сумніву є масштабним, 

глобальним явищем дійсності. 

Дискурс людиномірності з часом зазнав певної 

еволюції. Атмосфера вічного будівництва та оновлення, 

присутня у радянському масовому вжитку, 

перетворилась на «ресентимент» класичного модерну, 

розчарування у дуже повільному русі змін та 

невизначеності позитивних наслідків. Те, що люди 

втратили, знайшло у масофікації неабиякі переваги, 

якими скористалася меншість. Визначена у літературі 

хвиля повернення народно-національних цінностей 

традиційного складу не означала підкорення масової 

культури в її валовому прояву глобалізації та 

постмодерної еститики. Антропологічні чинники 

напроти оновили традиційний облік цінностей, 

фундаменталізацію певних стереотипів, їх падіння у 

архетипіку. Роботи М.В. Поповича, С.Б. Кримського, 

В.С. Горського, В.Г. Табачковського та інших 

представників київської школи культурно-

антропологічної онтології дозволяють конструювати 

схеми руху масової культури України з опорою на 

дослідження підґрунтя народного, національного, 

ментального та почуттєвого сприйняття сучасних зразків 

глобалізованого, постмодерного, інформаційного 

складу, але не відмовляють у праві користуватися 

загальними досягненнями у розумінні масофікації. Тому 

цілком природно буде говорити, насамперед, про світові 

чинники та їх дослідження у філософсько-

культурологічній думці країн, де витоки масової 

культури дали паростки рефлексії значно раніше, або ж 

продуктивність цих паростків доведена часом. Це не 

применшує досягнень української думки, але ставить її в 

певний контекст. 

Часом зародження масової культури, за А.Адорно, 

вважається приблизно 1870 рік, коли у Великобританії 

був прийнятий закон про всезагальну писемність. З 

цього часу велика маса людей отримала можливість 

читати масову літературу, яка вже на той час була 

спрямована на комерційний прибуток. Є інші точки зору 

– називають 90-і роки ХІХ століття, коли з’являється 

масова преса на Атлантичному та Тихоокеанському 

узбережжі Америки (батьківщиною масової культури 

деякі автори називають саме Сполучені Штати). Часом 

появи масової культури іменують початок ХХ століття, 

або часи після Першої світової війни. Хронологія 

масової культури – питання, якого ми не будемо 

торкатися. Бо людиномірний дискурс масової культури – 

поняття про вже сталу масову культуру з контурами, що 

з часом змінюються. Як наукове поняття «масова 

культура» обґрунтована лише у 1941 році М. 

Хоркхеймером після робот іспанця Х. Ортеги-і-Гассета 

про масофікацію суспільства, зокрема, після «Повстання 

мас» (1925). Але входження у науковий словник ще не 

визначалось у єдності сприйняття концепту, місце якого 

довго залишалося невизначеним серед рівнів та рангів 

багатьох понять. В Україну це поняття приходить ще 

пізніше. 

Зв’язок цього поняття з типом людини і складає ту 

філософсько-антропологічну проблему, що є 

центральною ланкою нашого дослідження. Типи людини 

не залишаються без змін. Антропологія визначає 

тенденції змін. Люди того чи іншого складу як продукт 

культурного розвитку залишаються у товщах народу у 

подальших етапах культурного життя. Носії масової 

культури модифікуються, як і роди їх буття. Роди буття 

мовою теорії мистецтва називаються жанрами. 

Масова культура на початку ХХІ століття 

представлена розмаїттям жанрів (медіадискурс – теле- та 

кіно-дискурс, дискурс друкованих видань, Інтернет-

дискурс, розмовний або побутовий дискурс), кожному з 

яких притаманні своєрідність та унікальне завдання. 

Дискурси, які, в свою чергу, через засоби масової 

комунікації асимілюють також у підсвідомість людини і 

«перекроюють» її під свої потреби, дозволяють 

маніпулювати людиною як суб’єктом.  

Моделі аргументації дискурсу суто гуманітарні, вони 

не є кальками з технічних чи природничих наук. Ці 

моделі оговорюються та набувають послідовності під 

час  узагальнення та спекулятивних дискусій (так вважає 

Н. Александер, згодні в принципі Е. Гідденс, Д. Тернер 

та інші). Поняття дискурсу обумовлено деякими 

успіхами соціології науки, що відрізняє наукові дискусії 

та дискусії при відсутності «парадигми наукового 

співтовариства» (Т. Кун). Акцентуються формально-

логічні можливості думки при відсутності емпіричної 

бази під аргументами («не треба проводити польові 

дослідження там, де знання можна одержувати у 

бібліотеці», – говорить Ч. Райт Мілс). У дискурсі 

неминучі: повторні процедури формально -логічного 

порядку; проникливі інтерпретації, ціннісні 

співвідношення; риторична спрямованість на 

переконання; змістовний характер аргументації. 

Спробуємо визначити людиномірний дискурс у тому 

разі, коли людина ще є тільки об’єктом дослідження в 

масовій культурі. 

Логічна модель не може бути одномірною. Тут нам 

згодиться уявлення П.О. Сорокіна про соціальну 

мобільність як ознаку масового суспільства. Слід 

повторювати, що масова людина не є постійною ланкою 

соціальної стратифікації. Протягом життя її статус 

змінюється, масова людина не приречена на стійкий 

статус, він скоріш – виключення. Стійкою визначається 

ситуація кризи, яку П. Сорокін не вважав ні звичайною, 

ні агонізуючою: масова людина перебуває в стані «кризи 

форм соціальної, політичної і економічної організацій, 

що включає кризу форм браку та сім’ї…,  майже всього 

життя, образу думок і поведінки, присутніх західному 

суспільству» [2,с.429]. Від тепер, зрозуміло, що не 

тільки західного. 

Здається, що О. Тоффлер з його «третьою» хвилею 

вичерпно додав у картину масофікації той момент, про 

який забували, а саме: наближення масової культурної 

продукції до людини. Саме людиномірність, тобто 

співставлення з будь-якою соціальною антропологією, 

визначає перехід від другої до третьої хвилі. Тоффлер 

скептично ставиться до можливості затримати рух 

масової культури та бачить можливості індивідуалізації 

там, де одномірність була чинником переважним, 

занадто неминучим і неподоланим. Тяжіння до 

унікального та неповторного як неминуча характерність 

будь-якої справжньої культурної спадщини 

відтворюється через пошуки альтернативи. Саме тут 

зустрічається культура з масовою культурою. 

Антиглобаліст Р. Дебре сказав би «з технічною 
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культурою», бо стандарт задає саме технічна складова. 

Але він нагадує, що «у кожної епохи своє 

підсвідоме» [3,с.255] і тому новий простір кодування 

цінностей може дати навпаки інші, ніж бажані, 

результати. Можливо це – перехід у простір 

квазімасового культурного світу, де людиномірність 

визначається елітарним засобом. 

За визначенням В.А. Лукова, поняття «маса» – 

ключове в доктрині масового суспільства. Так, соціологи 

характеризують суспільство, в якому панує соціальна 

психологія мас, панують масове виробництво і 

споживання, масова комунікація і масова культура, в 

результаті формують масові цінності. Масове 

суспільство включає в себе і громадянське суспільство з 

усіма його інститутами, що спираються на громадську 

думку [4].  

«Масове» («примітивне», «кітчеве» і т. п.) в усі віки 

протистояло «елітарному» («аристократичному», 

«салонному», «арт-хаусному» і т. д.). Але саме в епоху 

капіталізму з’явилися численні технології створення тих 

самих сакраментальних симулякрів, тобто симуляцій 

оригіналів, «копій копій оригіналів», образів-сурогатів, 

«образів, позбавлених подоби» [5]. 

Необхідно зазначити, що дослідження масової 

культури в наукових колах має певну традицію. 

Критичне осмислення, глибоке теоретичне тлумачення 

феномену масової культури розпочали в своїх роботах 

такі відомі мислителі, як: Ф. Ніцше, О. Шпенглер, 

Х. Ортега-і-Гассет, М. Горкгаймер, Д. Макдональд та 

інші. Виникненню та еволюційному розвиткові масової 

культури присвячені праці Т. Адорно, О. Тоффлера, 

Ж. Фрідмана, Г. Лебона, М. Фуко, М. Вебера, 

М. Маклюена, Ж. Бодрійяра, Ж. Ліотара. Ґрунтовна 

критика маскультури має суперечки та не зводиться до 

єдиного чинника. Кожний з сегментів того, що 

Ю. Габермас кваліфікував як соціальну критику має свій 

акцент: елітаризм «повстання мас» Ортегі-і-Гассета. 

Песимізм «Сутінок Європи» О. Шпенглера, морально-

психологічні констатації кризи «Духовної ситуації 

епохи» К. Ясперса. Ірреальні міражні «Фантоми 

сучасності» Ж. Бодрійяра, немарксистські експлікації 

«Естетичної теорії» Т. Адорно зовсім не збігаються в 

оцінках маскультури П. Сорокіним, як це може здатися 

при поверховому розгляді [6]. 

Якщо первісно з 50-х років ХХ століття переважав 

критичний аналіз масової культури з позицій  

ліберального та радикального гуманізму (Е. Фромм, 

Д. Рісмен, Е. ван ден Хааґ, Г. Маркузе – США), 

Е. Морен (Франція), коли масова культура однозначно 

інтерпретувалася як граничне вираження духовної 

несвободи, засіб відчуження і гноблення особистості. То 

сума акцентів дещо змінилася. Перебільшуючи роль 

технічних засобів масової комунікації, критики масової 

культури розглядають її поза зв’язком з характером 

культури, що затверджує цінності системи і одночасно 

ігнорують двоїсту природу масової культури. Апологія 

та критика доповнюють одна одну. Ця подвійність 

служить ґрунтом  для виникнення концепцій, що 

виправдовують диференціацію культурної продукції і 

стверджують, що масова культура відповідає запитам 

масового споживача. Канадський першовідкривач 

властивостей медіа М. Маклюен стверджує, що масова 

культура залучає до духовних цінностей маси, в 

минулому відчужені від панівної культури, створює 

відносно високий стандарт форми масової культурної 

продукції. З романтичних позицій заперечуючи 

«цивілізацію писемності», Маклюен змальовує картину 

«глобального села», де за допомогою масової 

комунікації виникає ідилія вільного від індивідуалізму 

спілкування людей [7]. 

Сучасні уявлення про людину формувалися під 

впливом наукової думки, яка розвивалася в рамках 

культурфілософії та культурної антропології 

(Е. Дюркгейм, Л. Морган, Г. Спенсер, Е. Тайлор, 

Л. Уайт, Дж. Фрейзер, К. Хорні). [8,с.5].  

Процес дослідження масової культури загалом та 

масового суспільства, зокрема, помітно активізувався 

наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. Яскравими 

представниками критики у межах наукового напряму 

пошуку стали Е. Тоффлер («Третя хвиля», 1980), 

М. Хевеши («Толпа, массы, политика», 2001) , 

О. Кукаркін («По ту сторону расцвета», 1977, 

«Буржуазна масова культура», 1985), Б. Грушин 

(«Масова свідомість», 1987), С. Кара-Мурза 

(«Маніпуляція свідомістю», 2006), В. Шестаков 

(«Міфологія ХХ століття: Критика теорії і практики 

буржуазної масової культури», 1988) та інші. Але їх 

концептуальні основи не дозволяли бачити деяких суто 

експлікацією нових та новітніх зворотів розвитку 

феномену. Сьогодні вчені дійшли висновку, що феномен 

масової культури є якісно новим і потребує розгляду в 

іншому контексті, і у зв’язку з цим в науковій літературі 

з’являється все більше праць вітчизняних та зарубіжних 

авторів, які виявили існування цілого ряду 

маловивчених і дискусійних питань, пов’язаних з 

феноменом масової культури. Українські чинники 

масової культури – ґрунт вельми довільно відповідний 

для підтвердження старих та створення нових концепцій 

щодо суті і форми проявів феномену [9,с.2]. 

В. Загороднюк звертає увагу, що людиномірний поворот 

проблематики веде до того, що у  новітніх розвідках 

досліджень частіше акцент зроблено не на відображення 

процесів, а на їх конструювання. Це стосується саме і 

досліджень прикладного характеру, принаймні науки та 

її впливу і без сумніву також маскультури [10,с.271]. 

Багато що змінила технізація культурного простору, 

застосування новітніх інформаційних технологій. 

Духовну несвободу, стандартизацію, уніфікацію 

маскультури завжди підкреслював відомий дослідник 

масової культури В. Терін. Хоча він називає її 

культурою престижного споживання, але зведення 

високого та середнього та низького уявляє головною 

тенденцією [11].  

Хоча у переліках історіографічних є обов’язкові 

імена і вони названі (можна добавити Й. Хейзінга або 

М. Бахтіна – без них не характеризують масову 

культуру, хоча безпосередньо вони про це не писали) – 

без сумніву, формується нова література з іншими 

акцентами, що розширює та поглиблює предметну сферу 

досліджень. Поряд з майже хрестоматійними роботами 

Г. Ашина, М. Хевеші, В. Кукаркіна, В. Ільїна – нові 

імена – М. Кушнарьова, М. Журба, Ж. Денисюк, 
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В. Лебедєва, Т. Лютий, О. Ярош, С. Можнягун, 

А. Костіна, О. Бірічевська, М. Яковенко, О. Ільїн та інші. 

Висновки. Основні наслідки розгляду історіографії 

проблеми повертають до того, що зміна дискурсу не 

могла не змінити чинники явища (1); феномен масової 

культури виявляється в інформаційному суспільстві 

новим поряд з тим, що стосувався індустріального 

суспільства (2); українська масова культура не є проста 

калька з інших зразків; тенденція до визначення рис 

феномену у людиномірному дискурсі сучасного 

культурного простору потребує дослідницьких розвідок 

саме у напрямі нової антропології масових спільнот під 

час трансформації суспільства, що не може бути 

вичерпано вже відомими засобами (3). Подальші пошуки 

ускладнюються специфічними обставинами кризи 

глобальної з урахуванням її проявів у країні та 

тенденціями до симулювання сучасною масовою 

культурою явищ, що не мають безпосереднього 

відношення до чинників національного культурного 

життя за походженням, але суттєво змінюють напрям 

руху культурних потреб, інтенцій звичаїв населення. 
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HISTORIOGRAPHY RESEARCH DISCOURS E MASS CULTURE 

The purpose of this article is to implement the attempts to outline the views of representati ves of Culture Philosophy of 

different times (from mass culture emergence to the present day, considering social changes) the nature of mass culture, mass 

human and discourse of mass culture. 

It has been concluded that further research of discourse genres namely Ukrainian mass culture is complicated by specific 

circumstances of global crisis considering its manifestations and tendencies in the country to simulate phenomena by modern  

mass culture that are not directly related to the factors of national cultu ral life. 
Key words: Ukrainian mass culture, discourse, man creating discours.  
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Постановка проблеми. У чому полягає сутність 

«турботи про себе»? – це питання хвилює не лише 

філософів, до нього звертаються соціологи, філологи, 

педагоги, культурологи, котрі окреслюють поле 

дискурсу і пропонують власне бачення вирішення цієї 

проблеми. Слід підкреслити, що означена дослідницька 

проблема у вітчизняній філософії ще не отримала 

всебічного аналізу. Криза науки, освіти, філософії, 

моралі, економіки виявилися тими обставинами, що 

вилучили її із актуальних напрямів дослідження. Проте 

наприкінці ХХ століття у західній філософькій думці 

відбувся «поворот» до цієї проблеми у творах М. Фуко, 

Ф. Фукуями, М. Гайдеггера, С. Жижека, А. Маслоу. 

Серед вітчизняних дослідників слід назвати 

В. Табачковського, О. Соболь, В. Лук’янця, Т. Кожаро-

ву, К. Федічеву, І. Романову, О. Титар, Л. Деніско. У 

їхніх роботах пропонуються різні моделі вирішення 

питання «турботи про себе»: самореалізація, духовна 

навігація як шлях від невігластва до критики самого 

себе, самовиховання, акт лікування душі як 

терапевтичний засіб, вільний вибір стратегії життя, 

поведінки, цінностей, сенсу свого буття, свого 

існування. Приділяється увага історичному генезису 

філософського бачення та інтерпретації цього феномену.  

Мета статті – проаналізувати і розкрити сутність 

концепту «турботи про себе» як антропологічної 

складової життєдіяльності людини, її змісту в умовах 

сучасності, використовуючи дихотомію «традиція – 

новація» у розвитку проблематики.  

Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації 

нового звучання набуває антропологічна проблематика 

становлення особистості, котра здатна до 

самоорганізації у своєму особистісному культурному 

просторі, до взаємодії в міжкультурному процесі, 

водночас, зберігаючи власну самість. Про варіативний 

характер означеного процесу свідчить широке коло 

питань, що мають людинознавчу  спрямованість. 

Безперечно, сучасна людина живе у світі, де 

відбувається прискорений розвиток науки й техніки, 

опанування космічного простору, проникнення в 

таємниці явищ, про природу яких до певного часу 

розмірковували фантасти. Усе це свідчить як про нові 

можливості людини в пізнанні світу, так і про зміну 

світу в результаті людської діяльності. 

 Гуманітарії все частіше зазначають, що в контексті 

біотехнічної революції відкриваються безпрецедентні 

можливості трансформації природи людини, котрі, на 

думку американського філософа Ф. Фукуями, настільки 

глибокі, що виникає питання: «Яке майбутнє чекає нас – 

людське чи постлюдське?» [1]. У цьому напряму 

ставлять питання і прихильники концепції 

постгуманізму В. Лук’янець і О. Соболь. Дослідники 

звертаються до аналізу постлюдського майбутнього і 

наголошують, що «постлюдська стадія антропосоціо-

генезу – це не прискорений «кінець історії», а початок 

нового витку розвитку людини, все більш зухвало 

перетворюючу свою природу за допомогою 

нанотехнологій, молекулярно-біологічних, генних, 

нейтронних та інших гуманотехнологій, що ініціюють 

глибокі та масштабні зміни в соціальних та культурних 

характеристиках людського існування у світі» [2,с.145]. 

Мова йде про виникнення нових антропологічних 

колізій, яких до цього часу людство не знало. 

Поряд із цим існують такі питання, що турбують 

окрему людину і суспільство протягом їх історичного 

розвитку. Одним із таких питань, що має антропологічне 

забарвлення, є питання турботи, піклування людини про 

саму себе. У наш час цей феномен актуалізувався як у 

теоретичному, так і в практичному сенсі. Ідеться про 

необхідність формування креативної людини, людини 

творчої, яка становить важливу складову національного 

потенціалу. Творча особистість є альтернативою 

індивіду, котрий не планує нічого довготривалого, а 

короткочасність його зацікавленості Іншим – є 

чинником, що руйнує вже існуючі соціальні інститути і 

відносини. Не випадково, що в філософсько-

антропологічній літературі зазначається поява нового 

символічного героя сучасності – Нарциса. Його життя, 

Стаття торкається концепту «турбота про себе» як однієї з суттєвих рис життєдіяльності людини. 

Підкреслюється, що турбота про себе має поліваріантний характер, оскільки сама людина – досить 

складна і суперечлива істота. Ця тема привертає до себе увагу філософів різних напрямів, що виявляється 

в розмаїтті сенсів та моделей. Підкреслено, що в українській філософській думці до цієї теми зверталися 

Г. Сковорода і П. Юркевич, на початку ХХ століття – В. Винниченко, у сучасному дискурсі вона 

представлена у роздумах В. Табачковського. Визначено нові моделі турботи людини про себе у зв’язку з 

інтернетизацією та комп’ютеризацією людини. 
Ключові слова: людина, турбота про себе, модель, сенс, антропологія, антропологічні колізії. 
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на думку Є. Чорана – це життя з відчуттям постійного 

дефіциту, причина якого – фундаментальна 

невпевненість реальним собою і відчуття неможливості 

надалі бути задоволеним собою [3,с.145]. 

Уважаємо, що «турботу про себе» можна визначити 

роздумами В. Лук’янець і О. Соболь, котрі аналізуючи 

«горизонти гуманітарії» та проблеми постлюдського 

майбутнього зазначають, що стратегічною настановою 

турботи суспільства щодо людини є культивація 

«людського в людині», що розуміється як 

перешкоджання здичавінню людини (його бестіалізації) 

та можливому наступу невігластва, як сприяння 

плеканню чеснот душі, про що ще на початку ХХ 

століття писав Д. Мережковський [2,с.145]. Про наступ 

хамства як неоцинізму в нашу добу попереджає Ліна 

Костенко, заявляючи: «Гряде неоцинізм. Я в ньому не 

існую». Прикладом неоцинізму і спотворення «Журби 

про себе» уважаємо поширення руху FEMEN та його 

«нової етики» серед молоді. 

Спотворення «турботи про себе» призводить до 

«розлюднення». І в цьому аспекті нового звучання 

набуває думка М. Мамардашвілі: «Людина є 

зусиллям бути людиною». Філософ зазначає, якщо 

людина ігнорує власні можливості,  не маніфестує 

постійне зусилля духу до самовдосконалення, то вона не 

здійснюється як особистість. Наслідком такої ситуації є 

виникнення «чорної діри», нігілізму, «розлюднення», що 

свідчить про антропологічну катастрофу [4,с.111]. 

Також має сенс думка А. Гусейнова про те, що коли б 

добро і зло дійсно бігали кожне на своїх двох ногах, ми 

б точно знали, де одне, а де друге, а добрі повинні були 

б намагатися знищити злих. Подібно тому, як ми 

очищуємо поле від бур’янів чи тіло від паразитів. Але в 

тому і справа, що добро і зло не поділені індивідуально 

таким чином, щоб одні були б лише добрими, а  інші – 

лише злими [5,с.23]. 

«Турботу про себе» неможливо розглядати лише як 

монофеномен. Людина дотична до різноманітних 

суспільних відносин, різних форм діяльності, різних 

соціальних груп тощо. На цих підставах виникає нова 

ідентичність – поліваріантна. Ця ідентичність 

розщеплює цілісність «турботи про себе», що може 

набувати вигляду мімікрії. Саме цю досить складну у 

антропологічному вимірі ідентичність проілюстрував 

Вуді Ален у фільмі «Зеліг» (1983 р.). Філософській зміст 

фільму досить значущий, адже у ньому віддзеркалено 

смислове багатство: актуалізація розширення в Іншому, 

пошук сенсу життя, екзистенційна порожнеча, елементи 

міфотворчості, пошук відповіді на питання «Хто Я?». 

У чому має полягати «турбота про себе»? Фільм дає 

відповідь на питання: «Як зберегти себе, свою 

особистість? Як захистити свою цілісність від 

агресивного зовнішнього світу? Як можливо все це 

здійснювати в ситуації поліідентичності?». Зеліг, 

спілкуючись із чорношкірою людиною, отримує колір 

шкіри як у неї, у колі індійців – перетворюється в одного 

з них, у розмові з медиком – постає ним і так безкінечно. 

Відбувається перебудова внутрішньої цілісності Зеліга, 

якщо скористатися сучасним політичним сленгом – 

виникає потреба постійного «перевантаження». Як 

наслідок – відсутність у героя життєвих світоглядних 

позицій, власної точки зору, які б Зеліг захищав. Фільм 

Вуді Алена у 80-ті роки ХХ ст. був новаторським, 

оскільки презентував філософську антропологію як 

візуальну філософію. Режисер поставив важливі питання 

існування людини, що не втратили актуальності і в наш 

час. 

Філософська антропологія, як і філософія в цілому, 

постійно знаходиться в процесі розвитку, який презентує 

себе досить різноманітно, що  пов’язано з відмовою від 

монополії марксистської концепції людини, 

обґрунтуванням множинності образу людини, 

ствердженням протистояння між добром та злом, що 

підкреслює складність визначення сутності людини, 

появу технологічної людини тощо. Ідеться про те, що 

людина, з одного боку, це особистість, становлення 

котрої є складним і повним драматизму процесом, а з 

іншого боку, людина відчуває й розкриває сутність 

резонансу  протиріч різноманітних за змістом реалій. У 

цьому полягає антропологічний вимір феномену 

«турботи про себе», що свідчить про його 

багатомірність. 

У цьому аспекті вважаємо досить слушною думкою 

В. Табачковського про те, що «ми є свідками й 

учасниками радикального переосмислення усталених 

поглядів на людину, культуру, соціум, особливо ж – на 

способи їх взаємозв’язку. Переглядається, зокрема, 

антропологічна парадигма, котру я назвав би 

«антропологією проповідників» – рефлексією радше 

щодо бажаного, аніж реально існуючого образу 

людини» [6]. Дослідник поділяє точку зору 

П. Козловські: теорія суб’єктивності як першоосновний 

засіб виховання людської самості зумовлює теорію 

суспільства та відносин між індивідом і суспільством. 

В. Табачковський наголошує, що теза П. Козловські, 

його звернення до індивідуальної суб’єктивності і є 

головною темою сучасної культури. Цей процес 

починається від необмеженої та безтурботної «стратегії 

втілення суб’єктивності» і продовжується до серйозних 

пошуків злагоди та «дружби з самим собою» [7,с.273]. 

Уважаємо, що філософ надав один із варіантів змісту 

концепту «турботи про себе» в її сучасному баченні, 

хоча праобрази цієї моделі як в теоретичному, так і 

практичному сенсі містяться у філософії античності. 

Теза Сократа «Пізнай самого себе», теоретичні та 

практичні настанови грецької Пайдейї в Академії 

Платона і Лікеї Аристотеля – усі вони утілювали ті 

соціокультурні скріпи, що налаштовували на «турботу 

про себе», сприяли вихованню особистістю самої себе. 

Філософська Пайдейя постає соціокультурним 

інститутом, що спрямований на формування Людини як 

громадянина на підставі блага, істини, розумності. 

Аналізуючи Платонівську Пайдейю харківський 

філософ В. Прокопенко робить, на нашу думку, 

важливий висновок про те, що вона, як й інші 

філософські школи того часу, започаткувала 

особистісний аспект освіти та виховання: питання 

виховання розглядається у царині перебудови життя 

індивіда, у контексті пошуку гідного закону 

існування [8,с.161]. Слід звернути увагу на роздуми 

дослідника про «турботу про себе» як перебудову життя, 

життєтворчість, життєдіяльність, де діяльність є тією 

важливою ланкою, без котрої сам процес «турботи про 

себе» неможливий. Цей процес не подібний до  



  
16  

 
 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, Aipril # 6, 2016 

«манілівщини», до зітхань «про себе рідного», 

особливого. «Турботу про себе» можна трактувати в 

контексті ідей філософів античності як «працю життя», 

як техніку щодо себе як творчої особистості. Поряд із 

філософською Пайдейєю, античність маніфестувала і 

такі моделі «турботи про себе» як епікурейство, 

стоїцизм. Для цих моделей зазначений концепт «турботи 

про себе» – це досягнення спокою духу, безтурботності, 

байдужості, звільнення від афектів. Можна зауважити, 

що «турбота про себе» розглядається, і у цьому 

парадокс, як безтурботність. 

Техніки і засоби «турботи про себе» в античності 

достатньо проаналізовані в працях істориків і філософів 

не лише минулого, але й сьогодення, що свідчить про 

актуальність Пайдейї як у теоретичному, так і 

практичному аспектах. Тому в сучасних аспектах 

Пайдейя вимагає поєднання традицій і новацій, 

урахування досвіду минулого і знахідок сьогодення. 

Пайдейя стала об’єктом аналізу відомого німецького 

філософа Гайдеггера. Останній, оцінюючи Пайдейю, 

зазначає, що сутність останньої «не в тому, щоб 

наповнювати непідготовлену душу самим знанням, 

немов порожню посудину. Істинна освіта, навпаки, 

охоплює і змінює саму душу в цілому…» [9,с.350]. Як 

підкреслює Б. Марков [10], головним в Пайдейї є те, що 

філософія брала на себе «турботу про себе». Філософи 

античності доводили, що розпоряджаючись насолодою і 

пізнанням, орієнтуючись на ідею блага, людина творить 

саму себе. На думку дослідників, «турбота про себе» в 

античній культурі не торкалася визначення таких 

теоретичних понять як істина, доброчесність, 

справедливість, котрі повинні були реалізуватися в 

«дисциплінарних практиках: спочатку дома і в школі, а 

якщо не виходить, то в тюрмах і 

психлікарнях» [11,с.54,60]. Тобто, «турбота про себе» 

містить не лише бажання особистості, але й може мати 

примусовий характер. Таке поєднання актуальне і для 

нашого часу. 

Нову модель «турботи про себе» запропонувало 

Християнство [12] – нею стала Нагорна проповідь Ісуса 

Христа, де викладено людинотворчі настанови. На нашу 

думку, «турбота людини про себе» – це, насамперед, 

поєднання думки та діяння, розуміння значення цього 

концепту як праці всього життя, як життєдіяльності. У 

Нагорній проповіді Ісус Христос робить акцент на 

суб’єктивістському аспекті конструюванні людиною 

себе, дає відповідь на питання, котре були поставлено в 

ХХ столітті: «Як може корелювати настанова «турботи 

про себе» з настановою «Я для себе» та «Я для Іншого» 

(М. Бахтін)?». 

Людина складна істота, її життя – це досить 

суперечливий процес повний драматизму, котрий 

відбивається в турботі про себе, що має різну 

спрямованість векторів: вдосконалення чи деструкція, 

добро чи зло. Філософи Нового часу не залишили поза 

увагою аналіз «турботи про себе». Відомі Кантівські 

питання: «Що я повинен знати? Що я повинен зробити? 

На що я можу сподіватися?» резонують з питанням: 

«Що необхідно робити, турбуючись про себе?». У цих 

питаннях окреслені основні напрями в реалізації 

людиною «турботи про себе»: пізнавальний, 

діяльнісний, ціннісний тощо. Відповіді на ці питання 

складають сутність людської турботи про себе, турботи 

не як егоїста, а як головного суб’єкту суспільного життя. 

Без розвитку свого власного потенціалу людина не 

здатна реалізувати свої сили, здібності, сподівання, 

уміння, цілі. Підтвердженням такого розуміння «турботи 

про себе» є параолімпійські ігри. 

Українська філософська думка завжди тяжіла до 

роздумів щодо цінності людини, її існування як 

безупинного «піклування про себе», ґрунтуючись на 

філософії серця, що знайшло звучання у роздумах 

Г. Сковороди та П. Юркевича. Так, Г. Сковорода 

пов’язував «турботу про себе» з морально-практичними 

засадами: тільки та людина може сподіватися на щастя, 

котра «віднайшла» себе у світі завдяки спорідненій 

праці та досягла душевного спокою. У цьому контексті 

слід звернутися до філософії конкордизму 

В. Винниченка, що продовжує настанову «турботи про 

себе» і презентує її як «чесність із собою», втілюючи 

максими: «Будь цілісним», «Перебувай у злагоді зі всіма 

живими істотами на Землі», «Будь злагодженим у своїх 

діях». Ці максими не лише актуальні в сучасному світі, 

вони набувають смислу загальнолюдських цінностей. 

Настанови В. Винниченка стверджують узгодження 

власних дій із оточуючим світом. Як зазначає 

В. Горський, «тут діє не насильство та терор, не страх, а 

свобода та незалежність моральної пове-

дінки» [13,с.241]. 

Таким чином, пізнання людиною власної 

індивідуальності завдяки щиросердності, шляхом 

знаходження спорідненості тяжіє до античних витоків 

«турботи про себе». В. Табачковський, аналізуючи цю 

проблему у спадщині великого українського філософа 

Г. Сковороди, робить важливий висновок: мислитель 

тяжіє до розгляду «піклування про себе» як безупинну 

працю, що постає не як насильство, а як злагода із 

собою. Цей принцип, на думку В. Табачковського, 

дозволить перейти від антропології нормативізму, 

ригоризму та репресивної педагогіки до філософії і 

педагогіки сприяння, що пов’язані з беззастережним 

поглибленням та розширенням обріїв людинознавства. 

Новація полягає в усвідомленні сутнісного розмаїття 

людини та світу людини, так званої «блукаючої 

сутності» та величезної варіативності нормативно-

ціннісних переживань у життєдіяльності конкретних 

індивідів [6]. 

Необхідно завжди враховувати такі «екзистенціали» 

як дисгармонія, неспокій, прикрість, тривога, страх, 

відчай тощо. Останні є невід’ємними властивостями 

людини, без яких не можлива свобода людини. 

Безперечно, визнання плюралізму «екзистенціалів» як 

принципової відкритості питання про сутність людини, 

урахування людської чуттєвості є підвалиною будь-

якого смислобудування особистості. Людина має 

стерпіти себе саму – не переоцінити себе у манії 

величності, але й не впасти у хибне самоприниження; 

вона має навчитися витримувати себе саму, аж до тих 

схильностей, котрі вважає поганими й шкідливими. 

Відбувається втрата світоглядних «гравітацій», свого 

роду маргіналізація сучасної людини. Виокремлюючи ці 

теоретико-методологічні засади, В. Табачковський тим 
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самим зосереджує увагу на антропологічних колізіях 

сучасної людини, що так чи інакше торкається «турботи 

людини про себе» як досить складного і різноманітного 

процесу. Зазначимо, що науковець один із перших в 

сучасному українському філософському дискурсі 

звертається до цієї проблеми. 

У сучасній західній філософії тему «турботи про 

себе» актуалізував М. Фуко. Його погляди з цього 

питання інтерпретуються в працях Б. Маркова, 

Г. Іваненко, В. Табачковського та інших дослідників. 

Для нас у позиції М. Фуко важливим є наступне: 

філософ пов’язує «турботу про себе» з необхідністю 

переходу від неуцтва, незнання до знання, що 

супроводжується набуттям статусу Суб’єкту на 

противагу Несуб’єкту у контексті ставлення до власного 

«Я». Слід зауважити, що створити себе не можливо без 

Іншого; цей перехід завжди відбувається за наявності 

Іншого. На думку М. Фуко, «турбота про себе» як 

ставлення до себе в сучасних умовах є як завданням 

самореалізації, так і кінцевою метою життя. Іншими 

словами, «турбота про себе» – це рідкісна форма 

існування, де самореалізація людини пов’язана з 

лікуванням душі. Так терапевти знаходяться в 

кореляційній залежності від піклування про людину й 

турботи про її душу [11]. 

Ця настанова вельми актуальна в умовах, коли криза 

духовності постає глобальним явищем. Учені й практики 

стурбовані тим, що ситуація духовності у сучасному 

суспільстві стає страхітливою: відчуженість, відсутність 

бажання зрозуміти іншого, проявити увагу, 

толерантність, співчуття, милосердя, справедливість – 

незаперечні докази існуючого дефіциту духовності. 

Відбувається втрата людиною людяності, що можна 

означити як процес «розлюднення». Людина втрачає 

потребу керувати собою, не дає і не намагається дати 

відповідь на питання: «Для чого я живу на землі?», «Яке 

моє призначення?», «Який сенс мого життя?» Звідси 

постає інше питання: «Що необхідно зробити, щоб 

турбота про себе як про людину-творця, креативну 

людину була метою життя?». У цьому полягає запорука 

гармонійного розвитку усіх потенційних можливостей 

людини, запорука того, що витвори й результати її 

діяльності дійсно слугуватимуть в ім’я людини як вищої 

цінності. І в такому розумінні турботу про себе слід 

вбачати як злагоду людини із собою, адже в турботі про 

себе людина виступає одночасно суб’єктом і об’єктом 

цього процесу. 

Турбота людини про себе поліфонічна чи однобічна? 

Уважаємо, що особистість як багатомірний феномен у 

своєму житті опановує різні моделі турботи про себе, 

котрі залежать від сукупності вікових, економічних, 

соціальних, культурних та інших факторів. Виникають 

питання: «Коли у людини з’являється турбота про себе? 

Що є її матрицею?». Відповіді на них лише починають 

викристалізовуватися. Звертаючись до робіт у царині 

філософської антропології, уважаємо, що людина 

починає турбуватися про себе, коли на зміну збиранню, 

полюванню, тобто відсутності виробництва, приходить 

професійний розподіл праці, з’являється 

сільськогосподарське виробництво: землеробство, 

тваринництво. Це виробництво виступило однією із 

форм інтелектуальної праці. Підкреслимо, що 

сільськогосподарське виробництво постає матрицею 

розвитку людини і суспільства, де головною цінністю 

стає земля, її використання й опанування. І в цьому сенсі 

вважаємо евристичною думку, що зафіксована в Біблії. 

У книзі Буття, що є частиною П’ятикнижжя Мойсея 

досить чітко підкреслено, що Земля є матрицею «усього 

сущого», вона створена в першу чергу і сама постає 

«творцем», адже Бог творить людину з праху 

земного [12]. 

Ця думка зберігається у народній пам’яті, 

зафіксована у прислів’ях, епосах, метафорах, байках: 

мати-земля, земля – мати усього сутнісного, любов 

земна, земля-оберіг, людина від землі. Ці суттєві 

константи, що підтверджують нерозривний зв’язок 

турботи про себе і турботи про землю. 

У ХХ столітті ця проблема привернула увагу таких 

яскравих представників французького постмодернізму 

як Ф. Гватарі і Ж. Дельоз. Мова йде про їхню працю 

«Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп». Що є важливим у 

цій концепції? Французькі філософи підкреслюють, що 

земля обумовлює процес виробництва: тіло землі 

накладається на виробництво, усе чіпляється до нього, 

залишається на ньому, усе притягується та 

віддзеркалюється [14]. Земля і виробництво постають 

соціально-біологічними феноменами. Більш того, Земля 

генеалогічно соціальна. Таке твердження важливе як для 

розуміння людини, так і турботи людини про себе, 

оскільки землеробство потребує знань, навичок, 

творчості, тим самим утілюючи потенціал кожного з 

людей. 

Існує точка зору, що саме землеробство у ті далекі 

часи було єдиним можливим шляхом прогресу, адже 

забезпечувало осілий спосіб життя, що виступило 

чинником формування міст, поширення грамоти, 

розвитку цивілізації. Це відбувалося в період 

неолітичної революції, яка мала місце приблизно 12 

тисяч років тому. Іншими словами, неолітична 

революція призвела до появи приватної власності і 

нового способу життя, визначила механізми сімейного 

господарювання. Якщо до початку неолітичної 

революції взаємодія між людьми будувалася на 

економіці дарування, що яскраво змалював у своєму 

дослідженні Й. Хьойзінга [15], то після цієї революції 

починається довготривалий процес становлення 

приватної власності на землю, що докорінно змінює 

взаємозв’язок «людина – земля», і як наслідок – турботу 

людини про себе. У такій площині турбота про себе не 

втрачає актуальності і в наш час. Свідченням цього є 

дискусії про землю в залах засідання Українського 

парламенту. Сьогодні людство стурбоване станом Землі, 

ставленням людини до неї. Цю трагічність змалював 

О. Довженко у фільмі «Земля». У грудні 2015 року до 

свого 70-річчя ЮНЕСКО сформувало перелік світових 

шедеврів із п’яти фільмів, серед них – художній фільм 

Олександра Довженка «Земля». 

Людина з давніх-давен намагалася змінити, 

перетворити землю як основу свого життя. Проте 

найчастіше цей процес має споживчий, украй 

утилітарний характер. Настанова: «Я землю обійму 

руками» – досить повільно втілюється у житті  людини, 

але саме в ній убачаємо взаємозв’язок «людина – земля», 

їх єдність, невід’ємність, кореляційність. Власне людина 
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може самореалізовуватися  і самовдосконалюватися на 

землі, беручи від неї життєві сили. 

Турбота про землю як турбота про самого себе є 

однією з універсальних в історії людства і сьогодні 

привертає до себе все більше уваги, адже земля є 

дарунком для людини. Ця настанова має декілька 

смислів: по-перше, земля – це олюднений світ, основа 

буття людини, її «коріння й домівка», де вона має 

можливість жити і бути. Нерозривний зв’язок людини і 

землі свідчить не лише про їх цілісність, але й про 

інтерактивний характер взаємодії, ставить питання про 

взаємотурботу між ними. Вирішення дилеми: «Бути чи 

не бути людиною» у сучасній ситуації пов’язано із 

станом самої землі, іншими словами, турбота про землю 

– це і турбота про себе. Людина не пориває із землею, 

навіть коли стоїть на заасфальтованій ділянці, працює і 

живе у місті, оскільки підґрунтям усього є земля. Ця 

турбота є основою здоров’я кожної людини. Як 

зазначають дослідники «у 1992–1996 рр. середня 

тривалість життя різко падає до показника 66,9, після 

чого до 2008 року динаміка середньої тривалості життя 

має хвилеподібний характер, то зростає, то знову падає. 

Згідно зі статистичними даними з 2008 року й до 

сьогодні середня тривалість життя населення в Україні 

зростає, на 2012 рік коефіцієнт середньої тривалості 

життя в Україні становив 71,2. За показниками середньої 

тривалості життя Україна більш ніж на 10 років відстає 

від розвинених країн світу, так наприклад найдовше 

живе населення Японії (82,7), Швейцарії (82,6), Італії 

(82,4), Ісландії (82,3), Австралії (82,2), Іспанії (82,1) [16]. 

У філософсько-антропологічній думці все частіше 

наголошується, що починається антропологічна 

революція, одним із чинників якої постає 

комп’ютеризація і інформатизація людини. Інакше 

кажучи, віртуальна реальність започаткувала нову 

модель турботи про себе за допомогою Інтернету  і 

комп’ютера. На появу такої людини звернув увагу 

А. Ваганов [17], аналізуючи мережевий проект 

«Автозображення», створений британським художником 

Дональдом Родні, котрий вирішив перенести свою 

фізичну присутність й елементи своєї творчої 

індивідуальності в Інтернет. Для цього Дональд Родні 

використав різноманітні інформаційні джерела: від 

власних рентгенівських знімків до зразків крові й 

кліткових культур (клітини, що штучно вирощуються в 

умовах, які контролюються). Більш того, ще за життя на 

підставі «Автозображення» художник постійно 

делегував свої творчі функції відвідувачам свого сайту. І 

зараз, після його смерті (1998 р.), багато людей за 

допомогою Інтернету можуть створювати нові 

композиції в стилі Родні, читати інтерв’ю з ним, 

впливати на сценарій подальшого мережевого існування 

художника. Таким чином, під впливом нових 

інформаційних технологій відбулася «еміграція» 

особистості в Інтернет: на підставі нових технологій 

Д. Родні «запропонував» вічну пам’ять як нову модель 

турботи про себе. 

Висновки. Аналіз «турботи про себе» як 

антропологічної складової життєдіяльності людини у 

філософській антропології зазначає різноманітність 

існуючих моделей, її поліваріантність, динаміку 

розвитку. Проте ці моделі вбачають у «турботі про 

себе», по-перше, реалізацію усіх потенційних 

можливостей, що спрямовані на позитивний розвиток 

особистості, піклування про укорінення людського у 

людині. По-друге, «турбота про себе» як один із засобів 

життєдіяльності не виключає існування протиріч та 

конфліктів. Сучасна ситуація в глобальному світі 

свідчить про те, що не кожна людина ставить питання: 

«Для чого я живу на землі? У чому полягає моє 

призначення у світі?» і дає позитивну відповідь на нього 

своїми вчинками, поведінкою, діями. Це свідчить про 

наявність антропологічної кризи, антропологічних 

конфліктів самої людини, відсутність злагоди між її 

внутрішньою і зовнішньою спрямованістю. Вирішення  

цих протиріч, на нашу думку, полягає у турботі про 

себе, в інтенціях добра і злагоди. 
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HUMAN’S SELF-CONCERN: VARIETY OF MODELS 

The article concerns the concept “self-concern” as one of the essential principles of life sustenance  activity of human 

being. It is underlined that self-concern has polyvariety of character, because the human being itself is rather complex and 

contradictory being. This theme draws attention of philosophers working in different spheres, what is expressed in the variety 

of senses and models. It is underlined that in Ukrainian philosophy thought this theme was drawn on by Skovoroda G., 

Yurkevich P., at the beginning of XX century – by Vinnichenko V., in modern discourse it is represented by Tabachkovsky V. 

The new models of human’s self-concern in the conjunction with Internet and Computer are determined. 
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Постановка проблеми. У сучасній культурній 

свідомості образ Діоніса виступає знаком 

ірраціонального, архетипового, стихійного. Проте 

сутність самого божества залишається не з’ясованою. 

Зокрема відкритою залишається проблема походження 

культу, яка безпосередньо є дотичною до філософської 

антропології – дискурсу, що спирається на аналіз 

цінностей, звичаїв, уявлень, вірувань тих чи інших 

етнокультурних утворень і оперує такими поняттями, як 

«спосіб життя», «картина світу», «стереотипи 

свідомості», «народна релігійність», що має особливе 

значення при розгляді історії становлення діонісійського 

культу. В такому вимірі тема Діоніса виступає як царина 

фактів культури, питання про засади яких залишається 

відкритим. Преломлення діонісійських сюжетів у вимірі 

концепту археології М.Фуко дозволяє звернутися до 

унікуму культу, розкрити його первозданну  

ірраціональну, стихійну, чуттєву природу та 

переосмислити проблему його притаманності античній 

ментальності.  

Мета роботи – застосовуючи концепт археології 

знання Фуко проаналізувати символіку  культу Діоніса та 

окреслити можливості вирішення проблеми його 

походження.  

Виклад основного матеріалу. В Давній Греції 

Діоніс виступає богом плодючості землі та одночасно 

плотського достатку. Тому у його шануванні з 

парадоксальною гармонійністю єднаються плачі за 

померлими й туга за їх душами – та шалені плотські 

втіхи, що деінде супроводжуються нанесенням собі 

тілесної шкоди і каліцтв. Напружені емоції викликали 

змінений стан свідомості, що міг стати основою для 

формування есхатологічного уявлення про 

відокремлення душі від тіла, а також про можливість 

стати причетним божественному [1,c.24], бути 

пройнятим ним – стати боголюдиною, втіленням бога на 

землі. Ідея близькості життя до смерті, божественного 

до земного, за якою стоїть віра в безсмертя та вічне 

повернення, є основою діонісійської міфологеми. 

У свідомості елліна Діоніс стає образним втіленням 

чуттєвій стихії, ще злитої з первозасадами естетизації 

буття. І, так само, образ Діоніса генетично зв’язаний з 

хтонічними культами, що їхня «земна» домінанта 

споріднює їх із примітивними genius. І саме чуттєва, 

«земна» основа діонісійського визначає його перипетії й 

духовний зміст і стає знаковою для сучасної культурної 

свідомості. Проте парадоксальним є те, що питання про 

походження Діоніса залишається досі дискусійним, а це, 

у свою чергу, повертає до проблеми щодо витоків 

європейської культурної свідомості.  

Погляди істориків щодо походження культу Діоніса 

можливо поділити на дві основних групи. Одні автори 

обстоюють думку про іноземне, другі – про автохтонне 

походження культу. З припущення, що божество 

привнесене ззовні, витікає наступне питання: де виник і 

звідки прийшов у Грецію культ Діоніса. Найбільш 

послідовні відповіді на нього являють, на наш погляд, 

так звані фракійсько – фригійська [2,с.21-34;3,с.34-76], 

критська [4,с.128-156] та єгипетська [5,с. 68-76;6,с.34-56, 

98-106, 246-274] теорії.  

Дослідники, які дотримуються ідеї автохтонного 

походження культу [7,с. 21-34;8,с.230-252], вважають, 

що Діоніс є божеством, яке спочатку відрізнялося за 

«функціями» від подібних, але більш відомих 

еллінських богів; та відколи в Афінах почали 

культивувати виноградну лозу і стало 

розповсюджуватись виноробство, його культ отримав 

власну, чітко окреслену сферу, а отже, й форми 

відправлення. За підходом, який ґрунтується на 

критичному аналізі міфологеми божества, вона за 

походженням належить глибокій архаїці, однак згодом, 

під впливом античної культури та менталітету, зазнала 

певної обробки. Проте в пам'яті античного афінянина 

продовжував жити образ першого, «дикого» Діоніса. 

Міфологема виникла раніше за появу національно -

державних релігій, та її грецький варіант зберіг архаїчні 

риси і підіймає великий архаїчний пласт. 

Більшість дослідників [9,с.104;10,с. 98] сходяться на 

думці, що поява й історія Діоніса пов’язана з 

розповсюдженням культивування виноградної лози на 

теренах Європи та Азії. Таким чином, очевидна 

тенденція історичної антропології до уніфікації та 

У статті здійснюється історико-культурологічний зріз проблеми походження культу Діоніса. Крізь 

призму концепт археології знання М.Фуко аналізуються перипетії діонісійського культу, як феномену  

свідомості і пов’язаного з ним ірраціонального, чуттєвого досвіду. Зокрема переосмислюється міфологема 

про трагічну гибель Діоніса від рук титанів та чарівне воскресіння у образі бога родючості, а також 

мотив корабля і божественного безумства, тема скитань і повернення бога до Греції з невідомих країв. 

Неоднозначність щодо походження культу Діоніса – чи то автохтонного, чи то іноземного,що привертала 

увагу вже античних авторів, уявляється як «розрив» історії. 
Ключові слова: діонісійське, археологія знання, культ Діоніса, концепції походження, ірраціональне.   
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прогресизму в питаннях ґенези духовних явищ. 

Характерним є погляд, що розвиток виноградарства 

зумовив появу низки схожих за своїми функціями і 

формами вшанування божеств (Сабазій, Якх, Аттіс, 

Загрей), які, як і Діоніс, мали хтонічну природу; а звідси 

схожість міфологем. Крім того, коли в VII ст. до н.е. 

почалося активне проникнення іноземних, переважно 

малоазійських, культів на територію Афін та усієї Греції, 

вони паралельно шанувалися греками, але форми їх 

вшанування (в основному це були містерії й оргії) були 

настільки подібні, що поступово злились у єдиний культ 

Діоніса; хоча самі свята Діоніса, від початку сільські, 

були незвичними для еллінів. 

На користь версії про автохтонне походження 

Діоніса свідчить згадка у Геродота про те, що в Смирні 

Діонісії святкувалися ще тоді, коли це місто перебувало 

в руках еолійців [11,1,150]. На давньогрецьке 

походження бога вказує й  свідчення Есхіла, що культ 

Діоніса в Дельфах давніший за культ Аполлона [12, 24]. 

З гіпотези про автохтонне походження культу 

Діоніса витікає, що вже з кінця ІІ тис. до н.е. бог був 

добре відомий у Греції [7,с.33].  

Форми відправлення культу Діоніса самі по собі 

давали підґрунтя для дискусії щодо його походження. 

Так, знамениту сцену виїзду Діоніса на кораблі, яка 

розігрувалася під час свята Анфестерій, інтерпретували 

як символіку прибуття бога з далеких заморських країв. 

Є й інші моменти, що пов'язують культ Діоніса з водою. 

Наприклад, в лаконійському варіанті міфологеми 

говориться, що маленький Діоніс прибув до них морем, 

припливши разом зі своєю мертвою матір’ю у 

дерев'яному сундуку. А Іно, що стала для малюка 

опікункою, невдовзі сама була перетворена на морське 

божество.Із води призивають постати Діоніса і в Лерні, 

називаючи його Πελάγιος  («він з моря»), Λιμναΐος  («він з 

озера») и Λιμναγένης  («народжений озером») [9;117]. 

Образ дитини та його зв'язок з водою може бути 

свідченням первісної невідокремленості Діоніса від 

небуття.  

Корабель, у якості образу-відсилки до потойбічного, 

є й у міфологемі єгипетського Осириса [13,с.54]. Як і 

Осириса, Діоніса шанували у формі містерій, під час 

яких розігрувалися сцени земних скитань бога [5,с.178-

179]. Плутарх у І ст. н.е. описав міф про Осириса [14,12-

21]. Дж. Фрезер зіставляє свідчення Плутарха з 

міфологемою Діоніса та доходить висновку, що культи 

цих богів мають спільну природу [6,с.361]. Так само як і 

Осиріс, Діоніс був богом рослин. Помираючи зимою та 

відроджуючись навесні, ці культи символізували собою 

коловорот життя рослин. Майже у всіх давньогрецьких 

полісах приносилися жертви Діонісу Древесному. У 

ранній період відомі зображення Діоніса у вигляді 

дерева чи стовпа, обвитого плющем, або звичайного 

пенька, що розміщувався в саду та до якого молилися 

про душі померлих. Осіріса ж часто зображували 

зеленим та з виростаючими з нього побігами молодих 

рослин.  

На підтвердження єгипетської теорії походження 

Діоніса висловлюється і Геродот, який вважає схожість 

між обома культами настільки значною, що взагалі не 

слід говорити про незалежне походження Діоніса. Культ 

цього бога, на думку античного автора, греки в 

недавньому минулому з незначними змінами запозичили 

у єгиптян [11,І.2,42]. 

Істориками, які обстоюють іноземне походження 

культу Діоніса, мотив корабля, тема скитань і 

повернення бога сприймається як доказ негрецьких 

витоків його культу; а прибічниками автохтонної теорії 

цей мотив мислиться як образ повернення бога на 

батьківщину з далеких заморських держав [8,с.233]. 

У ІІ тис. до н.е. на Криті значного розповсюдження 

набув культ Загрея, міфологема якого досить схожа з 

Діонісовою [15,с.458] (наприклад, Шеллінг вважав їх 

різними аспектами, або, точніше, стадіями, одного бога 

– Діоніса). На зв'язок культу Діоніса з Критом вказує, 

зокрема, міф про одруження бога з дочкою критського 

царя Міноса Аріадною [16,168-172]. Підтвердження 

критського походження Діоніса знаходимо у Діодора 

Сицилійського. Він наводить думку критян, що бог 

народився саме в їхніх краях; що він створив 

Близнюкові острови; і він також навчив людей зберігати 

продукти довгий час [17,ІІ,36]. 

 Свідчення античних авторів задіяні «критською» 

версією походження культу Діоніса, яку у новітній 

філософії історії обстоює О.Ф. Лосєв [4,с.143-145].  

Існування подібних культів у різних частинах світу 

певною мірою дає підґрунтя історицизму, якщо не 

прогресизму, у поясненні природи культу Діоніса. 

Принаймні, культ Діоніса міг мати різні епіклези, які 

виникли в ряді середземноморських країн майже 

паралельно. Так, Адоніс у Фінікії [2,с.9], Аттіс у 

Фрігії [2,с.12], Таммуз у Вавилоні [2,с.18], Митра у 

Персії [2,с.23] та Осиріс у Египті [2,с.36] мали спільні 

риси. Кожен з них був певним чином пов'язаний з 

великою матір'ю богинею, уособив символіку смерті та 

воскресіння; усім притаманний символ фалоса. Ці 

специфічні риси вказують на те, що усі вони були 

божествами рослинності, а їх єпіфанії символізували 

процес гибелі живої природи восени та її подальше 

воскресіння весною [2,с.42]. Безперечно, в історіях цих 

богів, з їх очевидними спільними рисами, виразилися 

спроби міфологічної свідомості пояснити репродуктивні 

процеси, що відбувалися у природі. Ці явища почали 

ототожнювати з певним божеством, що виражалося у 

його міфологемі, яка розділялася на дві частини – 

земний шлях та життя після смерті, в якому він і 

перетворюється з героя на повноцінне божество. Цілком 

можливо, що греки також мали потребу у появі божества 

рослинності і покровителем цієї сфери став Діоніс. Те, 

що на початковому етапі форми вшанування бога зовсім 

не типові для еллінів, може вказувати на іноземне 

походження божества. А вже епіклеза Діоніса (Dio- 

божественний і Nysa- від Ніси, міфічної батьківщини 

бога [18,с.116]  або Di-wo-nu-so|| di-wo (gen.sing.) та Діа 

– що вказує на солярний культ та Nys – виноградна лоза, 

що свідчить про рослинне походження культу) означає 

зв'язок із Зевсом, але який саме, не зрозуміло. Діоніса, 

так само як і Зевса зображували у вигляді Бика, що 

вказувало на їх зв'язок скоріше як солярних культів. 

Отже, по-видимому, Діоніс має іноземне, скоріше за 

все, східне, походження, а в Афінах перетворюється з 

агресивного екстатичного жіночого божества на 

олімпійського бога, покровителя виноробів і мистецтва 

трагедії. Але при цьому проблема походження Діоніса 
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важлива не сама по собі, як факт теоретичної свідомості, 

а отже, немає сенсу оспорювати спостереження щодо 

спільних рис стародавніх культів, або ідею еволюції 

релігій. Дискусія навколо походження Діоніса, що бере 

свій початок  з античності, уявляється як «розрив» 

історії, про який ідеться у Фуко. Перипетії культу є, на 

нашу думку, свідченням не динамічних процесів у 

релігійній свідомості, а тієї обставини, що і в цьому і 

подібних культах їх чуттєва природа постає в 

первозданному вигляді. Архетипіка так представленого 

чуттєвого пов’язана з образами матріархальної 

культури, адже Діоніс походить від матріархального 

божества плодючості. Існує думка,  що в його єпіфанії 

відображена боротьба за утвердження патріархального 

укладу. На території Афін у VIст. до н.е. Діоніс 

шанувався як жінками, так і чоловіками. Але актуально 

зберігалася хтонічна сутність бога, який був не лише 

покровителем виноробства, а уособленням воскресаючої 

та помираючої природи. Знов-таки, факт матріархальних 

основ діонісійського культу, як і його хтонічний смисл, 

нам важливий не у вимірі розвитку релігій, а в аспекті 

того «зяяння думки» (В. Подорога), яким відмічено 

провал у таїну буття і ту межу, яку людині не дано 

перейти. Образ Діоніса постає «індикатором» цієї межі; 

тим, що сплавляє воєдино риси людського, тваринного, 

природного взагалі і являє їх в акті божественного 

шаленства. 

В «Історії безумства» М.Фуко зовсім в інших 

смислових контекстах підіймає мотив корабля, на якому 

виїжджає в згаданій сцені Діоніс. Цей корабель, 

прикрашений квітами та виноградною лозою, знак 

квітнення та живості буттєвих сил, який несе й генезис 

феномена «карнавальності», має у Фуко психологічне та 

психопатологічне забарвлення; він виявляється знаком 

тих «темних» істин, що криються в глибинах людського 

Я. Те, що у середні віки божевільних відправляли у 

безстрокове плавання, надає мотиву корабля смислу 

кроку до народження тюрми, топосу локалізації цих таїн 

і панування неприборканої зворотної сторони людської 

душі, стихії, що стидається сама себе. Сказане не 

означає, звісно, що божественне шаленство і психічна 

хвороба є одне й те саме. 

Вже в античності розрізняли безумство божественне 

(пророче) (Аполлонічне), телестичне (Діонісійське), 

творче (навіяне Музами), любовне (що походило від 

Афродіти та Ерота)) та психічне, як позбавлення 

розуму [19,с.106]. До того ж, елліни вважали, що 

короткотривале діонісійське безумство здатне врятувати 

від справжнього божевілля. Той, хто противився 

діонісійському безумству, як, наприклад, доньки 

тиринфського царя Прета [11,3,II48,49], мав позбутися 

розуму. В Аргосі жінки, що не віддали почестей Діонісу 

в пориві безумства позїли власних дітей. За це бога 

прозвали «вбивцею дітей» (Аполлодор). В Афінах навіть 

існувало особливе свято – Єори, яке було впроваджене з 

метою зцілення афінських жінок від масового безумства, 

що їх раптово охопило. 

Але розгул інстинктів, за якого людина втрачає 

цілісність своєї особистості, має спільність і зі смертю, і 

з екстазом діонісійської містерії, аж до її фанатичних і 

кривавих коренів. Адже чи не є духовною смертю втрата 

себе? Закономірною є думка Фуко про своєрідну заміну 

образу смерті – образами безумства, яке і є, в певному 

розумінні, присутністю смерті тут і зараз. Екстаз без 

кінця, що розчиняється в буйстві оргії, в моментах, коли 

людська істота ніби, водночас, і сягає миті царювання 

над своїм життям, і втрати його опор – чи не є він 

формою заклинання й містифікації жертовної гибелі 

людського Я на поталу природі, яка є значно більш 

живою за людину, оскільки – вічна. Містерія – 

розігрування «ролі» страждаючого, приреченого на 

смерть бога – чи не є вона даниною тязі до Танатосу; 

адже бог воскресає, але не людина. Людині дійсно лише 

у граничному стані дано винести безпосередню реалію 

смерті. Такий стан, неодноразово описаний у сучасних 

філософських працях, характеризується хіба що не 

трансом, стоянням «на порозі немов подвійного буття» 

(не дарма елевсинські містерії розігрувалися в печерах, 

які символічно виражали порожнечу, ідею 

незаповненого і небезпечного життєвого простору, що 

відкривав двері у потойбічний світ. Перебування у 

печерах пов'язувалося з людськими жахами та 

незбагненними потягами до царини несвідо-

мого [20,с.21]. Можливо (як це засвідчує текст «Лекцій з 

античної філософії» М.К. Мамардашвілі) його мав на 

увазі Геракліт під образом «стояння в полемосі». У Фуко 

(знов-таки) зустрічаємо образ переходу: «Безумний на 

своєму човні відправлявся до другого світу – та з 

другого світу прибував, висаджуючись на берег. 

Плавання божевільного означає його сувору ізоляцію і 

водночас є найвищим втіленням його перехідного 

статусу… Вічний пасажир, в’язень переходу» [21,с.33], 

завжди чужий, як Діоніс, якому древні греки 

приписували іноземне, прийшле походження і який, 

головне, є фігурою з’єднання цього й іншого світів. 

«Археологія» діонісійського, отже, поєднує мотиви 

смерті й безумства, наскільки людині дано зробити їх 

досвідом і знанням. Водночас людині необхідно їх 

відсторонення. Людина, сама будучи, за висловом Фуко, 

«розривом у порядку речей», прагне пізнати свою 

природу і все ж запобігти прірви (згадаємо образ танцю 

як «духу філософа» у Ніцше). Звідси також і мотив 

жертви, фактичної або символічної. Найяскравіше це 

можливо проілюстрували на прикладі орфічної 

міфологеми про ритуальне вбивство Діоніса та поїдання 

його тіла титанами. Дізнавшись про це, Зевс спопелив 

титанів, та з їх праху утворилися люди. Відтоді людям 

притаманна двоїста божественно-титанічна природа. З 

огляду на цей міф Піндар визначив людське життя як 

«Спокутування давнього беззаконня» [22,fr.133], а самих 

людей як таких, «в яких проявляється давня природа 

титанів». Тож не випадково Ніцше зазначає, що Бог знов 

принесений у жертву, люди знову вбили Бога, як колись 

титани Діоніса, криваво і жорстоко. Але навіщо? Щоб 

дати йому можливість народитися знову, стати новим 

Діонісом – Дифірамбом (Дитям Подвійних дверей) та 

переродитися самим. Такою новою бого-людиною став 

Заратустра, вічний мандрівник, що видається людям 

безумним та жахає їх звісткою про криваве вбивство 

Бога і про зміни, що мають відбутися.  

Втім, культ Діоніса досяг розквіту тоді, коли людські 

жертви відійшли до минулого. Цікаво відзначити, що 
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жертовною твариною був саме цап. Як відомо, однією з 

іпостасей Діоніса був цап [23,I,6,2], тобто в жертву богу 

приносився він сам! Звичай умертвляти бога в образі 

тварини виник на дуже ранній стадії людської культури, 

і його важко було правильно порозуміти в пізніші часи. 

У ході історії культу тваринна оболонка бога зникає, а 

зберігаються виключно антропоморфні властивості, які 

й стали ядром культу [6,с.367]. Із часом з’являється нове 

пояснення: цап приносився в жертву через те, що 

шкодив виноградній лозі, покровителем якої був Діоніс 

[24,II,380-384]. Нам же видається характерним, що в 

самому культі древня «дика» іпостась знищується «на 

поталу» іпостасі, що має не просто божественний статус, 

але є проекцією образу самої людини, в її чаянні 

принаймні символічного безсмертя. Істина і смерть є 

нерозривно пов’язаними абсолютними категоріями 

культури, що в еллінській думці так яскраво виражено 

постаттю гомерівського Одіссея, а в практиці культури – 

діонісійською містерією.  

Навіть радіючи весні, греки пам’ятали про смерть. 

Весна була прозорою для погляду стародавніх людей – 

вона була квітуча Смерть. Більше ніде, можливо, так 

чітко не проявляється хтонічне коріння діонісійської 

віри. Смерть – зворотний бік життя: даний сюжет також 

символізував відомий похід Діоніса в Аїд за своєю 

матір’ю Семелою, яка згодом отримала ім’я Фіона й 

була прийнята на Олімп до сонму вищих 

богів [23,III,5,3]. Отже, Діоніс мав померти, тобто 

відцвісти, щоб воскреснути наступного року. Тож, 

небуття, як відчуття «Іншого», пронизувало усе життя 

елліна.  

Висновки. Дискусія щодо походження та природи 

Діоніса є свого роду введенням до археології і самого 

культу, і природи того досвіду, що з ним пов'язаний. 

Ganz Andere (термін Р.Отто) – це ємке іменування 

модусу того безформного, не видимого земними очима, 

Іншого, що репрезентує образ Діоніса. Мотив корабля в 

міфі про повернення Діоніса є образною проекцією 

уявлень про цілковито «Інше», іншовимірне. 

Можливісний смисловий спектр Іншого, який 

відкривається даним мотивом, як свого роду ключем 

(звідси й метафора «океанічного» переживання у 

Фрейда), що ще у Парменіда представлено як «меон» 

(від д.гр. μή όύ – небуття, не-суще) – Ніщо, в якому 

підкреслюється лише дійсне неіснування, але не 

можливість існування [20,с.53]. Це поняття вбирає в себе 

тематизації незвіданого, самої його потреби.  

Археологія діонісійського – це, перш за все, 

інтроспекція, в якій дана специфіка нерефлективного 

стану, який уможливлює, й дозволяє сприймати як 

безумовно природний, феномен «божественного 

шаленства».  

Звідси, археологія діонісійського – це заглиблення в 

таїну походження людської психіки і її зв’язку з 

природно-космічним світом, здійснюване за посередни-

цтвом «божественного екстазу», містеріального досвіду 

й культової образності. В такому ракурсі, 

переосмислюючи теорії походження Діоніса, момент 

його повернення з незвіданних країн додому, до Греції 

може бути осмислений як шлях до самого себе з 

неосяжної Terra incognita несвідомого. 
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Problem setting. The victory and movement of the 

Russian army along European countries in the war of 1812 

became the beginning of the serfdom crisis which together 

with tsarist autocracy was a cornerstone of the Russian 

political-economic system. The acquaintance with the life of 

European nations resulted in soldiers’ and particularly 

officers’ awareness of serfdom destructive law regarded as a 

serious violation of human rights and dignity. 

The Russian social spiritual content of the first half of the 

XIX th century was mainly determined by an intense search 

of the national idea, that could inspire the society to begin 

fundamental socio-political and humanistiс reforms. It was 

Russian intelligentsia which tried to realize the peculiarities 

of the Homeland socio-political evolution, the possibilities 

of turning Russia into a parliamentary republic, adequate to 

that political structure which was typical of many European 

states. And one of the first  pioneers of that movement was  

Pyotr Yakovlevich Chaadayev,  whose works and polemics 

with Slavophils had a great impact on the evolving of 

Russian social and philosophic thought. 

Sometimes Chaadayev is considered as the beginner of 

the Westernizers, one of the trends of the Russian social 

thought of the forties, opposed by Slavophils who supported  

the ideas of the Russian originality. By the way, Chaadayev 

witnessed and was a participant of the making of 

Slavophilism in the 30-ies of the XIX c. It is not by accident 

that in “The Apology of a Madman” (1839) P.Ya.Chaadayev 

states so many “slavophil” ideas, that a question arises 

naturally: did he share his ideas with future Slavophils, or, 

on the contrary he took them from I.V. Kireevsky and 

A.S.Chomyakov?. 

But after 1835 P.Ya.Chaadayev considered many 

statements of Slavophils more critically. To his point of 

view, its adherers thought it necessary to destroy Peter the 

Great’s creations to return, to the sources of that  s ocial 

structure, which, they thought, was much better than the 

European one; the Emperor should not break the Russian 

fundament, but let “our sacred belief” develop. Already in 

the forties P.Ya.Chaadayev could not but see and reject in 

Slavophils an unjustifiable boasting of their national roots 

pretentiously covered with religious sanctity. In their turn, 

Slavophils criticized his rational   patriotism. 

With the time both sides drifted apart in their concrete 

historic and philosophic Great’s points of view. It included 

the assessment of pre-Peter the Great’s old times and Peter’s 

reforms as well as a comparative-contrastive description of 

Slavophils and West European spirit,  the characteristics of 

the modern European situation, the way Russia  could follow 

in her development – these points do not exhaust  all the 

differences between Chaadayev and Slavophils. But to our 

point of view, those disagreements were part of one and the 

same organic ideological and social thought of the period 

connecting  Chaadayev’s religious and historical ideas, on 

the one hand, and Slavophil’s passionate national feeling, on 

the other one. In the last years of his life Chaadayev, as his 

letters show, was keen on the criticism of Slavophils. He saw 

a kind of national self – deceit in it; he mocked at the 

Slavophils’ retrospective utopia, their scornful attitude to 

Western Europe, etc. 

The main target of his eriticism was not so Slavophils’ 

historical pitfalls, as the atmosphere of the national self – 

satisfaction which terrified him. It was painful for him to see 

that spiritual repletion completely alien to any progressive 

movement and distorting the national character. This state of 

mind was regarded as a deadly disease by Chaadayev, the 

disease which could strike at the future of the Russian 

people. “You can hardly believe how much the people here 

have changed since they enveloped in that folk arrogance 

unknown to our well-wishing fathers…” – he wrote. In his 

opinion, in the past we had no signs of national 

bumptiousness. “…Historically we were humble and our 

minds were quiet… and we owe our best national qualities, 

our greatness… to this humbleness and quietness” (2,329). 

Conclusions. So, the formation of social thought in 

Russia was greatly determined by the mutual influence and 

relations between Chaadayev and Slavvophils in the  fist half 

of the XIX c. Watching the formation of Slavophilism and 

positively assessing their efforts to understand the history  o f 

Russia more deeply, Chaadayev’s attitude to Slavophils’ 

decisions of social and political problems of Russia was 

negative on the whole. And with the development of 

Slavophil theory in the sphere of history and philosophy  

Chaadayev’s criticism was growing. But it was that dispute 

which being productive, determined the content of the 

Russian social thought  of the first half of the XIX c. to a 

great extent. 

Reference 
1. Solovjov, V.S. The National Problem in Russia.// Solovjov. 

V.S. Collect. Works in VII volumes. v.V. –  M. 1988. 
2. Chaadayev P.Ya. Articles and Letters. – M.1989. 
3. Milyukov P.N. The Main Trends of the Russian Historic 

Thought. – M., 2011. 

The article tackles Russian thinker Chaadayev’s attitude to the formation of  Slavophilism and  occidentophi l ism 

as the main trends of the social thought of  the first half of the 19 - th. c. It is shown that this thinker who is usually 

regarded as “a westernize”,   promoted the formation of   Slavophil  points of view on the home history to a great 

extent as well as on the evaluation of socio-political situation in a country. The conclusion is a statement about a 

considerable role of A.P.Chaadayev’s creative work in the development of Russian social thought.  
Key-words: Slavophilism, occidentophilism, national idea, home history. 

 



  
26  

 
 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, Aipril # 6, 2016 

Литература 
1. Соловьёв В. С. Национальный вопрос в России.  // 

Соловьев Вл. С. Собр. соч.  в  VII т., т.V. – М., 1988. 

2.  Чаадаев П.Я.  Статьи и письма. – М., 1989. 
3.  Милюков П.Н. . Главные течения русской исторической 

мысли. – М., 2011 

 

Сидоров В.Г., 

д.филос.н., профессор, Кубанский госуниверситет, valegris@mail.ru 

Россия, г. Краснодар 

П.Я. ЧААДАЕВ  И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 

Рассмотрено отношение русского мыслителя П.Я. Чаадаева к формированию славянофильства и западничества 

как главных направлений общественной мысли первой половины XIX ст. Показано, что этот мыслитель, которого 

обычно считают «западником», в значительной мере  способствовал формированию славяно фильских взглядов на 

отечественную историю и оценку общественно-политического положения в стране. Дается  характеристика его 

полемики с С.А. Хомяковым и И.В. Киреевским.  Выводом становится положение о  существенной роли творчества 

П.Я. Чаадаева в становлении русской  общественной мысли. 
Ключевые слова: славянофильство, западничество, национальная идея, отечественная история. 
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Постановка проблеми: У ХХІ столітті філософська 

антропологія як частина наукових та освітніх 

досліджень виступає рефлексією філософії культури, 

філософії мистецтва, навчальних та виховних процесів. 

Філософська антропологія виявила здатність бути 

«аксіологією культури», а естетичні виміри сягають 

найглибиннішої сутності людини як родової істоти, 

вказують на її унікальність та цінність. Мистецтво ж 

часто асоціюють із самосвідомістю розвитку людства. 

Існування розрізнених точок зору, поглядів, позицій, 

закономірно відбиваються на сплетінні різних ідей, течій 

і напрямів, що вимагає розширити горизонти 

інформаційного простору в науці та освіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, 

що під антропологічними вимірами посткласичної 

естетики слід розуміти сукупність та диференціацію тих 

аргументів і методологічних настанов, які склались на 

базі академічної естетичної школи, репрезентованої 

творчістю А.С. Канарського, Л.Т. Левчук, А.К. Бичко, 

П.П. Гайденко, К.М. Долгова, О.П. Лановенка, 

В.А. Личковаха, В.І. Мазепи, В.І. Панченко. Суттєвим 

моментом сучасного дослідження виявляється інтерес до 

культуротворчого потенціалу мистецтва, соціології та 

психології творчості, питань морально-ціннісних 

прерогатив естетики як антропологічної дисципліни, що 

спричинило до залучення досвіду таких науковців як: 

Т.Г. Аболіна, М.М. Бровко, О.П. Воєводін, 

О.А. Кривцун, В.А. Малахов, В.М. Межуєв, 

Н.В. Мотрошилова, О.І. Оніщенко, М.Ю. Русин. 

Онтології естетичного як одного з екзистенціалів 

людської самосвідомості, як унікального чинника 

людинотворного процесу, як найвищої ознаки 

духовності та відповідальності митця присвячено 

монографічні дослідження, публікації, авторські моделі 

розв’язання проблеми В.А. Герасимчук Т.К. Гуменюк, 

В.С. Лук'янця, Н.Б. Маньковської, О.Ю. Павлової, 

О.П. Поліщук, О.М. Соболь, М.Л. Яковенка. 

Мета роботи: відтворити і довести потенціал 

сучасної естетики, яка виступає своєрідним 

інтегратором філософії культури, історичної та 

соціальної антропології. «Естетичне» виявляється 

метамовою культури, його можна позначити "живим 

тілом" цивілізації, яка в свою чергу перманентно 

переживає стани антропологічної кризи, що й 

підтверджує думку автора про необхідність побудови 

проекту «естетичної антропології» . 

Виклад матеріалу: Існує окрема проблема у 

дослідженні того, що складає собою еволюційний 

процес пошуку адекватності, аутентичності та 

альтернативності у визначенні як феномену 

«естетичного», так і його ролі у філософсько-

антропологічній традиції. Виміри естетичного як 

унікального, своєрідного, специфічного рівно ж як і 

естетичні виміри філософської антропології 

/філософських вчень/ мають в полі зору необхідність 

вирішення однієї й тієї ж проблеми - ідентифікації 

новітніх методологічних засад. Якщо б сучасна культура 

не переживала, як зауважує В. Вельш, «естетичний 

бум», то можна було б погодитись із доволі частим 

застереженням про розповсюдження «естетичної кризи», 

на зміну якій приходить «культурологічний поворот», 

«лінгвістичний поворот» чи доба «інформатики та 

кібернетики». Однак естетичне виявляє свою 

«повсякденну присутність» і стає автономною галуззю 

цінностей, авторитетною експертизою соціуму [1,с.5] 

Про втрати та перспективи «естетичного» знаходимо 

в одному з проектів М.Л. Яковенка: «Естетизація тепер 

означає насамперед, що неестетичне починає 

створювати естетичні об’єкти або розумітися як 

естетичне» [2,с.94 ]. 

Витоками естетичної рецепції можна вважати 

вітчизняну антропологічну думку, започатковану в 

практичній філософії Г.Сковороди, кардіософії 

П.Юркевича, морально -ціннісній «філософії серця», 

послідовників Києво-Могилянської академії, 

персоналістській концепції М.Бердяєва. У межах 

сучасної Київської філософсько-антропологічної школи 

сформувалась екзистенційна антропологія. В ній 

зосереджено фундаментальні дослідження 

екзистенційних вимірів людського буття через розгляд 

світогляду та його теоретичних трансформацій. 

Фундатор цієї школи В.І.Шинкарук вказав на 

екзистенціали людського буття «віра», «надія», 

«любов», як такі, що виводять особистість до її 

автентичності, людяності. Про феномен світогляду та 

світовідношення, про колізійність стану людського 

світоставлення та акту самотворення людини повідомляє 

в своїй «онтології людини» В.Г. Табачковський. 

У статті йдеться, про те, що філософсько-антропологічна рефлексія в галузі гуманітарних знань 

складає основний компонент сучасних досліджень. Вона важлива для побудови методологічних засад 

сучасної естетичної онтології. За своїм змістом – це інтеграція естетичного та філософського як пошуку 

нової фундаментальної філософсько-антропологічної перспективи для науки та освіти. 

Ключові слова: філософська антропологія, естетика, культура, мистецтво, постмодерн, гуманітарна 

освіта. 
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Магістральний напрям в дослідженні проблеми «людина 

– світ» належить І.В. Бичко, М.О. Булатову, 

Б.А. Головко, В.С. Горському, В.П. Загороднюку, 

С.Б. Кримському, М.В. Поповичу, Н. Хамітову. 

Теоретико-методологічний аналіз естетичних вимірів 

філософсько- антропологічних ідей, що скеровує 

фундаментальні дослідження про людину, проводиться з 

позицій плюралізму та толерантності. Стосовно 

концептуальної самостійності теоретичної естетики, то в 

її генезі прослідковується не лише тісний зв’язок із 

власною історією, а й певна послідовність, 

неперервність та спадкоємність з культурним розвитком 

людства. Відповідно, «антропологічний поворот» у 

своєму філософсько- естетичному контексті мав 

виключно важливе значення для вияснення суті образу 

людини. 

На початку XX ст. цей образ існував у різних 

іпостасях. Ряд філософів працювали напружено та 

плідно над проектом філософської антропології, і серед 

них, в першу чергу, виділився М. Шелер. «Якщо і існує 

невідкладне філософське завдання, вирішення якого 

наша епоха вимагає як ніколи терміново, то це завдання 

створення філософської антропології» [3,с.70]. Таке 

занепокоєння М. Шелера та поборників його школи було 

викликане свого роду «інфляцією» у визначенні 

субстанціональних, структурних та атрибутивних 

характеристик «людського». Певною парадигмою 

виступила власне та сутність людини, яка полягала, на 

думку вчених, у її незавершеності та недостатності, 

“невкоріненості” та відсутності природних інстинктів, 

змушеної постійно відшукувати форми свого існування. 

І власне така унікальність стану людини в космосі 

приводила до унеможливлення людиною «зафіксувати» 

своє місце «наперед там», де відбудеться її 

самоствердження, де вершитиметься акт культури. 

Фактично, «антропологічний поворот» був заявлений в 

той момент, коли наступив крах попереднього образу 

людини, залежного від своєї «природи» чи «ідеї». 

Людина виступає не лише істотою, яка є розумною і 

пізнає світ, а й здатною до переживання та духовно -

тілесних проявів. Передумовою, на думку більшості 

сучасних науковців, виступило те, що: «Психологи 

почали відмовлятися від вивчення душі, філософія - від 

пізнаючого суб’єкта, літературознавство – від 

автора...» [4,с.74]. 

Способом теоретичного впорядкування такої 

хаотичної картини виступила естетична редукція та 

загальні методологічні принципи цієї процедури. 

Перший підхід стосується можливості отримати 

розуміння повноти та сенсу людського буття, завдяки 

залучення поняття шелерівського духу, центральною 

частиною якого виступають не аффективні переживання, 

а чисті ідеї. Вони складають певну проблему для 

емпіричної людини, бо знаходяться в конфліктному 

відношенні з життям; з одного боку,- це самоздійснення 

«духу в собі», з іншого, – спокуса, пов’язана з 

життєвими позивами-пориваннями / за означенням 

М. Шелера - Drang/. Другий важливий методологічний 

принцип вказує на те, що в своїй повсякденній 

діяльності, в духовній творчості, в художньо-мистецькій 

царині, людина покликана компенсувати незавершеність 

та зовнішню алогічність буття. Цей принцип практично -

діяльнісної людської об’єктивації в адекватно-

культурних формах конституює всі концептуальні 

антропологічні побудови / за термінологією О. Больнова 

– «органон-принцип»/. 

Ситуація з буттям людини в світі і в культурі, яке 

найчастіше позначається як фрагментарне, 

інтроспективне, анонімне та ізольоване приводить до 

визнання «негативної», «песимістичної» антропології. 

Виділяють навіть три основних рівні, на основі яких 

формується такий аксіологічний феномен як 

усвідомлення людської неповноцінності: тілесний, 

комунікативний, культурний /теорія дефіциту 

самодостатності особистості А. Адлера/. Лише через 

глибоке, змістовне самопізнання, через здатність до 

критичної негації по відношенню до самої себе через 

соціокультурне дистанціювання та естетичну аскезу, яка 

вивільняє, очищає, посилює духовний потенціал, 

людина стає здатною до позитивних дій. 

Слід покладатись на «тріаду» / Кант, Гуссерль, 

Гайдеггер/ трансценденталістських перетворень 

класичної метафізики платонівсько- арістотелівського 

типу. Кант був першим, хто виступив опозиційно до 

традиційного тлумачення взаємовідношення між Я і 

Світом. Для Гуссерля картина буття вкладалась у 

феноменологічну онтологію «чистої свідомості», а 

Гайдеггер здійснив онтологічний поворот від буття «в-

собі і для-сущого» до того, що «є для-мене-буття», тобто 

того, що складає життєвий світ людини. Такі зміни 

привели до порушення класичних форм розуміння 

змісту метафізики буття як «стійкого», «абсолютного», 

«вічного», «кінечного». Центром світу виступає 

людський індивідуальний суб’єкт, тоді як дух, що 

втілює «сутність» людського суб’єкта переноситься з 

царини вічних ідей у світ, який має справу з предметами. 

Звідси випливає предметність світу, яка передбачає 

«відношення» як новий спосіб взаємодії, та наявність у 

суб’єкта «свідомості» – як атрибутивної ознаки. 

Відповідно, тема «істини» поступається місцем темі 

«смислу», «метафізика сутностей» змінюється на 

трансцендентальну «метафізику смислів», онтологія - на 

феноменологію, а та, в свою чергу, складає методологію 

«аналізу смислів». Гайдеггерівський екзистуючий 

суб’єкт Dasein втілює в собі значення буття як 

«сучасність», а точніше як «співучасність», що вказує на 

здатність виборювати та вибирати власну історію та 

свободу. Відображення об’єктивності в її «самості» 

приводить до розкриття «штучних утворень», 

людинотворної «другої природи» – культури, техніки, 

мистецтва, політики. 

За таких обставин, естетичні виміри виходять з того 

яке місце належить не лише Homo sapiens, а й Homo 

sensus, формуючи нову величину – Ното aestheticus. 

Естетичну /формотворчу/ діяльність слід розглядати як 

родову ознаку людини, а принцип практичної 

/діяльнісної/ природи людської істоти, -іманентну умову 

для розуміння естетичного. Серед інших гуманітарних 

наук, естетика пройшла ряд етапів, які були зосереджені 

навколо еволюціонізму /генеза/, позитивізму /функція/, 

семіотики та структуралізму /структура/, окремих 

культурних форм, і, насамперед, теорії та практики 



 
29  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 

мистецтва. В своїх основних тенденціях, естетика XX ст. 

не піддається класифікації на порівняно чітко 

спеціалізовані школи, напрями, течії. Аналогічно тому, 

як це відбувалось в галузі природничих і соціальних 

наук, коли найвизначніші успіхи досягались «на межі» 

різновекторних чи заздалегідь сформованих підходів, 

набрав поширення розвиток «прикладних» та 

«програмних» розділів естетики, відбулось її зближення 

з інтелектуальною орієнтацією. Почуття та емоції 

людини презентуються в таких поняттях як «розумні 

емоції», «сублімація», «мудре око», «візуальне 

мислення», продуктивне сприйняття тощо. Особливо, це 

стало відчутним в класичному мистецтві, яке 

розвивалось в цілому як споріднене до класичної науки 

явище, і намагалось в духовному розвитку європейської 

людини компенсувати впливи сциєнтизму, утримуючи в 

полі зору єдиний моноліт: істина – добро - краса. 

Художній процес класики полягав у дотриманні 

усталених норм та вимог, які б дозволяли відрізнити 

мистецтво від немистецтва; розкрити унікальність 

мистецького твору на основі праці художника з 

матеріалом та формою; відобразити оригінальну ідею 

митця як обов’язкову присутність індивідуальної 

манери; дотримуватись гегелівського розуміння 

художнього образу як абстрактної ідеї, відображеної в 

конкретній чуттєвій формі; відстоювати напрямки та 

стилі, які б зберігали спадкоємність та історизм в 

мистецтві. Відповідно, прийнятними естетичними 

поняттями та категоріями виступали: «образ», 

«характер», «сюжет», «композиція», «художній твір», 

«автор». 

З появою в культурі XX ст. принципово нових типів 

художнього та духовного самовираження, набула силу 

дихотомія такого плану як «природа – мистецтво», 

«краса – образ», «краса – правда» та інші. Суттєва зміна 

наукових парадигм від класичного просвітницького 

раціоналізму до постмодернізму характеризується 

відсутністю строгих загальновизнаних методів і засобів 

пізнавальної діяльності, а художник набуває статусу 

творчої особистості, яка керується не канонами та 

традиціями, а знаннями, талантом та натхненням. Ідеали, 

смаки, мода, уявлення про красу та гармонію, /ритм, 

міру, симетрію/ видова та жанрова специфіка мистецтва 

перестають бути нормативними і продукуються під 

впливом, так званої, контркультури. Художня система 

модернізму та постмодернізму підготовлена двома 

процесами, – декадентством та авангардом, 

запрограмувала іншу шкалу цінностей та естетичних 

терміналів. З одного боку, -відбувається переважання 

локального над тотальним, з іншого, - продовжується 

пошук універсальних засобів комунікації. Мистецтво 

виходить в «хаососферу», «простір непередбачуваного» 

опановуючи його мовою метафор, алегорії, символів, 

іронії, переорієнтовуючись від «художнього твору» на 

«художню конструкцію». Цей процес супроводжується 

стильовим «анархізмом», відзначається рисами 

еклектизму, коллажності, цитування та монтажу, 

застосуванням прийомів гри. В модерному та 

постмодерному контексті відкриваються значні 

перспективи для дослідження таких естетичних 

феноменів як карнавальність, стилізація, соціальний 

театр. Таким чином, мистецтво, виступаючи пластом 

концентрації художніх досягнень людства, виявляється 

найдосконалішим втіленням у специфічній формі його 

самосвідомості та життєвої сили. Через «естетичне» 

здійснюється антропологічний вимір феномену людини, 

фіксується ідея людської цілісності, наповнюються 

новим сенсом та розширюються межі теорії чуттєвості. 

Вся система емоційного світу людини, ментальності, 

поведінки, спілкування складають той естетико-

евристичний потенціал, який гуманітарним пізнанням 

ще не розкритий. Сучасна естетика співпадає з 

«естетикою життєвого світу» /сукупність всіх можливих 

та дійсних горизонтів досвіду людського життя/, вона 

здійснює естетичне «прочитання» тексту культури, її 

фундаментальним об’єктом дослідження виступає 

еволюція естетичних форм самореалізації людини. 

Своєрідний інтегратор філософії культури, історичної та 

соціальної антропології, «естетичне» виявляється 

метамовою культури, його можна позначити «живим 

тілом» цивілізації, яка в свою чергу перманентно 

переживає стани антропологічної кризи. «Цивілізація, - 

зазначає Мераб Мамардашвілі, – доволі ніжна квітка, 

доволі крихкий витвір, і в XX ст. абсолютно очевидно, 

що цій квітці, цьому витвору, по якому скрізь пішли 

тріщини, загрожує руйнація. А загибель основ 

цивілізації щось робить з людським елементом, з 

людською матерією життя, відбиваючись в 

антропологічній катастрофі, яка, як може статись, є 

прототипом будь-яких можливих глобальних 

катастроф» [5,с.107]. 

У XXI ст. «налаштованість на себе» естетичної теорії 

набуває все більшої ваги, різноманітні аспекти 

становлення й існування цієї науки постійно займають 

увагу вчених. Тим більше, що об’єктивна, 

есенціалістська /сутнісна/ теорія мистецтва необхідна і 

завжди своєчасна, її родовою характеристикою як 

частини гуманітарного пізнання виступає  «атрибутика 

універсалізму» [6,с.47]. Інша річ, що на етапі 

постмодернізму, де все постійно видається 

швидкоплинним і минаючим, а це закономірний стан 

справ, в якому знаходиться не лише світова культура, 

але й в значній мірі і наша, викликає в науковому 

просторі дискутування такої ситуації, за якої 

«культурологія як метанаука стає єдиним засобом 

адекватного опису й аналізу..., у той час, як традиційна 

естетика в силу її ієрархічності неспроможна зрозуміти, 

що відбувається» [7,с.10]. Роз’єднаність і «навіювана» 

криза естетичної науки могли б перейти в конструктивне 

русло через звернення до докорінних засад естетики, як 

теорії чуттєвого пізнання, досвіду її емпіричного і 

теоретичного рівнів у філософсько-антропологічній 

традиції. Коли йдеться останнім часом про 

антропологічну традицію, тенденцію, новацію, то, за 

вдалим, на нашу думку, визначенням Віталія 

Табачковського, вона є своєрідним «пошуком 

невтраченого часу», який слід здійснювати як власну 

долю, як історичний момент: «Сучасна пора світової 

історії - доба глобалізації - містить в собі величезну 

кількість колізій, які, зрештою, фіксуються в «проблемі 

людини» (її сутнісних властивостях, її можливостях та 

перспективах») [8,с.13]. 

Нові горизонти інформаційного простору 

передбачають таку побудову естетичної антропології, 
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яка стає можливою на грунті подолання розриву між 

сциентизмом та гуманізмом, на посиленні взаємозв’язків 

між аналітичною філософією, історичною школою в 

філософії науки, неофрейдизмом, структуралізмом, 

герменевтикою. В ній закладається формування 

нетрадиційного образу філософського мислення, 

прагнення до спільних стандартів світової 

антропологічної думки / О. Больнов, М. Бубер, 

Г. Гадамер, А. Камю, Е. Кассірер, К. Леві-Стросс, 

М. Мамардашвілі, Г. Маркузе, Ф. Ніцше, Хосе Ортега-і-

Гассет, Ж.-П. Сартр, Е. Фромм /. 

В галузі освіти не втратили свою актуальність 

дослідження естетичного знання як аутентичної 

теоретичної системи та аналіз фундаментальних 

орієнтацій естетики. У зв’язку з тим, що естетика є 

сферою методологічної рефлексії, зверненої до 

гуманітарного знання, а отже до науки, що апелює до 

людини, у поле естетичних атракцій потрапляють 

інтерпретаційно-феноменологічне, діяльнісно-

конструктивне, філософсько-естетичне і науково-

естетичне начало. Зусиллями багатовікової культурної 

творчості, в сукупності з індивідуальними теоретичними 

побудовами окремих вчених-естетиків, утворилися три 

типи естетичної теорії в залежності від переважаючої в 

ній системотворної основи: філософсько-естетична 

теоретичність, загально – естетична теоретичність і 

окремі наукові естетико-теоретичні конструкти. 

Сьогодні встановлюється новий стиль методологічного 

міркування, що формує визначений тип методологічного 

відношення до пізнання і філософсько-естетичного 

перетворення.  

Естетичний дискурс щодо створення «нової 

естетики» XXI ст. був би не повним та не завершеним /а 

в тім, він і залишається відкритим/, хоча й недостатньо 

систематизованим, без розуміння динаміки та 

контраверзи тих процесів, які знаменують собою добу 

Постмодерну. До реконструкції та розробки цієї теми 

долучені зарубіжні та вітчизняні доробки у вигляді 

монографій, критичних есе, матеріалів дискусій та 

різнопланових творчих експериментів Р. Барта, 

Ж. Дерріда, Ю. Крістєвої, К. Леві-Строса, М. Фуко. В 

процесі антропологізації філософського знання, 

естетичне здійснює для своїх вимірів само-

трансценденцію, екскурс до глибинних структур 

позасвідомого, структуруючи естетичний психоаналіз, 

що з’ясовують Ж. Бодрийяр, Ж. Дельоз, Ж. Ліотар [9]. 

На тлі діалогічності, та полі-діалогічності, зняття агресії 

локального до універсального, в атмосфері 

комунікативності та толерантності відшукуються засади 

для новотворення екзистенційного, транскультурного 

проекту естетичної антропології. 

Філософсько-антропологічну тематику, що завжди 

утримувала в полі зору окрему людину з її 

переживаннями, емоціями, намірами і тривогами, 

пристрастями, перевагами та недоліками, крім 

екзистенціально-феноменологічної філософії як 

антисциєнтистської орієнтації почали пропагувати інші 

напрямки як заклик до «емпіричної філософії»  [10]. У 

такому контексті – через естетизацію філософської 

думки – відбувається становлення нової методологічної 

бази. 

Висновки: на початку XXI ст. філософська думка 

зіткнулась з реальним, вкрай суперечливим і навіть 

трагічним соціальним буттям найбільш 

неврівноваженого відрізка модерної історії. Коли ж 

йдеться про духовний вибір України, не можна пройти 

повз впливи естетичних вимірів філософсько-

антропологічних учень XX століття, які заклали 

теоретичну засаду формування модерної гуманістичної і 

демократичної культури – невід'ємного складника 

сучасної цивілізації. Відповідно до потреб європейської 

інтеграції України досліджувана проблема певною 

мірою дає змогу відновлення цілісної філософсько -

антропологічної та естетичної концепції буття в 

свідомості української еліти, щоб подолати розрив у 

розумінні соціокультурного середовища націй, 

європейської і української національної духовності. 

Перспективи гуманітарної політики – це, в першу чергу 

«людиновимірність» світу, його естетизація, 

філософсько-антропологічні акценти в науковому 

інформаційному просторі та на освітянській ниві. 
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Плоть нічтоже, дух животворить 

Григорій Сковорода 

Щоб створити нове «з нічого», 

треба передусім вірити у силу духа  

Дмитро Донцов 

 

Постановка наукової проблеми (або до питання про 

поняття менталітету та національного характеру). 

Поняття про характер (як окремої людини, так і народу) 

існувало ще в давній Русі й передавалося словами «нрав, 

норов», що означало не тільки характер, а й моральність 

та звичаєвість, притаманні народу, а також поняття 

симпатії та любові. Народи з давніх-давен, спілкуючись 

між собою, приглядалися одні до  інших, помічали 

характерні риси своїх сусідів, давали їм певну 

характеристику. Кожен народ так само здавна відрізняв 

себе від інших народів. Отже, «приглядання» до 

національних відмінностей набуло історичного виміру.  

Тривалий час вважалося, що вивчення національного 

характеру неможливе, адже, з ознак окремого індивіда, 

не судять про націю в цілому. Індивідуальна психологія 

не тотожна психології народів. 

Нині поняття «національний характер» охоплює 

типові якості й психологічні особливості етнічної групи, 

котра має спільну територію, мову, історію, культуру, 

звичаї, символи, що відрізняють її від сусідніх народів. 

Українська наука традиційно визначає кілька 

аспектів української психічної структури: расові, 

геопсихічні, історичні, соціопсихічні, культуроморфічні 

та глибинно психічні ознаки. Отож: 

– расою, в цьому випадку, називають групу людей, 

котра має спільне походження, успадковані антропо -

біологічні, духовні, психологічні риси, які вона 

витворила продовж тривалого проживання на спільній 

території; 

– природні особливості території впливали на 

формування національного характеру – ліризм і 

умиротворення українців; 

– історичні чинники формували войовничість 

українського народу, котрий перебував під постійною 

загрозою загарбання, формуючи «авантюрно-козацький» 

тип характеру;  

– соціальний чинник – відмінності в психології 

різних суспільних верств, наукою майже не вивчений. 

Міркування у царині психології народу належать 

Дмитрові Донцову («Дух нашої давнини», Мюнхен-

Монреаль, 1951); 

– культура нації карбувалася продовж століть – від 

праобразів етнічної міфології до сучасної поетичної 

творчості. Світовідчуття прадавніх українців органічно 

увійшло в психіку (ментальність) їхніх нащадків [3]. 

Ментальність – це національний тип світовідчуття, 

який ґрунтується на етнічних образах і символах (часто 

підсвідомих), що зумовлюють стереотипи поведінки, 

психічні реакції, оцінку певних подій чи осіб, ставлення 

до навколишньої дійсності. Ментальність – це «духом 

народу».  

Національні відмінності – це насамперед відмінності 

в психології мислення, що відображаються передусім у 

мові й у розумовій творчості Яскравість національних 

рис прямо пропорційна рівню інтелектуальної 

обдарованості, а отже, геній завжди в психологічному 

смислі глибоко національний. Окремі ж суб’єкти, «що 

стоять у розумовому відношенні нижче середнього 

рівня, тим більше слабоумні, а також ідіоти позбавлені 

національних ознак» [3]. 

Отож національний характер найповніше 

відображається саме в культурі, в інтелекті нації. І все ж, 

будь-які узагальнюючі характеристики етносу завжди 

будуть відносними порівняно з іншим етносом. 

Мета – дати  характеристику національному 

характеру українців і окремих суспільних груп. 

Основний виклад. Почнемо з прямої констатації: 

прийнято виділяти такі риси українського менталітету: 

індивідуалізм, емоційність, релігійність тощо. Деякі 

дослідники до цієї групи додають ще прив’язаність до 

землі, ґрунту, схильність до ідеалізації, «пафос 

причетності до Бога», кордо центричність тощо.  

Більшість дослідників сходяться на тому, що однією 

з домінуючих рис українського менталітету, як і 

західноєвропейського загалом, є індивідуалізм. Цю 

думку розвивали М. Грушевський («Хто такі українці і 

чого вони хочуть?»), В. Янів («Релігійність в житті 

українського народу»), М. Костомаров («Две русские 

народности»), І. Мірчук («Світогляд українського 

народу. Спроба характеристики») та ін. На цю рису 

українського менталітету звертали увагу й зарубіжні 

автори. Г. Тільтман у праці «Хліборобська Європа» 

акцентує увагу на індивідуалізмі, який, на його думку, 

властивий  українцям: «Кожна українська хата, хоч якою 

малою вона була б, огороджена парканом – символом 

У статті мовиться про загальні ознаки національного українського характеру (менталітету), такі як 

індивідуалізм, емоційність, релігійність тощо. Окремо мовиться про характеристики психіки різних за 

функцією й призначенням соціальних груп – правлячої й підвладної верстви. Перелічуються чинники, що 

зумовлюють національний характер українців.  
Ключові слова: менталітет, раса, звичаї, символи; правляча верства, підвладна верства. 
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того індивідуалізму та любові до домівки й землі, що 

складають саме коріння українського 

темпераменту» [4,с.65].  

Індивідуалізм властивий також західноєвропейцям. 

Проте, в дослідженні І. Старовойта, котрий здійснив 

ґрунтовний порівняльний аналіз західноєвропейського 

та українського менталітетів, вказано на різницю 

українського індивідуалізму від західноєвропейського. 

Відповідно до твердження вченого: різниця полягає у 

виборі шляхів досягнення власного успіху. 

Прихильність українських князів до Візантії, після 

розколу між Римом та Константинополем, вплинула на 

успадкування такої риси візантійської культури, як 

підпорядкування індивіда колективу. Щоправда 

стосовно цього існує інша думка: «в часи існування 

Київської Русі панування колективу над індивідом якраз 

і не було прийняте» [6,с.297]. А за часів українського 

козацтва  існували вільні землевласники, й у свідомості 

українського господаря домінували риси 

приватника [6,с.297]. Прив’язаність до землі, ґрунту є 

важливою складовою менталітету українців. Цей чинник 

часто називають аграрним, або селянським. У науковій 

дискусії сформувалося два табори: перший зводить 

українську культурну традицію до сільської (П. Куліш і 

його «хуторянство»), інший вважає її міською (Ю. Липа, 

О. Забужко тощо). Земля завжди мала сакральне 

значення для українського господаря, а органічна 

залежність від ґрунту простежується в пісенному 

фольклорі та народних звичаях. Поступово формувалися 

відносини власності, а добрий господар схвалювався 

селянською громадою, ставав у молоді зразком для 

наслідування. Згодом обставини змінилися, аграрно -

общинна політика, яку проводила Російська імперія, 

негативно вплинула на формування українського 

індивідуалізму. Земля ставала власністю колективу, а не 

окремого індивіда, й, як наслідок, права особи таким 

ладом нівелювалися. Політика всенародної 

«зрівнялівки», ліквідації приватної власності й 

перетворення її у колективну була чужою для 

українців.  Політична верхівка Російської імперії робила 

усе для того, щоб позбавити українського господаря 

землі й придушити в ньому навики приватника, з яких 

формувалися «небезпечні» риси індивідуалізму, 

непокори, прагнення свободи, а також неприйняття 

деспотизму та колективізму1 [6,c.297].  

Зважаючи на позитивні якості, котрі несе в собі 

селянська соціопсихологічна настанова українців 

(працелюбність, хазяйновитість, гостинність тощо), 

варто говорити про негативні аспекти, набуті в умовах 

політичного поневолення. Йдеться про безініціативність 

та безвідповідальність у праці – ментальні риси, набуті у 

ХХ ст. через ведення аграрно-общинної політики в 

Радянському Союзі, створення колгоспів та нищення 

інституту приватної власності. «Селянський» 

темперамент українців під впливом соціально-

історичних чинників набув негативних рис. Постає 

проблема поступу України в сучасних умовах розвитку 

                                                                 
1 Більшість дослідників сходяться на гадці, що відносини 

приватної власності та хазяйновитість українського 

господаря лягли в основу розвитку індивідуалізму.  

індустріального суспільства, коли пріоритетними стали 

наполегливість, ініціативність та відповідальність за 

свою працю.  

На наявність в українській душі індивідуалістичного 

начала, а в російській – колективістського вказують 

низка вчених – професор І. Мірчук: «Російський дух 

наставлений колективістично в тому розумінні, що йому 

ненависні особиста свобода, приватна власність, 

особисті угоди між одиницями та що він схиляється в 

бік колективних форм господарювання, які виказала нам 

у минулому питома російська «община» […] [5,с.92]. 

«Події найновіших часів, ті колективістичні 

експерименти, які проводились Совітами й приносили 

мільйони людських жертв, найкраще свідчать про те, що 

зроблене урядом в самій Росії не стрічало великого 

спротиву, тоді як український селянин готовий був вести 

і вів боротьбу на життя і смерть за збереження засад 

приватної власності, як підстави західної культури, 

незважаючи на своє, часом надто розпачливе 

становище» [5,с.92]. 

Прояви індивідуалізму в культурно-політичному 

житті українців базувалися на сакральній ідеї свободи. 

Прагнення до свободи проходить червоною ниткою 

через усю історію України. Утиски свободи в приватній 

та соціальній сферах викликали супротив, що виливався 

у різноманітні стани: від примирення з дійсністю, 

узалежненням та виробленням здатності 

підпорядковуватися (клієнталізм-патерналізм) до 

бунтівництва та свавілля (нігілізм-анархізм). Прагнення 

«вислужитися перед паном» та хворобливе почуття 

«меншовартості» складають не найкращу 

характеристику українця, а тривале перебування під 

іноземним гнітом сприяло розвитку мімікрії – здатності 

пристосовуватися до існуючого порядку. Тема волі та 

підданства розкривається у творчості Т. Шевченка. 

Важливою рисою філософських, суспільно-політичних 

поглядів славетного українського Кобзаря була 

послідовна антикріпосницька спрямованість та 

непримиренна боротьба з самодержавною політикою 

національного гноблення народів. Вінець Шевченкової 

творчості – уславлення свободи, першої і неодмінної 

передумови людського поступу. Нігілістично-

анархічний тип дискурсивно-етичної практики в 

українському вимірі проявився в гайдамаччині. На 

такому стихійному рівні особа визнає свободу тільки як 

свободу і більше ніщо. Ще однією ділянкою у структурі 

дискурсивно-етичних практик виступає свобода-

автентичність, що полягає у незалежності від будь-якої 

влади, від батьківської до політичної, та здійснюється 

лише на свідомому рівні. Свобода приймається на всіх 

рівнях, однак розуміння, якою вона повинна бути, є 

різним. 

Наступною ознакою українського менталітету, яку 

виділяють дослідники, є емоційне, чуттєве, начало, яке 

домінує над раціональним. Емоційність українців 

спрямована на внутрішній світ. Неможливо говорити 

про емоційність і гіпертрофовану чуттєвість українців 

без згадки про українську «філософію серця», котру 

витворили Гр. Сковорода та П. Юркевич.  

Одним із центральних положень духовно-

філософської доктрини Г. Сковороди є заклик до 



  
34 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 
 

самопізнання, яке означає «пізнати Бога у собі» [8,с.262 

-263 та інші]. Принцип «пізнай себе» проходить крізь усі 

філософські твори філософа. Любов до Бога виступає 

любов’ю до самого себе. Ця любов розкривається через 

образ серця. У символіці приховується істина, виявивши 

яку, людина досягне щастя. 

Емоційна вдача українців яскраво виражена в 

українському фольклорі, народно-образотворчому 

мистецтві, поезії, тобто в усіх сферах духовного життя 

суспільства, яке накладає відбиток не лише на 

культурно-побутову, а й суспільно-політичну сферу. 

Перевага почуттів над розумом, за І. Мірчуком, властиве 

не лише українцям, а всім слов’янським народам. У 

духовному житті професор виділяє три ділянки: почуття, 

любов і волю. Всі сфери перебувають у тісному 

взаємозв’язку, тому переважання однієї з них впливає  на 

діяльність іншої [5,с.93].   

Своєрідність української душі І. Мірчук порівнює з 

німецькою духовністю. Для німецького мислення 

характерна певна системність, тобто домінує 

переконаність у тому, що всю дійсність можна підвести 

під певну схему. Для українського світогляду, навпаки, 

характерна відсутність будь-якої системності. Другою 

відмінною рисою німецького духу є віра в силу розуму. 

Покладання на почуття як такі просто не береться до 

уваги. В українській вдачі почуттям відводиться 

неостаннє місце, спостерігається довіра інтуїції тощо. 

Стосовно такого розподілу пріоритетів автор досить 

гостро зауважує: «Сильні індивідуальності, 

спрямовуючи свою духовну енергію в одному напрямі, 

могли б дати твори світового масштабу, проте 

розгублюють свою енергію в різних ділянках і творять 

речі пересічні або не дуже вартісні, не завжди змушені 

зовнішніми обставинами. Не бачимо розумового, 

спертого на поняття підходу до теоретичних і 

практичних питань, а лише чуттєве схоплення дійсності, 

розв’язання навіть найтяжчих проблем безпосередньо на 

підставі почувань, і зрештою, змішуваність теорії і 

практики» [5,с.93-94].  

Існує схильність сприймати цю рису українського 

характеру як щось негативне, таке, що гальмує поступ, 

оскільки заважає об’єктивно сприймати світ навколо 

себе. Однак такий погляд не зовсім справедливий, 

оскільки емоції лежать в основі духовності та 

забарвлюють життя людини. Емоційність часто 

співвідносять із кордоцентричністю, яку пов’язують із 

так званою «філософією серця», про яку йшлося вище. В 

одній із своїх статей І.Бичко зазначає, що в емоційному 

світі українців «панує не холодний раціональний 

розрахунок «голови», а жагучий поклик «серця», – в 

зв’язку з цим говорять про кордоцентризм (від лат. 

cordis – «серце») української ментальності» [1,с.59]. 

Щодо такої ознаки характеру українців, як 

релігійність, варто зазначити, що релігія і духовність 

завжди посідали чільне місце в житті української нації. 

Ще до прийняття християнства життя наших предків 

було тісно пов’язане із культовою обрядовістю, 

поклонінням богам, одухотворенням природи, строгим 

сповідуванням прикмет та знаків, які виявляла природа. 

988 року князь Володимир охрестив Київську Русь, 

однак ще довгий час люди поклонялися ідолам у 

капищах і не хотіли зрікатися язичницької віри. Ще до 

сьогодні в обрядовій культурі українців залишилися 

звичаї, які були елементами язичництва. Однак згодом 

християнство стало єдиною духовною підтримкою 

населення в умовах постійних нападів на територію 

України, а церква стала осередком збереження 

української культури. При церквах й тепер 

організовуються різноманітні дійства, гаївки, маївки, 

освячують зілля тощо. Із релігійністю пов’язана 

схильність до ідеалізації, що характерна для 

психологічного складу душі українців. Вона 

проявляється, зокрема, в ідеалізації поглядів на націю як 

на щось вище, що шукає засобів свого прояву зусиллями 

обраних (національних героїв, інтелігенції тощо). В 

основі такої ідеалізації лежить схильність до 

розірваності мрії і дійсності, що розуміє під собою віру 

українців у щасливе майбутнє і заслужене щастя на 

підставі того, що український народ багато пережив і 

натерпівся в ході своєї історії. Учений М. Юрій означив 

цю рису менталітету «пафосом причетності до 

Бога» [7,с.188].  

Ця характеристика в основному проявляється у 

православ’ї. Суть ідеї полягає у вірі українців у їхню 

принципово християнську сутність. Також їм властива 

схильність до ідеалізації власної історії, власних 

національних якостей, підкріплена почуттям 

недооціненості. Схожу позицію поділяє й І. Мірчук, на 

думку якого, українці не здатні об’єктивно сприймати 

світ, схильні його ідеалізувати і розглядати правду з 

домішками фантазії. У світлі таких ідеалів реалістичне 

бачення справжньої дійсності приховується. 

З цією рисою тісно пов’язується й інша, яку М. Юрій 

визначив як «пафос жертвенності». Йдеться про високу 

готовність віддати усе заради щасливого завтра для 

своїх нащадків. Свідченням такої жертовності є 

непереборне бажання наших предків здобути свободу і 

незалежність. Автор досить гостро відгукується про 

наявність цієї риси менталітету українців: «Українська 

мрія подолання світу – це ідея, що передбачає 

досягнення всього не поступовою, багатолітньою 

працею, багатовіковим розвитком, а одразу – 

перескочивши через століття. Тільки такою мрією про 

майбутнє щасливе життя можна втішити рабів, які до 

того ж не відають іншого стану, крім примусової праці і 

зрівнялівки» [6,с.189]. З точки зору логіки, позитивні 

стереотипи («пафос причетності до Бога», «пафос 

жертвенності») повинні були б нівелювати негативні 

(«комплекс малоросійства»), але внаслідок 

гіпертрофованості, перебільшеності, радше, викликають 

негативне враження. Отож основними ментальними 

рисам українців слід уважати: індивідуалізм   (любов до 

землі та приватної власності); здатність до мімікрії та 

клієнталізму; релігійність, або духовність та емоційність 

(кордоцентризм та ідеалізм). Такий поділ, звісно, є 

умовним і не претендує на всеохопність [6,с.189] 

Як ми вказали вище, лише Дмитро Донцов чітко 

розділяє характеристики психіки різних за функцією і 

призначенням соціальних груп, які «добрі кожна на 

своєму місці» [2]. «Кожна верства суспільства має 

властиві їй прикмети психічні. Лише коли психічні 

прикмети верстви підвладної стають прикметами 
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верстви правлячої – в суспільстві наступає 

катастрофа» [2]. (Нині в Україні спостерігаємо ситуацію, 

котру не передбачив навіть Донцов, правляча верства не 

має прикмет навіть середнього класу – класу, що рухав 

Революцією Гідності 2013 – 2014 рр., й за Донцовим є 

верствою підвладною. Правляча верства в Україні має 

характеристики марґінального суспільства, котре не 

виробляє стратегії розвитку, бо не бажає його). 

Між тим, правляча верства, як її бачить Донцов, 

повинна мати кілька чільних характеристик: твердість і 

невблаганність щодо себе самої, стійкість до 

матеріального вигідництва, понад усе ставити поняття 

честі та обов’язку, бездоганно вірити в свою справу і в 

своє право провадити націю, вірити лише в свою 

організуючу ідею й служити їй як найвищій меті, карати 

вся від осередкові егоїстичні тенденції в лоні своєї групи 

та спільноти, героїзм, не потурання злу, віра в своє 

високе післанництво, відданість справі, поняття честі 

тощо. Донцов мовив про найвищий моральний закон – 

максими, що повинні сповідувати ті, хто покликаний 

вести націю. Або ж потрактуємо його слова по іншому, 

тільки ті можуть вести націю, хто здатний перетворити 

моральність у онтологічну якість свого єства. Інакше, 

«де сила цього закону слабне, де віжки й батіг 

випадають із слабих рук дегенеруючої еліти, де замість 

служби високим абстрактним ідеалам приходить вільна 

гра самолюбних матеріальних інстинктів маси й 

одиниці, погоня за насолодою, вигодою і щастям – там 

замість ділаючого морального закону, наступає серед 

провідної верстви розлад» [2]. 

Нині ми живемо в часі, коли ставимо собі за ціль 

знову стати нацією (видається, що цей двобій має бути 

останнім), а отже українство повинно знати, що починає 

велику і небезпечну гру, яка вимагатиме від учасників 

витривалості й ясності думки. «Прекраснодушні апелі до 

сердець противників мусять бути залишені. Треба 

дивитися чортові в вічі» [2]. Чи потраплять це зробити 

українці залежатиме, чи завершиться справа 

катастрофою «нашою або не нашою», бо  «третього 

нема». Іншими словами конфлікт між Україною і Росією 

був таким, що виключав компроміс, лише вимагав 

боротьби з перспективою знищення одної сторони або 

другої як політичного чинника Східної Європи. Іншого 

шляху для України не було [2] (й немає). 

Донцов говорить, що російськіий шовінізм таврує 

ретроградством і відсталістю українську селянську 

культуру. Й запитує чи має право на існування селянська 

культура. Його відповідь стверджувально-позитивна, але 

все ж є культурою нижчої верстви, яка шукає взірців у 

культурі панській, а не навпаки. Вся трагедія української 

інтелігенції в тому, що вона намагається з культури 

підлеглого класу зробити орієнтацій ний осередок для 

національної культури взагалі. Утім шлях істинного 

відродження веде через поворот до традиції епохи, яка 

ще не була зраджена духом вегетативної культури – до 

традиції старої України. «Ніколи не буде спустошена 

наша земля, аж поки не відродиться в ній нова каста, 

нова положенням в суспільстві, нова расою, нова 

чеснотами, властивим провідним кастам, їх державною 

мудрістю, завзяттям і щляхетністю» [2].  

Дмитро Донцов, треба вважати, створив критерії 

оцінювання політиків – «провідників нації», за котрими 

можемо давати характеристику тим, хто, за 

висловлювання професора Ярослава Грицака «має 

забезпечити злітну смугу на траєкторію сталого 

розвитку» [9].  «Щоб справа пішла швидко, як належить, 

потрібні ще два визначальні елементи – стратегія 

виведення країни на траєкторію сталого розвитку та 

політична група, готова до втілення цієї стратегії на 

практиці. Зі стратегією теж уже не все так погано, як 

раніше. На теоретичному рівні розуміння в такій потребі 

нині демонструють і влада, і громадянське суспільство. 

Тому залишається останній і вирішальний фактор –  

наявність політичної сили, яка це зреалізує. Коли 

починався Майдан, то я казав, що в Україні є фактично 

три політичні групи. Перша – це політики 

позавчорашнього дня. Янукович і подібна до нього 

публіка, що мислять тільки інтересами особистої влади і 

власної кишені. Друга – політики вчорашнього дня, 

тодішня опозиція Кличко, Яценюк, Тягнибок. Це група, 

не позбавлена вболівання за національний інтерес, але 

теж почасти заражена хворобою кишені, притім у 

державних справах воліє діяти як пожежна команда, 

намагаючись лише гасити нові й нові проблеми, що 

виникають, і не розуміє потреби сконцентрувати 

максимум зусиль і ресурсів на втіленні нової стратегії 

розвитку. І є політики майбутнього, які справді хочуть і 

зможуть змінити країну» [9]. Прихід провідників нації – 

ментальних українців, є справою майбутнього, нині 

Україна перебуває в стані переходу від однієї якості до 

іншої. Гарантій неповернення немає саме тому, що 

«друга група політиків» за висловлюванням проф. 

Грицака, не відповідає критеріям провідників нації, за 

висловлюванням Донцова.  

Тож що з тих ментальних характеристик 

українського народу, про які пишуть учені, може 

придатися для формотворчої діяльності нації? Якщо 

індивідуалізм не є творчим началом, бо обслуговує  лишу 

внутрішню потребу людини й не здатний угледіти 

потребу іншої; емоційність теж не має дієвого 

конструктивного начала, бо вона може й здатна любити 

й ненавидіти, але не творити форми прийнятні для всіх, 

тому ми повинні шукати витоки ментальності й творити 

нову, «якщо в тій, що в традиції, що нас сформувала, 

немає вольових рис, потрібних тоді, коли мовиться про 

Державу» [2]. 

Висновки. Отож ми з’ясували, що під ментальністю 

розуміють стійкі структури глибинного рівня 

колективної та індивідуальної свідомості й 

підсвідомості, що визначають устремління, нахили, 

орієнтири людей, у яких виявляються національний 

характер, загальновизнані цінності, суспільна 

психологія. Ментальність означає дещо спільне, що 

лежить в основі свідомого і підсвідомого, логічного та 

емоційного, тобто вона є глибинним джерелом 

мислення, ідеології та віри, почуттів та емоцій. 

Характерні риси та особливості української 

ментальності зумовлені низкою чинників: 

1. Геополітичне становище: між Заходом і Сходом. 

Саме воно зумовило маргінальність, двоїстість 

української ментальності. Їй притаманне поєднання 
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індивідуалізму, характерного для західної орієнтації, і 

східної чуттєвості та емоційності. 

2. Домінуючий вплив двох головних історичних 

пластів традиційно-побутової культури: землеробського 

та козацького. Найглибинніші пласти української 

ментальності закладені, безперечно, землеробством, яке 

з найдавніших часів було заняттям українців як 

автохтонного етносу. Саме воно визначило особливості 

їхнього світобачення, культурні орієнтири та соціальну 

організацію. Фахівці стверджують, що весь уклад 

життєдіяльності українців (праця, традиції, культура, 

мова і ментальність) ідеально адаптовані до однієї 

території (ландшафту), детерміновані природними 

циклами і сільськогосподарським календарем. 

Закодована на рівні підсвідомості, закріплена в 

традиціях та мові, ця інформація крізь століття 

зумовлює такі характерні риси українського 

національного характеру, як тонке відчуття гармонії, 

зважений підхід до вирішення складних справ, 

працьовитість, миролюбність, ліричне сприйняття 

життя, м’який гумор, відчуття господаря та певний 

індивідуалізм (усвідомлення самоцінності власної 

особистості), розвинуте почуття справедливості, що 

спонукає до нескінченних пошуків правди. 

Землеробська культура, залишки матріархату в 

родинних стосунках зумовили пріоритетну роль жінки. 

Внаслідок цього соціальні та психічні норми, ідеали, 

система моральних цінностей українців формувалися в 

координатах землеробської культури під домінуючим 

впливом жінки, на противагу Західній Європі, де 

переважав патріархальний тип родин. Активність, 

яскраво виражені волелюбність і демократизм, пріоритет 

чоловіка почали фіксуватись і закріплюватися в 

українській ментальності з появою на історичній сцені 

оригінального етносоціального утворення – козацтва. 

Отже, для української ментальності характерна 

двоїстість, яка, з одного боку, базується на поєднанні в 

ній західних і східних начал, з іншого – на 

протиставленні двох головних історичних пластів 

традиційно-побутової культури: землеробського і 

козацького. Ця двоїстість виявляється у великій 

амплітуді чуттєвого життя українців: від любові – до 

ненависті, від ейфорії – до розпачу, а також у певній 

непослідовності дій. 

3. Багатовікова відсутність власної держави. Це 

суттєво деформувало український національний 

характер, зумовило гіперболізацію зовнішніх чинників, 

покладання на них провини за численні свої біди. 

Тривала відсутність в українського народу власної 

держави відбилася в національній ментальності як 

трагедія людини, яка є хазяїном землі (в розумінні 

навичок практичного господарювання, органічного 

злиття з природою та ін.), але через дію зовнішніх сил не 

може бути вільним господарем. Саме з цього коріння 

проростають примирення з негативними явищами, 

терплячість, відсутність здорових амбіцій, 

дистанціювання від особистої відповідальності. 

4. Тривала роз’єднаність українських земель. 

Перебування українських земель у складі Російської, 

Австро-Угорської імперій, Польщі, Румунії, 

Чехословаччини та інших держав вплинуло на культуру, 

традиції, побут українців. Саме це є основою такої риси 

сучасної української ментальності, як відсутність 

почуття національної єдності. Наприклад, на 

ментальність галичан суттєво вплинула 

західноєвропейська культура, насамперед австро-

німецька та польська. Важливим чинником їхнього 

життя була греко-католицька церква. На думку багатьох 

спеціалістів, для жителів Галичини більш характерні 

такі риси, як працелюбність, індивідуалізм, вміння 

господарювати, повага до власності. Крім того, 

ментальності галичан притаманні певний консерватизм, 

скерований на увіковічнення в незмінному вигляді 

основних національно-етнічних цінностей, а також 

активне виявлення національних почуттів, патріотизму. 

Що ж стосується населення Центральної, Східної та 

Південної України, то для них, через певні історичні 

обставини, головною метою було, як правило, не 

національне, а соціальне визволення. Провідними 

рисами ментальності в цьому регіоні були: колективізм, 

анархізм, віра в доброго і мудрого правителя, який 

наведе порядок; порівняно слабшими – національні 

патріотичні почуття, звичка до копіткої праці. 

Отже, слушною є думка про те, що нині є всі 

підстави говорити не тільки про особливості української 

ментальності загалом, а й про її своєрідність у різних 

регіонах України. 

5. Цілеспрямоване знищення й денаціоналізація 

української еліти. Конформізм частини її звужували 

коло генераторів національних філософських ідей, 

творців самобутньої української культури, політичних 

лідерів та провідників народу. Це, з одного боку, 

посилювало консервативність української ментальності 

як засобу захисту вже набутих національних цінностей 

від чужих впливів, з іншого –  поглиблювало недовіру 

до власної еліти, яка може запродатися знову. 

6. Нашарування «радянської» ментальності. Тривале 

перебування українського народу в жорстких рамках 

тоталітарного суспільства лишило свій слід в 

національному генетичному коді. «Родимі плями» 

тоталітаризму наявні в психології кожної людини, яка 

вихована за радянської доби. Вчені Національного 

інституту стратегічних досліджень виділяють такі 

основні риси «радянської» ментальності: пасивність 

особи – відсутність волі до поліпшення життя власними 

силами, що доповнюється формальною активністю, про 

людське око, напоказ, головне – створити враження, що 

людина працює, а не працювати на певний результат; 

комплекс меншовартості – відчуття власної нездатності 

через некомпетентність та непрофесіоналізм, зворотним 

боком чого є невмотивована амбіційність та хамство; 

патерналізм – перекладання на владу вирішення власних 

проблем; безпорадність – надія на вирішення проблем 

ззовні, на чиюсь гуманітарну допомогу. 

За сучасних умов ментальність продовжує 

відігравати свою не дуже помітну, на перший погляд, 

але важливу роль. Завдяки особливостям української 

ментальності (певному консерватизму, уповільненості, 

зваженості), незважаючи на кризовий стан, в державі не 

відбувається соціального вибуху. Водночас саме ці 

особливості національного характеру українців є 

серйозною перешкодою на шляху реформ, оскільки вони 
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не дають змоги надати розвиткові країни бажаної 

динаміки, здійснити прорив на якісно новий рівень 

суспільного життя. 

Реформування суспільства – це завжди складний 

процес. Світовий досвід вивів своєрідну формулу успіху 

модернізації: «Синтез чужих досягнень і власних 

традицій». На перший погляд, вона надзвичайно проста, 

проте саме з неї випливають важливі правила, що 

забезпечують гармонію, органічний резонанс «свого і 

чужого»: 

– новітні ідеї повинен відносно легко і безболісно 

усвідомлювати широкий загал; 

– новації повинні органічно продовжувати і 

розвивати віками усталені національні традиції; 

– черговість і темпи впровадження новацій 

визначаються мірою їхньої вплетеності в мережу віками 

вироблених і закорінених у національній свідомості 

цінностей. 

Отож ретельне врахування характерних рис та 

ocoбливостей національної ментальності – необхідна 

умова при розробці як стратегічного плану, так і 

тактичної лінії реформування суспільства. У разі 

невиконання цієї вимоги надзвичайно реальною стає 

загроза відчуження народу від процесу соціальних 

перетворень. 
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Постановка проблемы. В современной Украине 

происходят существенные трансформации в 

общественной жизни, экономике, при этом их скорость 

увеличивается, что обуславливает необходимость 

исследований влияния СМИ на динамику ценностных 

ориентаций молодежи.  

Цель работы. Важно понять, что современная 

система ценностей молодежи разительно отличается от 

установок, которыми пользовались предшествующие 

поколения. Ценности и идеалы молодого поколения, в 

подавляющем большинстве, заимствованы из 

популярных сериалов, отношение к окружающему миру 

программируют телевидение, радио, новостные сайты 

Интернет.  

Изложение основного материала. Борьба ценностей 

в массовом сознании и жизни украинского общества, 

сегодня, достигла своего апогея. Разрушена 

«кристаллическая решетка» ценностей вчерашних дней, 

недавно еще казавшаяся такой нерушимой и стабильной. 

Новая «решетка ценностей» успела частично 

«выкристаллизоваться», но находится в стадии 

«незавершенного строительства». Поэтому, современная 

молодежь находится в очень трудных условиях 

становления ценностных приоритетов, отсюда – неверие 

в  бесплатную помощь окружающих, пессимизм и 

разочарование в себе и обществе. 

В настоящее время значительное влияние на 

формирование мировоззрения человека оказывают 

средства массовой информации (СМИ). Это обусловлено 

тем, что  СМИ могут катализировать 

трансформационные процессы в обществе либо являться 

одной из причин их начала. При этом следует учесть, 

что молодежь наиболее подвержена влиянию СМИ, 

вследствие того, что ее мировоззрение находится в 

стадии формирования, что обуславливает его 

способность быстро модифицироваться, а также в связи 

с тем, что молодые люди очень активно пользуются 

различными информационными ресурсами.  

Социологические исследования, проведенные среди 

молодежи города Мелитополь Запорожской области, 

показывают следующее: ежедневно пользуются 

Интернетом либо смотрят телевидение 85,4 % 

респондентов, а слушают радио – 22,9 %. При этом 

газеты и журналы читают, соответственно, 14,6 % и 12,5 

% от общего числа опрошенных. 81,2 % респондентов 

предпочитают получать новостную информацию из 

специализированных каналов телевидения, Интернета, 

при этом криминальные новости предпочитают – 31,3%, 

происшествия катастрофы – 27,1%, экономические 

новости – 20,8 %. Более 50% развлекательной 

информации поступает респондентам от программ 

телевидения, а 27,8% - от радио. Научно – популярную 

информацию 50% респондентов предпочитают получать 

из специализированных каналов телевидения, 

Интернета, 22,9% - из газет и журналов. Таким образом, 

СМИ – основной источник, из которого молодежь в 

настоящее время получает информацию различной 

направленности. 

На современном этапе СМИ широко используют 

методы подсознательного воздействия, т.е. отношение 

общества к тем или иным феноменам формируется при 

помощи различных информационных технологий, 

которые используются для образования в массовом 

сознании отрицательной, либо положительной реакции 

на определенное событие. Таким образом, их 

первоочередная задача – создать прочное, устойчивое 

отношение, к какому - либо феномену, либо создать 

некий «идеал». Любому обществу присущ сложный 

процесс формирования ценностей. При этом, 

ценностные ориентации очень тесно связаны с идеалом. 

Можно утверждать, что сравнение объекта с идеалом 

непосредственно влияет на формирование ценностей.  

С точки зрения М. М. Розенталя «идеал» (греч. idea- 

представление, нравственный) – соответствующее 

экономическим и политическим интересам какой – либо 

социальной группы представление о наиболее 

совершенном общественном строе, который является 

конечной целью ее стремлений и деятельности; 

представление о нравственном совершенстве, чаще 

всего выражающиеся в образе личности, воплотившей 

В статье раскрывается сущность средств массовой информации и их значение в обществе. В 

частности, внимание сосредоточено на влиянии СМИ на студенческую молодежь. Рассмотрены как 

позитивные, так и негативные факторы влияния СМИ на формирование мировоззрения современного 

студента. 
Ключевые слова: идеалы и ценности молодого поколения, мировоззрение, формирование ценностей, 

моральные качества, нравственность, парадигма социума, деградация  цивилизации. 
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такие моральные качества, которые могут служить 

высшим моральным образцом. Возможно, большее 

приближение к нравственному идеалу – цель 

нравственного воспитания. Оно отражает социально – 

экономическое положение класса и соответствует его 

критерию нравственности и общественному идеалу [11].  

В работах Н. И. Кондакова имеется следующее 

определение понятия «идеальное» – характеристика 

образов, возникающих в мозге человека, в результате 

воздействия предметов внешнего мира на органы 

чувств, выражающая процесс отражения предметов, 

явлений материального мира в сознании человека [7]. 

И. Кант считал, что идея и идеал отстоят от 

объективной реальности, причем идеал в большей 

степени. Философ высказывал тезис о том, что 

добродетель и человеческая мудрость являются идеями. 

Идеалом является мудрец, причем именно такой, каким 

его трактуют стоики. Т.е. это человек, который 

презирает опасность, смерть, бесстрастен, не зависит от 

внешних обстоятельств. И. Кант писал: «Как идея дает 

правила, так идеал служит в таком случае прообразом 

для полного определения своих копий…» [4,с.502]. 

З. Фрейд в своих работах делает заключение о том, 

что мы исходим из следующей аксиомы: идеалами 

определяются культурные достижения. Он утверждал, 

что идеал позволяет представителям социума получить 

ощущение удовлетворения, которое базируется на 

чувстве гордости от осознания достигнутых успехов. 

Э. Фромм, по нашему мнению, высказывал очень 

интересный тезис: «Человек не свободен, выбирать 

между тем, что иметь, и тем, чтобы не иметь «идеалы…» 

По мнению философа, каждый человек является своего 

рода «идеалистом», что обусловлено стремлением 

индивида к некоторым целям, которые находятся за 

пределами простого физического удовлетво-

рения [10,с.160]. 

В настоящее время СМИ, пропагандируя 

прозападные ценности, «культивируют» тезис, будто 

деньги, вседозволенность, удовлетворение низменных 

потребностей -  это источник счастья и смысл жизни. А 

так ли это? Например, античные философы трактовали 

понятие «счастье» по - иному. Мы найдем у Гераклита 

из Эфеса такое изречение: «Если бы счастье 

заключалось в телесных удовольствиях, мы бы назвали 

счастливыми и быков, когда они находят горох для 

еды» [1,с.21]. В свою очередь, Эпикур считал, что 

счастливо нельзя жить, «…не живя разумно, 

нравственно и справедливо…» [1,с.260] Демокрит 

высказывал следующий тезис: «Счастлив тот, кто имеет 

состояние и ум. Ибо он прекрасно пользуется своим 

состоянием, употребляя его как нужно» [1, с.104].  

А действительно ли прозападные стандарты 

ценностей являются идеалами для подражания? Мы 

считаем, что нет. В доказательство приведем извлечение 

из выступления Митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла, на Х Всемирном Русском 

Народном Соборе: «Но означает ли это, что западные 

стандарты человеческого счастья подходят для всех 

стран и всех культур? Другие цивилизации тоже имеют 

свой положительный опыт общественной жизни. 

Почему они не имеют права сказать свое слово? 

Конечно, имеют. Это право каждого народа». [15] На 

наш взгляд следует также привести, к сожалению, не 

устаревающее описание западного общества, которое 

изложил в одной из своих работ Э. Фромм: «Наше 

общество управляется менеджерской бюрократией, 

профессиональными политиками; люди подвергаются 

массовому внушению, их цель, вернее самоцель – 

больше производить и больше потреблять. Все виды 

деятельности подчинены экономическим целям, 

средства становятся целями, человек является автоматом 

– хорошо накормленным, хорошо одетым, но без какого -

либо высшего интереса к своим характерным 

человеческим качествам и функциям» [13]. 

 Вследствие влияния СМИ для многих 

представителей молодого поколения доминантой 

становится зарабатывание денег, жажда накопительства, 

приобретение материальных благ, стремление к власти. 

Согласно полученным данным исследований, стать 

богатым человеком мечтают 68% респондентов, 

основной критерий выбора будущей профессии у 71% - 

высокий заработок, а у 50% - престижная работа в 

будущем. При этом молодым людям не важно, что это 

ценности более низкого порядка. Впрочем, данная 

тенденция не нова. Этот феномен очень хорошо 

описывает изречение поэта Геллера: «Как часто 

наивысшие блага находят меньше всего почитателей, и 

большинство людей считают добром то, что на самом 

деле зло; это мы наблюдаем ежедневно» [14,с.75]. 

Вероятна ли данная возможность? По нашему мнению, 

вполне. Например, Д. Майерс указывает, что «если 

большинство что-то делает, это совсем не значит, что 

подобное поведение правильно» [8,с.22].  

Молодежь, которой СМИ прививают культ силы и 

власти, считает, что красота не играет большой роли в 

духовном развитии личности. Согласно данным наших 

исследований, только 28% студенческой молодежи 

считают необходимым условием развития личности 

приобщение к культурным ценностям, красоте. 

Следует отметить, что данная тенденция характерна 

для многих развитых западных стран, а также 

государств, образовавшихся сравнительно недавно. В 

качестве доказательства приведем тезис А. Камю, 

который он  изложил в произведении «Изгнанничество 

Елены»: «…мы стыдимся красоты. Но столь, же верно и 

то, что человеку не обойтись без красоты, хотя эпоха 

делает вид, будто это ей не ведомо. Она натужно 

силится достичь абсолюта и на все распространить 

единую власть, намерена преобразить сущее, так его и, 

не исчерпав, повелевать им, так и не постигнув. И что 

бы она ни возглашала, она обращает мир в 

пустыню» [5,с.372]. Насколько важно, необходимо для 

человека прекрасное, повествует Сократ, слова которого 

приводит Платон в диалоге «Пир»: «Когда кто, …. 

приступит к созерцанию прекрасного, он уже почти 

достиг своей цели. Цель же эта состоит в том, чтобы 

правильным путем идти … к прекрасному образу жизни, 

от прекрасного образа жизни к прекрасным знаниям, 

наконец, от знаний – к тому знанию, которое является 

знанием … того высшего прекрасного – все это для того, 

чтобы познать в конце концов, что такое прекрасное. 

Если человек достиг этого в жизни, … он может сказать, 

что он жил достойным образом, так как он зрит самое 

прекрасное» [1,с.130]. 
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Все вышеизложенное активно формирует 

определенную парадигму нашего социума. Таким 

образом, очень быстро проявляются контуры 

украинского общества, которое трансформируется, по 

нашему мнению, в потребительское. При этом, СМИ 

пытаются уверить общественность в том, что именно 

потребление является основной целью существования 

индивида. В качестве доказательства приведем тезис, 

который высказал в одной из своих работ Э. Фромм 

«Провозглашается, что наш образ жизни делает нас 

счастливыми» [13,с.145]. Следует отметить, что 

потребление не является источником счастья, 

материальный достаток может быть приложением к 

счастью, но счастья, как такового он не заменит. 

Общество потребления ведет цивилизацию к 

деградации. В качестве обоснования приведем тезис 

Н.А. Бердяева, который он высказал в одной из своих 

работ. «Величайшая тайна жизни скрыта в том, - писал 

философ, - что удовлетворение получает лишь дающий 

и жертвующий, а не требующий и поглощающий. Если 

хочешь получить – отдавай» [2,с.146]. 

Поскольку, выживание в новых экономических 

условиях требует большого ума и силы воли, 

финансовую  и промышленную элиту образуют самые 

умные и волевые хищники. Главная цель – победить, 

покорить, подмять под себя мир. СМИ пропагандируют 

образ «завоевателя-одиночки». Таким образом, 

общество из единой структуры превращается в собрание 

независимых индивидов, объединенных экономи-

ческими отношениями. Цель такой жизни – успешность 

во всем. Один из инструментов достижения – сила и 

могущество. С нашей точки зрения, это приводит к 

регрессу в обществе. В качестве подтверждения, можно 

привести высказывание Н.А. Бердяева: «Когда же 

провозглашается принцип силы и сила становится выше 

правды и выше ценности, то это означает конец и смерть 

цивилизации» [3,с.110]. 

Таким образом, вместо теории коллективной 

ответственности, рождается идея личного успеха, 

каждый сам за себя. Личное благо становится выше 

общего. Индивидуализм сменяет коллективизм.  

Д. Майерс в своих работах указывает, что индивид, 

принимающий ценности западных культур 

руководствуется принципом «все лучшее – мне» [8,с.20]. 

А это негативно отражается на развитии нашего 

общества и государства. В качестве доказательства 

приведем высказывание Митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла: «Нередко, именно 

повышенным уровнем индивидуализма объясняется 

демографический спад, асоциальное и безнравственное 

поведение - то есть все то, что сегодня представляет 

общественную проблему» [15]. Аналогичный тезис 

находим у античного философа Демокрита: «Только при 

единомыслии могут быть совершены великие дела, …в 

противном же случае это невозможно» [1,с.108]. 

А что в итоге? Возможно следующее развитие 

событий по А. Шопенгауэру: «Сколько людей, в 

постоянных хлопотах, неутомимо, как муравьи, с утра 

до вечера заняты увеличением уже существующего 

богатства; им чуждо все, что выходит из узкого круга 

направленных к этой цели средств: их пустая душа 

невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаждения 

– духовные  - недоступны для них; тщетно стараются 

заменить их отрывочными, мимолетными чувственными 

удовольствиями, требующими мало времени и много 

денег». Украинский социум в новом облике не способен 

к прогрессу, более того, имеется очень большая 

вероятность, что он (социум) будет стремительно 

деградировать. Исследования, проведенные среди 

молодежи, показывают, что быть сострадательными и 

гуманными считают возможным для себя только 11% 

респондентов, строго придерживаться своих моральных 

принципов, вопреки достижению личных целей, 

согласны 8%, а быть бескорыстными стремятся только 

2,2%. Для того, чтобы преуспеть и выжить в этом мире, 

18% от общего числа респондентов, участвовавших в 

опросе, согласны поступиться некоторыми нормами 

морали. Сознательно использовать ложь в личных целях 

готовы 47 % участников, а 14,5% - отнесутся к этому как 

к обыденному явлению. 

Выводы. Можно с уверенностью заявить, что на 

современном этапе в нашем социуме прослеживается 

закономерность замены духовных ценностей 

материальными, что негативно отразится на его 

развитии в дальнейшем. Украинские ученые следующим 

образом характеризуют сложившуюся ситуацию в 

обществе: «Жизнь человека, а значит народа, мировой 

цивилизации в целом, может продолжаться лишь, 

будучи подведенной под величественные святыни, 

дающие нравственно – поведенческие ориентиры. На 

этом основании прошлые поколения выжили в 

тяжелейших условиях…. Наше общество сегодня таких 

ориентиров практически лишено» [9,с.12].  

В итоге, следует отметить, что влияние СМИ на 

ценностные ориентиры молодежи неизмеримо, так как 

именно они, в настоящее время, во многом определяют 

процесс формирования мировоззрения индивида. Нельзя 

не согласиться с тезисом, который высказал в одной из 

своих работ С.Г. Кара-Мурза: “За последние 

десятилетия СМИ… приучали человека мыслить 

стереотипами и постепенно снижали интеллектуальный 

уровень сообщений так, что превратились в инструмент 

оглупления» [6,с.26]. 
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Постановка проблеми. Основним пріоритетом 

політики нашої держави визначена європейська 

інтеграція, підтвердженням чого є приєднання України 

до Болонського процесу. Європейський вибір 

розглядається як важливий реформостимулюючий 

фактор у всіх галузях народного господарства, зокрема – 

освіті. Мета реформування – створення національної 

системи вищої освіти на нових законодавчих і 

методологічних засадах, досягнення принципово нового 

рівня якості підготовки фахівців. Гуманізація, 

гуманітаризація вузівської освіти згідно з Національною 

доктриною розвитку освіти вимагають підвищеної уваги 

до дисциплін гуманітарного циклу, що передбачає, в 

свою чергу, введення у навчальні плани таких предметів, 

як: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Ділова українська мова», «Психологія спілкування», 

«Риторика», «Конфліктологія», "Українська та 

зарубіжна культура" та ін. Зважаючи на відкритість 

України для міжнародного співробітництва та 

інтеграцію нашої держави у європейське і світове 

співтовариство, спостерігається підвищення інтересу у 

громадян до вивчення не тільки іноземних мов, а в 

першу чергу української мови. У навчальних та робочих 

програмах з ділової української мови зазначається, що 

поряд з іншими цілями та завданнями особлива увага 

повинна приділятися формуванню загальнонавчальних 

умінь особистості, зокрема, інтелектуальних, які 

допоможуть оволодіти прийомами мовленнєво-

розумової активності, що стимулюють пошукову 

діяльність. Враховуючи сенситивність студентського 

віку, можна максимально використовувати можливості 

навчального процесу для формування предметних знань 

та умінь  студентів на заняттях з української мови за 

допомогою внесення у процес формування і 

вдосконалення цих умінь мотиваційної та емоційної 

сфер студента з метою забезпечення єдності всіх впливів 

на розвиток особистості, адже гуманізація і 

гуманітаризація – основний стратегічний напрям вищої 

технічної освіти, що визначає її мету – виховання 

інженера не лише як професіонала, але й як громадянина 

– творчої особистості з високими соціально-

психологічними та інтелектуальними якостями. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що 

проблемі викладання рідної мови в середній школі 

постійно знаходиться в центрі уваги українських 

лінгводидактів (О. Біляєв, М. Вашуленко, 

Л. Скуратівський, Г. Шелехова); із проблем вузівської 

методики дослідження хоча і проводяться, але значно 

менше. Останнім часом активізувалася робота з 

розробки нових програм для вищої школи (Т. Донченко, 

С. Караман, В. Мельничайко); аспекти викладання 

ділової української мови для студентів педуніверситетів 

(Л. Мацько, О. Кабиш, Н. Тоцька), а в технічному 

університеті  розкрито недостатньо. 

У цій статті ми розглянемо особливості викладання 

курсу «Ділова українська мова» в технічному 

університеті, зокрема професійні аспекти та  результати 

навчання студентів різних напрямів підготовки.  

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

особливої ваги набувають уміння  студента самостійно 

здобувати та опрацьовувати інформацію, отримувати та 

продукувати знання, по-новому, нестандартно 

вирішувати проблеми, що виникатимуть у процесі 

роботи. Таку можливість можуть дати інтелектуальні 

вміння, які формуватимуться у студента за умов, якщо у 

процесі навчання не лише засвоюватимуться знання з 

фаху, але й розвиватимуться мислинєві дії; людина 

вчитиметься міркувати, самостійно приймати рішення, 

використовувати знання у нових умовах.  

Як відомо, головним завданням у викладанні 

української ділової мови вважають виховання гуманної 

особистості з високою мовною культурою, професійно 

освіченого майбутнього фахівця. Тому пропонуємо такі 

професійні аспекти викладання ділової української  

мови у вищих технічних навчальних закладах: 

У статті  розглянуті особливості викладання курсу «Ділова українська мова» у технічному 

університеті, з’ясовані  професійні аспекти та  результати навчання студентів різних напрямів 

підготовки. Проаналізовано сучасний стан викладання професійної термінології. Запропоновано послідовне 

використання у процесі вивчення курсу «Ділова українська мова» активних методів навчання і зокрема 

елементів моделювання та розв’язання лінгвістичних задач.  
Ключові слова: особливості викладання, результати навчання, професійна термінологія, активні методи 

навчання, моделювання. 

 



 
43  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 

– поглиблення знань про мову і мовлення, функції 

мови, стильове багатство української мови;  

– підвищення рівня усного і писемного мовлення 

майбутніх спеціалістів;  

– оволодіння особливостями технічної української 

термінології;  

– формування навичок роботи зі спеціальною 

(фаховою) літературою;  

– ознайомлення з типовими та нетиповими 

ситуаціями професійного спілкування; 

– формування навиків оформлення та написання 

професійної документації працівників. У результаті 

навчання студенти різних напрямів підготовки повинні 

володіти такими знаннями та вміннями, як: формування 

комунікативної компетентності студентів; набуття 

комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 

креативних здібностей студентів та спонукає до 

самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, 

реалізує евристичні здібності як визначальні для 

формування професійної майстерності та 

конкурентноздатності сучасного фахівця; вироблення 

вмінь і навичок складання, написання та оформлення 

документації: довідково-інформаційної, господарсько-

договірної, обліково-фінансової, організаційних та 

розпорядчих документів, опанування офіційно -ділового 

стилю української мови; вироблення навичок 

оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: 

вплив на співрозмовника при допомозі вмілого 

використання різноманітних мовних засобів, оволодіння 

культурою монологу, діалогу, полілогу; сприйняття й 

відтворення фахових текстів, послуговування різними 

типами словників; засвоєння етикету ділового 

спілкування, культури управління, мови невербального 

спілкування; вправного застосування професійної 

лексики. 

Вивчення особливостей технічної термінології - 

важливий фактор професійного спілкування, який 

здійснює міжпредметні зв'язки з іншими дисциплінами. 

Практичний досвід роботи викладачів кафедри свідчить, 

що студентам необхідні знання медичних термінів з 

механіки, економіки,педагогіки, фармації. Тому на 

заняттях української ділової мови студенти отримують 

навики роботи із  словниками, фаховою літературою, 

набувають вміння правильного перекладу, складають 

словники основних термінів з названих дисциплін. Все 

це сприяє тренуванню професійної пам'яті, розвиває на-

вички усного і писемного мовлення, покращує культуру 

мовлення.   

Важливу роль у вирішенні цього питання відіграє 

підготовка спеціалістів за спрямуванням «Метрологія, 

стандартизація та сертифікація», що передбачає 

оволодіння професійними знаннями, котрі включають в 

себе вивчення відповідних дисциплін та освоєння 

термінологією, без яких неможливе вивчення науки. 

Наприклад, у відповідності з російсько-українським 

словником науково-технічної мови з термінології 

технічних понять (автори  О. Войналович В. Моргунюк) 

визначення «поверка» у перекладі на українську має 

декілька значень: «вивіряння», «перевіряння», «вивір», 

«перевірка», що мають докорінно інше смислове 

значення, де вивіряння – недокінчена дія, перевіряння - 

навпаки докінчена дія, а вивір – результат виміру.  

То яке ж з приведених термінів необхідно вживати і в 

якому випадку? 

Жодного. На практиці вживається лише такий 

термін, як «повірка», якого немає в словнику 1986 року. 

Згідно з академічним тлумачним словником, 

«вивіряння» – дія, що направлена на перевірку точності 

чи правильності чого-небудь, в даному випадку – 

приладу. Згідно з метрологічним словником, «повірка» - 

це сукупність операцій, що виконуються для 

підтвердження відповідності засобів виміру 

метрологічним вимогам. На перший погляд, ці 

визначення здаються однаковими, проте мають різний 

зміст в процесі наукової діяльності, яка потребує 

аргументування кожного слова у визначенні терміна. У 

широкій сфері професійної діяльності інженерів, 

фармацевтів важлива роль відводиться писемному 

мовленню. Професійна документація вимагає культури 

писаного тексту, знань норм писемного мовлення, 

вміння грамотно писати та оформляти  документи 

широкого та вузького профілю. Продемонструємо 

практичне заняття «Мовні особливості заяви як 

документа» з курсу «Ділова українська мова» майбутнім 

інженерам-механікам з використанням зазначених 

активних форм і методів навчання. Перевірка 

теоретичних знань попередньої теми проводиться у 

формі комунікативного тренінгу «Запитання і 

відповідь». Завдання такого типу вчать студентів 

діалогізувати монологічне мовлення, формулювати 

запитання і давати відповіді на них, активізують увагу, 

залучають до пошуку істини. 

Як відзначають дослідники, «…комунікативний 

метод найкраще забезпечує спілкування викладача і 

студента під час навчання, то саме це й стає основним 

методом при засвоєнні навчального матеріалу, в його 

повторенні, коректуванні та інших видах професійної 

діяльності типу: усного переказу прослуханого чи 

прочитаного тексту; бесіди за тематикою заняття; 

перевірки письмових вправ тощо»[1-2].  Після виявлення 

засвоєного рівня теоретичних знань з попередньої теми 

викладач переходить до ознайомлення студентів з новою 

темою заняття – «Мовні особливості заяви як 

документа» за допомогою таблиць. При викладі нового 

матеріалу викладач називає реквізити заяви, пояснює її 

мовні особливості, поєднуючи їх схематично за 

призначенням лексем у лексико-семантичну та лексико-

тематичну групи; наголошує на тому, що запас слів 

текстової частини заяви практично не обмежений, що 

пояснюється такими чинниками: по-перше, текст заяви 

пишеться довільно; по-друге, зміст тексту стосується 

різноманітних сфер виробничої, побутової і правової 

діяльності людини. Детально зупиняється викладач на 

особливостях синтаксису заяви й акцентує увагу 

студентів на тому, що специфічною ознакою синтаксису 

заяви є інверсійний порядок слів у реченні, який 

складається із блоку реквізитів, розташованих у правому 

верхньому кутку, і назви документів (адресат, адресант, 

назва документа). А використання значної кількості 

неозначено-особових речень у заяві пояснюється тим, 

що відомості про заявника подаються у реквізиті 

«адресант», тому відпадає необхідність у позначенні 

суб’єкта дії в тексті. А надалі пропонується виконати 

завдання з підручника [3]. 
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Завдання 10. Напишіть заяву на ім’я декана 

факультету; ректора університету; коменданта 

гуртожитку. 

На практичних заняттях курсу «Ділова українська 

мова» для закріплення та перевірки знань студентів різних 

напрямів підготовки використовують активні методи 

навчання.  

У сучасних умовах навчання до активних методів 

формування професійного мовлення належить і метод 

моделювання. У лінгвістиці на сьогодні не існує єдиного 

визначення поняття “лінгвістична модель”, його 

використовують як синонім поняття “структура”. 

Словник української мови падає такі визначення поняття 

“модель” (лат. modulus):1) зразковий примірник якого-

небудь вибору; зразок для виготовлення, створення 

чогось; 2) вид, тип, конструкція; 3) копія відтворення 

предмета, як правило, у зменшеному вигляді;  4) 

досліджуваний об’єкт, поданий у найбільш загальному 

вигляді. 

Метод лінгвістичного моделювання полягає у 

правильному відтворенні лексичних, фразеологічних, 

граматичних, стилістичних форм професійного 

мовлення будь-якого фаху, які є прикладом для 

наслідування у процесі як усного, так і писемного 

мовлення. Лінгвістичні моделі відтворюють реальні 

мовні ситуації, явища. Умовно їх можна поділити на: 

– словесні, які відтворюють складні випадки 

слововживання; 

– ситуативні, які мають на меті вибір найбільш 

доречного словосполучення відповідно до ситуації 

спілкування; 

– граматико-стилістичні, які характерні для 

писемного мовлення (переважно офіційно-ділового 

тексту); 

– словотвірні, які відтворюють спосіб побудови слів 

за допомогою афіксів [4]. 

Ефективність такого методу навчання полягає у 

швидкому оволодінні правильним і досконалим 

професійним мовленням, адже в лінгвістичних моделях 

закладена не лише структура, а й лексичний матеріал, 

який її наповнює і допомагає у виборі словоформи, 

словосполучуваності для кожної конкретної мовленнєвої 

ситуації. Тому їх можна використовувати з метою 

уникнення мовленнєвих помилок. Розвиток технічної 

творчості інженера-механіка неможливий без введення 

до практичних занять курсу «Ділова українська мова» 

елементів моделювання та лінгвістичних задач. 

Моделювання означає відтворення змісту будь-якої 

професійної діяльності людини і змісту стосунків між 

людьми під час виконання цієї діяльності. Якщо 

повномасштабне конструювання певного наближеного до  

майбутньої професійної діяльності комунікативного 

завдання (наприклад розв'язати ділове питання по 

телефону, домовитись про зустріч, провести презентацію 

або фрагмент переговорів тощо) у навчальній аудиторії 

має характер умовності, то відтворення соціальних 

стосунків між людьми під час виконання цієї діяльності 

повинно якнайповніше відповідати реаліям ділового 

життя.  

Основу мовленнєвої ситуації становить певна 

проблема, що відображається в комунікативному 

завданні, яке, у свою чергу, дає змогу ефективно 

керувати мовленнєву поведінку студентів для 

досягнення мети спілкування. Для викладача важливо 

усвідомити, як ставити комунікативне завдання, якими 

стимулами і заохоченнями викликати у студентів та 

реалізовувати мовленнєві наміри, який мовленнєвий 

продукт можна очікувати. Тому актуальним на 

сучасному етапі залишається створення на заняттях з 

ділової англійської мови таких умов та постановка таких 

комунікативних завдань, які стимулювали б студентів до 

усвідомленого засвоєння знань і творчого застосування 

набутих умінь і навичок, що є можливим лише при 

моделюванні проблемних ситуацій у навчанні. 

Викладачеві потрібно поставити студента перед 

необхідністю виконати таке практичне або теоретичне 

завдання, в якому призначені для засвоєння знання 

займатимуть місце невідомого. Лише за таких обставин 

студент розвиватиме своє мислення, тренуватиме 

пам'ять, мобілізує свій творчий і фаховий потенціал, що 

актуально у контексті професійної орієнтації майбутніх 

спеціалістів певної галузі. Тому виникає потреба в 

моделюванні комунікативних ситуацій і реалізації їх у 

рольових і ділових іграх та симуляціях, які дають 

можливість студентам як суб'єктам навчальної 

діяльності на високому рівні усвідомити процесуальний 

і змістовий аспекти професійно орієнтованого 

спілкування, виявити свою творчу індивідуальність, 

вдосконалити свої комунікативні та організаційні 

здібності. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, послідовне використання у 

процесі вивчення курсу «Ділова українська мова» 

активних методів навчання і зокрема елементів 

моделювання та розв’язання лінгвістичних задач 

пов’язане з усвідомленням майбутніми інженерами-

механіками, педагогами, економістами, фармацевтами 

власного рівня творчої діяльності, здатністю до 

самооцінки, визначенням намірів професійного 

самовдосконалення, самовираження та сприяє розвитку 

у них технічної творчості. 

Отже, професійна спрямованість української ділової 

мови в комплексі з іншими гуманітарними  

дисциплінами формує і виховує високі професійні, 

ділові, гуманні, моральні якості майбутніх фахівців 

легкої промисловості. 
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terminology. A consistent use in the study course "Business Ukrainian" active learning methods and particular elements of 

modeling and solving linguistic problems. 
Key words: peculiarities of teaching, learning outcomes, professional terminology, active learning methods, modeling.  

 

 



  
46 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 
 

УДК 811.111’37’373:165.412 

Гнатюк А.В.,  

к.філол.н. за спеціальністю «Германські мови (10.02.04)», 

старший викладач кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей 

СНУ ім. Лесі Українки, alla_lutsk@hotmail.com 

Україна, м. Луцьк 

ВИДІЛЕННЯ ТА ОПИС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 
«СУМНІВ» У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Постановка проблеми. Складність лексичної 

системи стала причиною створення великої кількості її 

моделей. Тому, можливе різне членування лексичного 

матеріалу та виділення лексичних груп залежно від 

завдань дослідження. У нашій роботі ми розглядаємо 

польову модель лексичної системи, згідно з якою її 

підсистемою вважається лексико-семантичне поле 

(ЛСП) [2,с.57]. Метод поля, безумовно, має важливе 

значення і при комплексному вивченні мови у зв’язку із 

культурою, тобто у лінгвокультурологічному аспекті 

функціонування та описі мови [2,с.57], що визначає 

актуальність нашого дослідження. 

Лексико-семантичне поле (далі ЛСП) – сукупність 

парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, які 

об’єднані спільністю змісту (іноді і спільністю 

формальних показників) і відображають поняттєву, 

предметну й функціональну подібність позначуваних 

явищ [4]. На можливість існування різних типів 

лексичних об’єднань вчені звернули увагу ще у ХІХ ст. 

(М.М. Покровський), деякі особливості польової 

структури лексики були відмічені у складанні тезаурусів 

(П. Роже, Ф. Дорнзайф, Р. Халлінг і В. фон Вартбург). 

Перші теоретичні осмислення поняття «поле» у мові 

містилися у роботах Й.Тріра, Г. Іпсена, де воно отримало 

назву «семантичне поле» [3, с. 380]. 

За обсягом охоплення словникового матеріалу ЛСП 

бувають різних видів. Аналіз спеціальних досліджень 

показує, що більшість авторів обмежується розглядом 

слів лише однієї частини мови. Ми вважаємо, що до 

складу ЛСП повинні входити слова різних частин мови 

на основі змістової подібності. Кожна область дійсності 

адекватно та повно виражається в мові сукупністю 

лексем із приналежністю до різних частин мови [4, с. 7], 

але об’єднаних за лінією свого денотативного значення. 

Члени ЛСП, що відносяться до різних частин мови, 

зв’язані складними відношеннями – семантичними, 

словотвірними, структурними, етимологічними, а їх 

дослідження важливе для розуміння організації словника 

загалом. Саме тому, на думку І. І. Аніциєвої, важливо не 

обмежувати аналіз ЛСП розглядом слів однієї частини 

мови [4,с.8]. Новизною нашої роботи є те, що у ній 

уперше описано лексико-семантичне поле “СУМНІВ” у 

англійській мові із врахуванням різних частин мови, 

словосполучень та ідіом. 

Мета роботи. З метою виокремити та описати 

лексико-семантичне поле «СУМНІВ» ми здійснили 

суцільну вибірку лексичних одиниць на позначення 

сумніву із англомовних словників синонімів. Для опису 

функціонування лексем із семантикою сумніву ми обрали 

найчастотніші синонімічні ряди на позначення сумніву з 

проведенням компонентного аналізу усіх конституентів 

вищенаведених синонімічних рядів, що дозволяє виявити 

його закономірності та особливості, визначити, у яких 

типах синонімічних опозицій можуть перебувати 

лексеми синонімічного ряду. 

Виклад основного матеріалу. Опис лексико-

семантичного поля «СУМНІВ» у англійській мові 

опирається на результати компонентного аналізу п’яти 

синонімічних рядів: 

1) «Doubt, Uncertainty, Dubiety, Dubiosity, Skepticism, 

Suspicion, Mistrust, Distrust»; 

2) «Doubtful, Dubious, Problematical (Problematic), 

Questionable»; 

3) «Unbelief, Disbelief, Incredulity»; 

4) «Hesitation, Hesitancy»; 

5) «Hesitate, Waver, Vacillate, Falter». 

Виділяємо у досліджуваному ЛСП ядерну лексему 

DOUBT, що й становить його ядро. Для цієї лексичної 

одиниці характерні декілька значень, а саме: DOUBT – 

невпевненість у істинності речей; DOUBT – труднощі у 

прийнятті рішення; DOUBT – скептицизм, упереджене 

ставлення до релігії, доктрин, стереотипів. 

Лексема «DOUBT» складає ядро поля, адже їй 

характерне узагальнююче значення, лексична одиниця 

позбавлена диференціальних ознак та не є терміном.  

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичного поля (ЛСП) «СУМНІВ» у англійській мові. З 

цією метою здійснено суцільну вибірку лексичних одиниць на позначення сумніву із англомовни х словників 

синонімів. Опис ЛСП опирається на результати компонентного аналізу п’яти синонімічних рядів. Серед 

них: «Doubt, Uncertainty, Dubiety, Dubiosity, Skepticism, Suspicion, Mistrust, Distrust». У ЛСП виділено ядерну 

лексему DOUBT, для якої характерні такі значення: невпевненість у істинності речей, труднощі у 

прийнятті рішення, скептицизм. У будові ЛСП виділено 9 семантичних груп: 3 центральних та 6 

периферійних, що разом налічують 307 одиниць із врахуванням різних частин мови, словосполучень та 

ідіом. 

Ключові слова: лексико-семантичнe полe (ЛСП), сумнів, лексична одиниця, компонентний аналіз, 

синонімічний ряд, семантична група, невпевненість, вагання, скептицизм. 
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Ядро може замінити будь-який член парадигми, 

оскільки є втіленням усіх семантичних ознак одиниць 

поля. До центру поля входять інші складові парадигми, 

яким властиве інтегральне значення, а також загальна 

спільна семантика із ядром та між собою. Компоненти 

поля, семантична конституція яких є найвіддаленішою 

від семантики ядра, виносяться на периферію поля. [1, с. 

253; 5, с. 15]. 

У центрі ЛСП «СУМНІВ» виділяємо три складові 

парадигми: центральне мікрополе 1 із ядром – Uncertainty 

(далі – ЦМП1), центральне мікрополе 2 із ядром – 

Hesitation (далі − ЦМП2) та центральне мікрополе 3 із 

ядром – Skepticism (далі − ЦМП3). Лексичні одиниці 

першого центрального мікрополя (ЦМП1) об’єднані 
інтегральним значенням «невпевненість у істинності 

речей». Конституенти ЦМП2 є носіями семантичної 

ознаки «труднощі у прийнятті рішення» . До 

центральної складової парадигми ЦМП3 увійшли 

лексеми зі спільним значенням «упереджене ставлення 

до релігії, доктрин, стереотипів». 

Дещо віддаленішою від семантичної конституції ядра 

та центра поля виявилася семантика лексико-

семантичних мікрополів, що складають периферію ЛСП 

«СУМНІВ». У периферійній зоні відмічено парадигми 

(далі: периферійне мікрополе – ПМП) складним чином 

пов’язані із ЦМП усіх типів (ЦМП1, ЦМП2, ЦМП3). 
Інтегральна семантична ознака «невпевненість у 

істинності речей» слугує єднальною ланкою для ЦМП1 

та трьох периферійних мікрополів ПМП1-1, ПМП1-2, 

ПМП1-3 (де перша цифра вказує на номер ЦМП, з яким 

пов’язане ПМП, друга цифра – на власне номер ПМП; 

наприклад ПМП1-3 позначає номер периферійного поля 

(3), та номер центрального (1), з яким воно 

перетинається). 

Ідентифікуючою семантичною ознакою конституентів 
ПМП1-1 є «опис cтану суб’єкта сумніву». Семантична 

ознака «дескрипція об’єкту сумніву»: а) подій, ситуацій, 

видів діяльності, результатів б) їхніх учасників групує 

лексичні одиниці у межах семантичної зони ПМП1-2. 

Спільною інтегральною ознакою лексичних 
конституентів ПМП1-3 є «невпевнене очікування 

розвитку подій». 

Семантична складова «труднощі у виборі та у 

прийнятті рішення» виконує функцію єднальної ланки 

для ЦМП2 та двох лексичних парадигм (ПМП2-1, 

ПМП2-2). Лексичний матеріал периферійної зони ПМП2 
розшаровується за семантичними ознаками «вагання, що 

супроводжується паузами» (ПМП2-1) та «вагання, що 

супроводжується дефектами мовлення (затинання, 

заїкання)» (ПМП2-2). 

Периферійна зона (ПМП3), що перетинається із 

ЦМП3 у результаті наявності спільної семантичної 
складової «упереджене ставлення до релігії, доктрин, 

стереотипів» є найбільш однорідною порівняно із 

ПМП2 та ПМП1. Цей семантичний простір складає 

єдине ПМП, конституенти якого позначають 
«скептичне сприйняття». 

Єднальною ланкою для всіх виокремлених 

семантичних парадигм, що робить можливим перехід із 

одного мікрополя у інше та пов’язує описані мікрополя із 

ядром та між собою, є, на нашу думку, інтегральна 
семантична ознака «нестача упевненості» («lack of 

certainty»). Саме «нестача упевненості» є коренем 

«невпевненості у істинності речей» (інтегральна 

семантична ознака ЦМП1), «труднощів у прийнятті 

рішення» (інтегральна семантична ознака ЦМП2), 

«упередженого ставлення до релігії, доктрин, 

стереотипів» (інтегральна семантична ознака ЦМП3), а 

також лежить в основі інтегральних семантичних ознак 

периферійних мікрополів ЛСП «СУМНІВ», що 

розгалужуються від центральних та перетинаються між 

собою. 

Усього у складі ЛСП «СУМНІВ» виділено 307 

лексичних одиниць, що розташувалися у межах поля 

наступним чином. 

Конституентами ЦМП1 об’єднаними за семантичною 
ознакою «невпевненість у істинності речей»  є наступні 

ЛО: 

Іменники: 

а) (номінації стану) dubiousness, doubtfulness, 

unsureness, dubiety, dubiosity, uncertainty, suspicion, 

mistrust, distrust, unbelief, disbelief, incredulity, question, 

incertitude; 

б) (номінації суб’єкта) doubter, suspecter, questioner, 

disbeliever, suspect. 

Дієслова: mistrust, distrust, suspect, question, misdoubt. 

Прикметники: doubtful, doubting, doubtable, dubious , 

problematic, problematical questionable, unsure, suspicious, 

distrustful, distrusting, mistrustful, untrusting, disbelieving, 

unbelieving, questioning, uncertain, suspect. 

Cловосполучення, ідіоми: shadow of doubt; be 

uncertain; entertain doubt(s); be/feel doubtful of/about; have 

one’s doubts about; in doubt; in/of two minds; doubting 

Thomas; when in doubt, strike it out; give raise to doubts; 

raise a reasonable doubt(s); harbor suspicions; be/feel 

suspicious of/about; to cast doubt on smth.; a dab of 

dubiosity.  

Лексична парадигма ЦМП1 розгалужується у трьох 

напрямках: ПМП1-1, ПМП1-2 та ПМП1-3. 

До семантичного простору ПМП1-1 входять лексеми, 
ідентифікуючою семантичною ознакою яких є «опис 

cтану суб’єкта сумніву»: 

Іменники: misgiving(s), qualm(s), reluctance, 

inconclusiveness, diffidence, confusion, suspect, 

reservation(s), shilly-shally, scrupulosity, scrupulousness. 

Прикметники: ambivalent, half-hearted, unconvinced, 

confused, disturbed, distracted, waffling. 

Дієслова: query, discredit, to wonder, imagine, to 

surmise, impugn, insinuate, challenge. 

Словосполучення, ідіоми: critical attitude; half belief; 

second thoughts; have reservations; to raise a question; be 

puzzled. 
Семантична інтегральна ознака «дескрипція об’єкту 

сумніву»: а) подій, ситуацій, видів діяльності, 

результатів; б) їхніх учасників, об’єднує нижченаведені 

ЛО у семантичній зоні ПМП1-2: 

Іменники:  

а) (позначення ситуації) obscurity, ambiguity, 

indeterminacy, vagueness, fuzziness, unpredictability, 

iffiness, chanciness, equivocacy. 

Прикметники:  

а) (дескрипція ситуації та її учасників) chancy, iffy, 

dicey, touchy, risky, unpredictable, indefinite, unclear, 

obscure, vague, juberous, jeopardeous, controversial, 
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unlikely, improbable, ambiguous, problematic, equivocal, 

undeterminable, unforeseeable, unascertainable, haphazard, 

debatable, disputable, disreputable, indeterminate, undecided, 

undetermined, unsettled, unresolved, conjectural, louche, 

arbitrary, random, aleatory, serendipitous, casual, speculative, 

enigmatical, shady, unreliable, variable, changeable, 

inconstant, unfixed, irregular, fickle, erratic, fitful, unsteady, 

sporadic, occasional, unmethodical, unsystematic, fishy, 

specious, inconclusive, indistinct, unsound, weak. 

Словосполучення, ідіоми: don’t hold your breath, you 

should live so long, up for grabs, touch and go (touch-and-

go), on slippery ground, on ice, on thin ice, long shot, fat 

chance, anybody’s guess, up in the air, hanging by a thread, 

open to question, hit-or-miss, in the balance. 

У межах семантичного простору ПМП1-3, 

розташувалися конституенти зі спільною інтегральною 
ознакою «невпевнене очікування розвитку подій». 

Іменники: suspense, fear, dread, caution, anxiety, worry, 

apprehension, disquiet, apprehensiveness, circumspection, 

wariness, chariness. 

Прикметники: cautious, uneasy, nervous, apprehensive, 

dithering, chary, wary, cagey, leery, dippydro. 

Дієслова: surmise, beware, apprehend, misgive. 

Словосполучення, ідіоми: blow hot and cold, in 

suspense, be cautious about, be circumspect about, smell a 

rat, have misgivings about, be/feel wary of/about, be/feel 

leery of/about. 

Наступне центральне мікрополе та пов’язані із ним 

периферійні − це ЦМП2 та ПМП2-1, ПМП2-2. 
За семантичною ознакою «труднощі у прийнятті 

рішення» нижченаведені лексичні одиниці у своєму 

об’єднанні утворили ЦМП2. 

Іменники: hesitation, hesitancy, vacillation, wavering, 

faltering, undecidedness, indecision, indecisiveness, 

irresolution. 

Дієслова: hesitate, waver, vacillate, falter; 

Прикметники: hesitating, hesitant, wavering, 

vacillating, faltering. 

Словосполучення, ідіоми: be hesitant of/about. 

Лексичний матеріал периферійних зон (ПМП2-1) та 

(ПМП2-2) розподілився за семантичними ознаками 
«вагання, що супроводжується паузами» (ПМП2-1) та 

«вагання, що супроводжується дефектами мовлення 

(затинання, заїкання)» (ПМП2-2). 

До складу ПМП2-1 («вагання, що супроводжується 

паузами») увійшли такі лексичні одиниці. 

Іменники: 

а) (номінації процесу)  delay, demurral, waffle. 

б) (номінації суб’єкта) shyly-shallyer, dawdler. 

Дієслова: delay, pause, dilly-dally, wait, temporize, balk, 

boggle at, shrink from, demur, scruple, haver, jib at, stall, 

equivocate, tergiversate, fluctuate, alternate, dither, shilly-

shally, splutter, lag, tarry, flounder, debate, ponder, waffle, 

dawdle. 

Будова ПМП2-2 «вагання, що супроводжується 

дефектами мовлення (затинання, заїкання)»  виглядає 

таким чином. 

Іменники: faltering,stammering. 

Дієслова: stammer, stutter, stumble, fumble. 

Прикметники: stammering, stuttering, stumbling, 

fumbling. 

Словосполучення, ідіоми: sit on the fence, the jury’s 

(still) out, tics and twitches, been hit before, betwixt and 

between, between sixes and sevens, between a rock and a 

hard place, hold back, hang back, hem and haw, drag one’s 

feet, drag one’s heels, think twice, to give some thought to 

smth., not know where one stands, not know which way to 

turn, fall between two stools. 

До центральної складової парадигми зі значенням 
«упереджене ставлення до релігії, доктрин, 

стереотипів» (ЦМП3) входить нижченаведена група 

лексем. 

Іменники: skepticism, skeptic. 

Прикметники: skeptical, skeptic. 

Дієслова: disbelieve. 

Словосполучення, ідіоми: be skeptical of. 

Нагадаємо, що периферійна зона (ПМП3), котра є 

розгалуженням ЦМП3 на основі спільної семантичної 
складової “упереджене ставлення до релігії, доктрин, 

стереотипів” є найменш чисельною. Її каркас складає 

єдиний семантичний простір ПМП3-1, конституенти 
якого позначають “скептичне сприйняття”. 

Іменники: 

а) (номінації процесу): agnosticism, pyrrhonism, 

reluctance. 

б) (номінації cуб’єкта): agnostic, pyrrhonist, cynic, 

scoffer, unbeliever. 

Прикметники: cynical, agnostic. 

Висновки. Усього у будові ЛСП “СУМНІВ” 

виділено 9 семантичних груп, з них: центральних – 3, 

периферійних – 6, котрі розподілені таким чином: 

1) ЦМП1 (ядро − Uncertainty): ПМП1-1, ПМП1-2, 

ПМП1-3. 

2) ЦМП2 (ядро – Hesitation): ПМП2-1, ПМП2-2. 

3) ЦМП3 (ядро – Skepticism): ЦМП3-1. 

Число виявлених нами лексичних одиниць, що 

входить до складу кожного із полів є таким: 

1) ЦМП1 (ядро − Uncertainty) – 58; 

a) ПМП1-1 – 32; б) ПМП1-2 – 81; в) ПМП1-3 – 34; 

2) ЦМП2 (ядро − Hesitation) – 19; 

а) ПМП2-1 – 27; б) ПМП2-2 – 34; 

3) ЦМП3 (ядро − Skepticism) – 6; 

а) ПМП3-1 – 10. 

Таким чином, загальна кількість ЛО нашого 

дослідження, що утворили ЛСП “СУМНІВ”, становить 

307 лексичних конституентів. Численні лексеми, що 

входять до описаного лексико-семантично поля 

перебувають у складних парадигматичних зв’язках. 

Перспективи подальших досліджень. 

Перспективою нашого дослідження вважаємо 

проведення порівняльного аналізу семантики 

досліджуваних лексем за допомогою методу 

компонентного аналізу; визначення, типів синонімічних 

опозицій, у яких можуть перебувати лексеми 

вищевказаних синонімічних рядів та встановлення, яким 

чином виявлений у результаті аналізу набір сем 

контекстуально реалізується у досліджуваних лексемах у 

сучасному англомовному художньому дискурсі. 
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SINGLING OUT AND DESCRIPTION OF LEXICO-S EMANTIC FIELD “DOUBT”  

IN THE ENGLISH LANGUAGE 

The article is dedicated to the research of the lexico-semantic field (LSP) “DOUBT» in the English language. With this 

aim, on the basis of English language dictionaries of synonyms, we have performed a representative selection of lexical units  

denoting doubt. The description of LSP is grounded on the results of componential analysis o f five synonymic rows. One of 

them is «Doubt, Uncertainty, Dubiety, Dubiosity, Skepticism, Suspicion, Mistrust, Distrust». In the structure of the researched 

LSP we singled out its nucleus «DOUBT», which possesses the following meanings: uncertainty about the truth of the things, 

difficulties in making decision, skeptical attitude. LSP is composed of 9 semantic groups: 3 central and 6 peripheral ones, 

which together encounter 307 units, where all parts of speech, phrases and idioms are taken into considerat ion. 

Key words: lexico-semantic field (LSP), doubt, lexical unit, componential analysis, synonymic row, semantic group, 

uncertainty, hesitation, skepticism. 
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Проблематика. Розпочате у ХІХ ст. масове 

фіксування казок, обумовлювало їх наукове вивчення. 

Перші дослідники записували і публікували твори 

власним коштом або на громадські збори «небайдужих 

земляків». Початок наукового осмислення художньої 

специфіки народної казки як фольклорного жанру 

належить фольклористам-теоретикам ХІХ ст., зокрема 

М. Костомарову, О. Потебні, І. Рудченку, М. Сумцову, 

М. Драгоманову, І. Франку, В. Гнатюку, М. Павлику, 

А. Кримському, С. Савченку та ін. Методику запису 

казок було запозичено у європейському казкознавстві, 

зокрема у братів Гріммів, які у своїй двотомній збірці 

німецьких народних казок «Дитячі та родинні казки» 

(1812-1814) подавали тексти наближено до народного 

джерела, проте піддавали редагуванню. Панівна на той 

час романтична естетична концепція спонукала 

передусім до пошуку залишків старовини, джерел 

пізнання національного духу та самобутності, тобто 

увага концентрувалася на змістових (сюжетних) 

аспектах творів фольклору. Віршований виклад 

фольклорних сюжетів для тогочасної літературної 

традиції був звичним явищем. Виразним прикладом 

цього може бути публікація О. Бодянським трьох казок у 

віршах «Наськы украинськы казкы запорозьця Іська 

Матерынкы» [1] (1835).  

Наукове облаштування збірників казок хвилювало їх 

упорядників із часу перших публікацій, починаючи із 

збірника І. Рудченка [2] «Народныя южнорусскія 

сказки» у двох випусках (всього 137 варіантів казок) із 

приміткою: «дозволено цензурою». Пізнішим, науково 

облаштованим вважають збірник М. Драгоманова [3], а 

ті, що публікувалися по тому аж до 30-х рр., наприклад, 

П. Чубинським [4], І. Франком [5] (записи 

О. Роздольського), Б. Грінченком [6], В. Гнатюком [7], 

закінчуючи збірником казок М. Левченка [8], всі мали 

так чи інакше, науковий апарат (вступну статтю, де 

описано умови добору матеріалу, особливості казкарів 

та місцевості, наукові принципи укладання матеріалу 

тощо; словничок діалектизмів; покажчики сюжетів (без 

вказівки на міжнародні); список джерел записів (якщо це 

передруки із періодичних видань тощо)).  

Мета дослідження – актуалізувати основні наукові 

принципи укладання збірників казок. На прикладі 

українських видань ХІХ-ХХ ст. показати повноту 

подання у збірниках супровідного наукового апарату до 

варіантів казок, звернути увагу на важливість такої 

інформації для сучасних та майбутніх досліджень у 

сфері казкознавства. Також усунути хибну думку, що в 

українській практиці вивчення народної казки відсутні 

збірники із супровідним науковим апаратом.  

Викладення наукового матеріалу. Перші українські 

казкознавці наслідували романтичну традицію 

етнографічних нарисів своїх сусідів (поляків, німців, 

чехів та ін.). П. Куліш [9] у другому томі «Записок о 

Южной Руси» облаштовує матеріал так, що казкові 

сюжети виринають перед читачем чи слухачем із 

побутових сцен. Тут сучасний науковець може 

почерпнути не лише досвід збирання  казок, але й 

зробити висновки про особистість оповідача. Хоча 

багато критики було на цю працю, та все ж методика 

фіксування П. Куліша була використана набагато 

пізніше братами Б. та Ю. Соколовими. Основні 

зауваження, висловлені П. Кулішеві у рецензіях та 

критичних статтях пізнішого часу, стосувалися 

неточності передавання (випускання, доповнення, 

прибирання некрасивої вимови тощо). Дослідник 

творчості П. Куліша В. Івашків у статті ««Украинские 

народные предания» Пантелеймона Куліша: до питання 

творчої історії» уперше оприлюднив документальні 

матеріали, що відображають польову та едиційну 

практику видатного вченого. Так, у листі до М. Погодіна 

від 15 жовтня 1843 р. П. Куліш повідомив, що здійснив 

влітку двомісячну подорож Малоросією та має багато 

переказів, записаних з уст народу [10, с. 38]. Готуючи 

1843 р. до видання свою першу збірку прозового 

фольклору, упорядковану на основі цих записів, 

П. Куліш як представник свого часу  вдався до певного 

редагування фольклорних текстів, однак уже через 

деякий час, у передмові до видання, шкодував про це: 

«Гораздо лучше было бы напечатать их в таком виде, в 

каком они были мне доставлены». В. Івашків виявив 

неопубліковану передмову до збірки, написану того ж 

1843 р., яка зберігається в рукописних фондах ІМФЕ 

(ф. 3-2, од. зб. 116), і в якій П. Куліш задекларував свої 

принципи запису фольклору. Він заявив, що «старался 

тщательно копировать натуру и записывал народные 

рассказы слово в слово, дорожа не одним содержанием, 

не одним общим колоритом, но и каждой мелкой чертою 

этих драгоценных эскизов». У листі до видавця 

«Украинских народных преданий» О. Бодянського від 

У статті актуалізовано основні наукові принципи укладання збірників казок (текстологічні вимоги до 

редагування фольклорних зразків, різночитання текстів у перевиданнях, створення ідеального збірника, що 

характеризується повнотою друку рукописного варіанту, наявністю наукового апарату). На прикладі 

українських видань ХІХ-ХХ ст. показано повноту подання у збірниках супровідного наукового апарату до 

варіантів казок, звернуто увагу на важливість такої інформації для сучасних та майбутніх досліджень у 

сфері казкознавства. Означено генезу становлення збірника казок із впливом факторів: царської це нзури, 

традиції казкарів, діалектних та жанрово-видових особливостей.   
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31 серпня 1846 р. П. Куліш наполягав на неодмінному 

збереженні всіх діалектних особливостей мови 

оповідачів [11,с.43]. Причини редагувань були пов’язані 

із заувагами цензурного комітету, який у ХІХ ст. давав 

перепустки збірникам до друку.  

Маючи досить велике поле для діяльності, науковці 

розуміли потребу в єдиній методиці збору та критеріях 

записування зразків народних наративів. Створене 1845 

р. у Петербурзі Російське географічне товариство (РГТ) 

об’єднувало етнографів і фольклористів-аматорів, 

надаючи їхнім стихійним заняттям наукового 

спрямування. Дійсними членами його стали найвідоміші 

на той час українські вчені та любителі етнографії – 

К. Сементовський, М. Маркевич, О. Маркович, 

М. Максимович, А. Метлинський, О. Афанасьев-

Чужбинський та ін. Дійсні члени та члени-співробітники 

товариства мали привілеї –  РГТ безкоштовно розсилало 

їм свої друковані видання: «Записки Русского 

географического общества» та «Вестник Русского 

географического общества» (з можливістю 

публікуватися в них), що сприяло ознайомленню із 

науковими принципами збору першоджерел, їх 

систематизації та публікації. Важливим методичним 

документом РГТ стала розроблена 1847 р. програма «От 

Императорского Русского географического общества», 

що вказувала основні напрями етнографічних 

досліджень: зовнішність, мова, домашній та 

громадський побут, розумові та моральні властивості, 

освіта, народні традиції й пам’ятки [12,с.8]. Як зауважив 

В. Горленко [13], для свого часу вона відзначалася 

надзвичайною широтою, охоплювала всі сторони 

народної культури і побуту і базувалася на 

найпередовіших теоретичних положеннях. У 1848 р. 

більше 7 тисяч примірників цієї програми розіслано по 

всій Росії, в тому числі й в Україну. В 1852 р. здійснено 

друге видання цієї програми в кількості більшій ніж 5 

тисяч примірників. Також, програма була опублікована в 

«Киевских губернських відомостях» (№№ 42, 43 за 1852 

р.), що надавало ще ширший доступ до ознайомлення з 

нею українській інтелігенції. Спираючись на архівні 

документи, В. Горленко стверджував, що лише з другого 

видання програми 1852 р. в Україну потрапило близько 

800 її примірників, розподілених порівну між усіма 

губерніями. Тож із 1848 р. в масштабі всієї України 

розпочалася організована систематична збирацька 

робота, за яку взялися сотні людей різних станів та 

рівнів: учителі, священики, дрібні чиновники, поміщики 

та інші освічені аматори народознавства. До середини 

1850-х рр. до РГТ надійшло близько 150 рукописів – 

відповідей на програму з різних куточків України. 

Таким чином, в українському народознавстві з’явився 

новий тип наукового нарису – монографічний опис 

культури, побуту, традицій і звичаїв жителів окремих 

населених пунктів. Майже в кожному рукописі були 

серед описів обрядів та звичаїв, збірки казок, що 

нараховували сотні зразків. 

Аналізуючи методичні передумови сплеску 

збирацької діяльності українських народознавців, варто 

зазначити, що наприкінці 1840-х – на початку 1850-х рр. 

при Київському університеті була створена Комісія для 

опису Губерній Київського навчального округу (1851-

1864), а з 1854 р. в її cтруктурі відкрився відділ 

етнографії, що став першим в Україні офіційним 

науковим осередком з етнографічного вивчення народу 

та ознаменував перехід до систематичного збору 

народознавчих матеріалів. Для ширшого розгортання 

цієї роботи 1853 р. Комісія також розробила і 

опублікувала першу в історії української етнографії (на 

той час фольклористика була її складовою) «Програму 

для этнографического описания губерний Киевского 

учебного округа», створену В. Дабіжею та 

А. Метлинським. Надрукована накладом 670 

примірників програма містила методичні настанови: 

точність запису при опитуванні інформаторів, анотація 

зібраних матеріалів, обов’язковість біографічних 

відомостей про інформаторів, зокрема про їхню 

соціальну належність. На жаль, вона поширилася лише в 

межах Подільської, Волинської, Київської, Чернігівської 

та Полтавської губерній, що входили до складу 

Київського навчального округу, однак робота велась 

значно ширше. Із середини 1850-х рр. з різних місць 

України до Комісії почали надходити етнографічні 

описи та фольклорні збірки [14]. Крім мережі 

кореспондентів, Комісія розгорнула ще один важливий 

напрям науки – експедиційну роботу, яка доти 

здійснювалася стихійно окремими ентузіастами. В 1850-

х рр. члени Комісії вперше в історії української 

етнографії та фольклористики здійснили офіційні 

експедиції Наддніпрянською Україною; ці експедиції 

комплектувалися студентами університету та 

фінансувалися комісією (1852 р. таку експедицію очолив 

О. Афанасьєв-Чужбинський, 1253 р. – А. Метлинський 

та М. Маркевич). 

Та, назбиравши, ще потрібно було упорядкувати, 

погрупувати, описати, опублікувати й вислухати добре і 

погане на свою адресу. Перед упорядниками поставало 

ряд запитань: які казкові тексти і з огляду на що 

відбирати їх для друку; наскільки відібрані тексти за 

змістом і формою потребують редакторської правки; що 

взяти за основу для розміщення казок у збірнику; яким 

науковим апаратом супроводити їх тощо. Звісно, 

першочергово на формування збірника впливають 

історичні умови, рівень розвитку науки, суспільно -

політичні та наукові погляди самого збирача-видавця. З 

огляду на це, стає зрозумілим підхід до упорядкування 

та подання казок у збірнику П. Куліша – донести до 

нащадків етнографічну атмосферу побуту пращурів. 

Коли минуло два століття, не важливими стають 

опущення деяких уточнень чи імена героїв, чи причини 

за яких видавець до них удався. П. Куліш у сучасному 

мовознавстві постає як автор правопису «кулішівки». 

Якраз у «Записках» він і апробує своє досягнення. І 

Т. Шевченко високо оцінив серед усього іншого й мову 

праці, рідну й чисту для нього. Писав: «поцілуйте 

Куліша за його першу книгу і скажіть, що як не видасть 

другу, то буде брехуном» [15].  

Станом на середину ХІХ ст. українські казки масово 

перебували у редакціях часописів та упорядкуванні 

видавців, проте не легко було цим виданням потрапити 

до читача. Наприклад С. Сташевський уклав збірку «Пів 

копи казок…» ще 1848 р., а датують її 1850 р. [16] 

Тобто, два роки видання знаходилося під цензурним 

спостереженням. 
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Упродовж минулого століття академічним вважався 

збірник О.Афанасьєва, куди вчений заніс і українські 

варіанти, тому скористаємося ним як зразком. Коли 

О. Афанасьєв взявся за створення збірника казок (50-60-

ті рр. ХІХ ст.), то виявилося, що найбільшою бідою для 

його видання буде не ряд методичних чи наукових 

проблем, а  царська цензура. Під її тиском збирач і 

публікатор мали відмовитися від певних текстів, часто 

від більшої половини рукописного збірника (із деяких 

зошитів, надісланих до РГТ, брали 2-3 варіанти). 

М. Новиков детально описав роботу О. Афанасьєва над 

першим виданням «Народних російських казок», тому 

для нашого дослідження будемо послуговуватися його 

коментарями [17]. За умови, що О. Афанасьєв ще не мав 

чіткої уяви яким має бути збірник, а матеріал до друку 

подавався частинами, видання не було викінчено 

систематизованим. Пізніші перевидання збірника 

К. Солдатернком, О. Грузинським, К. Азадовським та 

М. Андрєєвим дещо удосконалили його науковий 

апарат, проте, чергове перевидання збірника В. Проппом 

та Е. Мелетинським знову зазнає редакційних уточнень. 

Другою проблемою, після цензури, стала діалектна 

барвистість казок: друкувати їх такими як записали, чи 

підвести під єдиний мовний стандарт. О. Афанасьєв 

обрав діалектну барвистість і виправляв лише там, де 

очевидними були мовленнєві помилки, зокрема 

безграмотна книжна мова записувачів, що дозволили 

собі «исправление слога и грамматических ошибок». У 

результаті це могло стати причиною вилучення казки зі 

збірника.  

Жанровий поділ у О. Афанасьєва фактично був 

відсутній, тому що теоретичні положення про систему 

поділу казок на «мифические, былевые и фантастико -

юмористические»  тільки намітилися 1834 р. 

І. Срезневським у листі до І. Снегирева («Ученые 

записки Московского университета», ч. УІ, 1834, с.145), 

мали теоретичний/гіпотетичний характер та потребували 

ґрунтовного уточнення й деталізації. У другому 

перевиданні О. Афанасьєвим збірника казок вже 

використано групування казок, запропоноване 

В. Міллером [18]. Ще одним нюансом було звернення 

вченого (за порадою О. Грузинського) у четвертому 

перевиданні першого збірника до так званих зведених 

текстів, під впливом статті-рецензії О. Пипіна про 

російські народні казки, вміщеної у третьому випуску 

«Народних … казок» 1857 р. як додаток. На думку 

О. Пипіна, казка належить певному колективу і варто 

відділяти у варіантах те, що виражає манеру однієї 

людини, не цінувати те, що додано одним казкарем і 

створювати типовий текст казки через підбір, 

сортування та комбінування варіантів [19]. І якщо 

записувач у двох варіантах вчуває частини одного 

цілого, то має можливість поєднати їх у окремий 

варіант.   

Ще одна проблема О. Афанасьєва – це його 

належність до міфологічної школи, яка не завжди могла 

пояснити живий зв'язок казки із дійсністю. Бажання 

фольклористів змалювати у збірнику «живу фізіономію» 

народу, його характер стає одним із основних завдань 

упорядників збірників казок. А це натякає на 

використання етнографічного нарису, на зразок 

П. Куліша та Ю. Соколова. Загалом, збірники 

О. Афанасьєва та наукові полеміки навколо нього таких 

вчених як Ф. Буслаєва, О. Пипіна, М. Добролюбова, 

О. Котляревського та ін., долучилися до становлення та 

розвитку вітчизняного казкознавства, зокрема вони не 

лише сприяли виробленню принципів збору/записування 

та публікування казок в Україні, Білорусії та Росії, а й 

сформували наукові критерії публікації збірників казок 

(наприклад, 3-томне видання М. Возняка (1946-

1948) [20] та 7-томне – М. Гиряка (1965-1979) [21]). 

З огляду на вимоги до наповнення збірників, 

упорядники намагалися самостійно здійснити записи, 

що дозволяло б відповісти на ряд запитань стосовно 

біографічних даних казкарів, побутування самої казки, 

мовних нюансів (говірки, наголосів, місцевих назв) 

тощо. А якщо і бралися видавати чужі записи, то 

переважно із тих регіонів, звідки самі були родом, та 

говіркою якого володіли. Прагнення проникнути у 

«життєве начало» казки, наочно показати її зв’язки з 

дійсністю, підштовхнуло збирачів до вирішення питання 

«казка та її виконавці». Критерій групування казкових 

матеріалів за виконавцями набув популярності та 

отримав подальший розвиток у збірниках й наукових 

розвідках українських казкознавців другої половини ХХ 

ст. та й до сьогодні (збірники упорядковані 

П. Лінтуром [22], В. Бесарабою [23], І. Неїло [24] та ін.). 

Публікація рукописного казкового матеріалу 

здійснювалася (безпосередньо після експедиції) через: 1) 

включення його у загальнофольклорні зібрання на 

правах самостійних і часто очільних частин збірника 

(наприклад, збірка «Мудрий оповідач: українські 

народні казки, байки, притчі та анекдоти» упорядкована 

І. Березовським [25]); 2) створення спеціальних 

збірників казок за різними принципами (географічний, 

тематичний, виконавський) [26].  

Поряд із публікаціями новозаписаних чи вибраних з 

архіві текстів проводилася робота із перевидання казок. 

Перевидання могло бути: 1) цілісним збірником, що 

складався цілком чи частково з казок; 2) збірником 

окремих казкарів; 3) зведеними збірниками; 

4) антологією – загально казковою та тематичною. 

Також популярними стають серійні видання казок, на 

добірки яких читач міг підписатися («Казки народів 

світу», «Казки народів СРСР» та ін.). Наприклад, за 

редакцією А. Крушельницького видано у двох томах 

збірник П. Чубинського «Українські народні казки». 

Праця мала передмову О. Грицая з присвятою «Тіням 

Володимира Гнатюка», у кожному томі – тексти 25 

казок (разом 50 казок). Видання не має року публікації 

(приблизно О. Андрієвський визначає кінець 20-х рр. 

ХХ ст.). Видання  підписано серією «Казки всіх народів»  

[27]. Інший приклад, 1976 р. у 16-й книзі серії 

«Українська народна творчість» І. Березовський 

оприлюднив науково оформлене і паспортизоване 

видання «Казки про тварин» (усього 506 казок). У 

передмові до збірника вчений наводить низку 

своєрідних ознак, характерних для казок про тварин, 

зокрема: а) образна система; б) характер художнього 

вимислу; в) тематика; г) ідейно-художні риси; 

д) генетичні витоки (первісна доба, вплив історії, зміна 

функцій казок, переосмислення образів та мотивів, 

спостереження за звірами, культи тварин, первісна 
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магія); е) аналогічність із творами інших народів. 

Основу книги становлять твори із збірки В.Гнатюка [28].  

Поповнюючи науковий обіг сотнями казкових 

текстів, переважно варіативно-традиційного характеру, 

українські казкознавці постійно працювали над пошуком 

нових шляхів та можливостей їх оприлюднення. Це 

відобразилося на множині різнотипових видань, та 

головним лишилося питання текстології, а звідси й 

питання ідеального збірника казок. Теоретичні 

положення щодо казкового збірника запропоновані ще у 

30-х рр. М. Андрeєвим та А. Никифоровим (перший у 

статтях подавав критично-бібліографічні описи 

збірників казок, а другий практикував вироблення 

єдиного критерію до укладання збірників казок та 

піддавав критиці вже існуючі збірники) не зазнали 

належної підтримки. Така практика невдовзі згасла, 

поступившись розлогим відгукам на окремі видання, що 

мали стихійний характер та здійснювалися похапцем, 

некваліфіковано і вміщували нечіткі та помилкові 

рекомендації.  

За спостереженнями М. Новикова, казкова активність 

тривала до початку Другої світової війни. У повоєнний 

час збірники казок інколи мали кваліфіковану 

передмову. Переважно це були роздуми про казки 

відомого письменника, своєрідні рецензії. Тематично 

казки поділялися на чарівні, побутові, про тварин, що 

обов’язково мали ідеологічний підтекст, де прославлявся 

робочий люд, висміювалася церква та віруючі, а також 

суспільні вади (неробство, лінощі, пиятство тощо). Мова 

казок відповідала літературному стандарту, діалектизми 

або опускалися, або вміщувалися у відповідний 

словничок. Популярними стають авторські казки на 

мотиви народних, віршовані відповідники. Літературна 

казка з елементами народної потрапляє до дитячої 

періодики, окремих ілюстрованих видань, шкільних 

підручників.  

Причини цього досить зрозумілі. Не всім бути 

казкознавцями, не всім цікаво прочитати підряд у 

збірнику десятки варіантів однієї казки. А саме за таким 

принципом варіативності і вдається зробити наукові 

висновки. Часто збірник, над яким працює упорядник 

має обмежений обсяг, а матеріалу цінного для 

упорядника у два чи й три рази більше. Постає проблема 

відбору за  вподобанням упорядника. Одні тексти добре 

розказані, та мають посередній сюжет, а інші – розказані 

невдало, а сюжет цікавий. Науковці усвідомлюють 

важливість показу матеріалу, що лишився поза 

збірником (єдиний вихід – коментарі та примітки із 

посиланням на архівні джерела), проте практичні кроки 

у цьому напрямку якщо й робилися, то як виняток, не 

маючи послідовності та відповідної мотивації. У 

практиці укладання збірників траплялися посилання, де 

упорядник у примітках подавав назви казок за певним 

рукописом (архівом), та вони мало про що говорили 

науковцю. Щоб заголовок говорив потрібно 

супроводити його коротким викладом казки, що 

найчастіше стає неможливим. 

Отже, казкознавці із 30-х рр. ХХ ст. укладали 

збірники двома способами: за репертуаром казкарів і за 

жанрами. Перший тип збірника відповідав традиції 

першої третини ХХ ст. і характеризувався пошуком 

джерел та причин породження казки (життєвого начала). 

Другий – відображав сучасний науково-культурний 

попит, глибше проникнення у процес казкотворчості 

(механізм створення казки та можливість пересічної 

людини продукувати казку).  Найпридатнішими для 

наукового дослідження стають збірники казок укладені 

за виконавцями. Вони мають науковий апарат та 

фольклорні тексти. Проблема, з якою зустрілися 

науковці, продовжуючи роботу з одним (певними) 

казкарем – це нове продукування казок. Це вже не були 

казки які він знав від дідів, а імпровізація на нові 

сюжети, часто літературного характеру. Так, наприклад, 

могли переказуватися казки народів СРСР із 

використанням українського тла. Слабкі та недосконалі 

новотвори на радянську тематику розглядалися як щось 

цінне, та потрапляли на сторінки збірників. Все це 

призвело до обурення науковців та виникнення дискусії 

у 50-60-х рр. щодо відмови від укладання збірників за 

репертуаром казкаря. Протиставлення колективного та 

індивідуального у фольклорі вилилося рядом праць та 

наукових статей, а тип збірника за репертуаром казкаря 

став крамолою, що негативно відобразилося на 

публікації збірників вже готових до друку (вони не 

отримали рекомендації) та звузило, стандартизувало 

предмет вивчення казки [29].  

У збірниках ще з 40-х рр. спостерігалася проблема 

жанрового поділу казок. Найстійкішою стає  група казок 

про тварин, куди долучаються й байки та повір’я про 

тварин (пізнавального характеру). Чарівні казки у 

збірниках названі по-різному: чарівні, чарівно-

фантастичні, фантастичні, героїко-фантастичні тощо. 

Проблема об’єднання текстів казок у цю групу постала 

на межі з легендою (останні потрапляють до розряду 

чарівних чи фантастичних казок). Жанрова група 

побутових казок (як за назвою, так і за змістом) дуже 

нестійка. Казки цієї групи названо: побутові, соціально -

побутові, сатирично-побутові, сатиричні, новелістичні 

тощо. Така неоднорідність у назві групи казок впливає і 

на добір упорядником варіантів, що становитимуть 

збірник. Кого така класифікація не задовольняла, той 

пропонував власні назви для груп: епічні, легендарні, 

анекдотичні казки та підгруп: антипанські, 

антипопівські, антирелігійні, казки про бідних та 

багатих тощо. 

Пропонувалося також у збірниках класифікувати 

казки на тематичні гнізда: 1. Казки про тварин, про 

тварин і людей, сатиричні про тварин тощо; 

2. а) боротьба з нечистою силою, здобування чарівних 

предметів, звільнення викрадених жінок, виконання 

складних завдань, чарівні тварини – помічники людини 

тощо; б) мачуха і пачірка, оббріхана сестра, жінка і 

слуги-зрадники, жінки – помічниці чоловіків; 3. Казки 

про солдата, розбійників, злодіїв, шахраїв; 4. а) легенди, 

оповідання про відьом, лісовиків, чортів; б) анекдоти, 

небилиці, примовки, докучні казки. Схема громіздка та й 

досить умовна, тому не мала загального визнання й 

застосування. Також маємо окремі добірки, на зразок 

«Змієборець», де в основі варіантно-тематична ознака. 

Такі збірки мали експериментальний характер. 

Найуживанішими серед названих тематик стають 

побутові казки антипанської, антипопівської та 

антирелігійної тематики. Сюди входять варіанти казок 

усіх трьох груп (про тварин, чарівні, побутові) й 
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групування у збірниках не спирається на єдину, чітко 

продуману і науково обґрунтовану систему. Кожен 

укладач керується індивідуальними вподобаннями, 

роблячи деякі доповнення до існуючої традиції у 

передмові та варіантах казок [30].  

Що стосується подання текстів казок, то проблема, як 

зазначалося, полягає у повноті друку рукописного 

варіанта, мовній редакції (особливості мови та способи її 

передачі). Відсутність науково обґрунтованих 

текстологічних принципів редагування фольклорних 

зразків у 60-х рр. зумовлювало роботу упорядника з 

текстом виходячи із власного досвіду та переконань. 

Також враховувалися й побажання видавництв 

(притримуватися ними розроблених вказівок). З огляду 

на це, відбувалося нівелювання мовою оповідача, 

діалектною говіркою (наближення до літературної 

мови) [31].  

Наступна проблема збірників – різночитання текстів 

у перевиданнях. Під час перевидання текстів варто 

розрізняти спеціальні та мимовільні помилки. 

Спеціальні – коли упорядник свідомо йде на 

виправлення тексту, не попереджаючи про це читача; 

мимовільні – це помилки від недоглядів, неуважності, 

халатності, котрі хоча й знижують якість видання, проте 

є природними, від них не застрахований жоден 

видавець. Тому при перевиданні перевидання варто мати 

для зіставлення перший варіант збірника. Помилки 

спеціальні опираються на художньо-образне, емоційне 

сприйняття тексту із урахуванням особи майбутнього 

читача. Коли у руках перевидавця опиняються збірник і 

рукопис, то упорядник повторного видання постає перед 

проблемою не просто невідповідності, а повної 

невідповідності рукопису й тексту казок у збірнику. Тоді 

він має можливість наблизити матеріали збірника до 

рукопису. Винними у різночитанні можуть бути: 

цензура (для дореволюційних текстів), сам збирач-

видавець або його редактор-видавець. Прикладом 

способів усунення різночитань може бути академічний 

збірник казок О. Афанасьєва, коли всі різночитання у 

рукописі та збірнику подають у коментарях. Іншим 

способом усунення різночитань є повна заміна варіанта 

у збірнику на варіант із рукопису (із вказівкою на цю 

заміну в коментарях). 

Перевидаючи казкові тексти, важливо вносити до 

них правки, зроблені записувачем -упорядником, тому 

що це допоможе поновити місця казки спотворені 

цензурою. Основна мета перевидання сучасних 

збірників – покращення текстів, що має на меті 

зближення з польовими записами варіантів. Також 

поновлені перевидання казок потребують наскрізної 

нумерації текстів (що спростить їх наукове 

використання) та подання у квадратних дужках у самому 

тексті так званих «темних» місць – поновлених окремих 

частин оповіді. 

Висновки. Формування збірників казок упродовж 

майже двох століть на сьогодні у казкознавстві 

презентує неоціненний досвід, що має засвоюватися 

укладачами/упорядниками. Склад, зміст і спрямування 

наукового апарату збірника казок визначається типом 

видання. Апарат фольклорного збірника радянського 

періоду переважно складався зі вступної статті 

(передмови, післямови) та приміток (коментарів) до 

текстів; рідше до нього входили покажчики (сюжетів, 

місць запису, виконавців), словники місцевих та 

маловживаних слів і виразів, варіанти до окремих 

текстів та деякі інші матеріали. 

Вступна стаття становить об’єктивно-суб’єктивне 

уявлення про казку, умови її побутування та виконання. 

Нажаль, вступні статті до збірників, написані не 

фахівцями, часто не пов’язані з матеріалом, що 

публікується, не стосуються оцінки збірника в цілому. 

Тут трапляється помилкова оцінка традиційно 

облаштованого збірника за новаторство, авторське 

відкриття. До типових недоглядів статей належить й 

відсутність інформації про походження збірника, його 

склад, умови й методи польової роботи тощо. 

Примітки (коментарі) зазвичай виносяться у 

прикінцеві розділи збірника (іноді їх розташовують 

після розділу казок, якщо у збірнику декілька видів 

фольклору), або ж після кожного варіанту казки. 

Найзручнішим є перший метод (прикінцевий), що 

дозволяє збірнику бути цікавим пересічному читачеві та 

корисним для дослідників казок (наприклад, «З живого 

джерела» Л. Дунаєвської [32] (1990)). Як таких вимог до 

подання та укладання коментарів не існує, проте, є ряд 

правил, врахування яких дозволить безпомилково 

укласти якісні примітки (тобто науково значущі). По -

перше, це елементарні анкетні дані: від кого, де, коли і 

ким записано варіант. Окрім цього вказують ще вік 

виконавців, рід занять, професію, освіту тощо. Такі 

примітки обростають подробицями, розкриваючи творчу 

лабораторію казкаря, склад і характер його репертуару, 

манеру виконання, а також специфічні особливості 

коментування текстів шляхом зіставлення їх з іншими 

варіантами. Важливим елементом приміток є посилання 

на покажчики сюжетів. Як зазначав М. Новиков, 

більшість збірників казок радянського періоду 

ігнорують посилання на покажчики. З одного боку – це 

остерігання помилитися у виборі рубрики, з іншого – 

розглядалося як прояв буржуазного компаративізму, 

формалізму у фольклористиці, бажання бути «жерцем 

науки». Для нашого часу таке посилання має стати 

правилом, адже подібна вказівка не лише полегшує 

роботу дослідника у відшукуванні варіантів, а й вводить 

варіант казки у мережу світового казкознавства. 

Кількість покажчиків – достатньо СУС або АТU. 

Окремо для українських казок опубліковано покажчик 

укладений у 30-х рр. М. Андреєвим (2015). 

Паспортизування казки за цими трьома покажчиками 

було б ідеальним. Серед додатків до збірників казок 

вирізняють: іменні та предметні покажчики, що не 

знайшли наукової підтримки та не переросли у 

традицію. Як приклад, вони є у збірниках О. 

Афанасьєва. 

При публікуванні цілих рукописних збірників 

важливо, по-перше, зберігати ідеї та принципи, 

закладені в них самим збирачем -укладачем, по-друге, 

доповнити їх супровідним апаратом, виконаним на рівні 

сучасних наукових вимог. Збірники, скомпоновані з 

передруків різних видань та періодики, повинні мати 

посилання на першоджерело та відповідний опис. 

Перевидання наукових збірників має здійснюватися так, 

щоб у дослідника не виникало потреби звертатися до 

попереднього видання. Публікація антологій має 



 
55  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 

популяризаторську, навчальну та пропагандистко-

просвітницьку мету, тому до них мають входити дійсно  

кращі та типові зразки казкової творчості народу 

(наприклад, антологія «Калинова сопілка» О. Бріциної 

(1998) [33]). 
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THE PROBLEM OF FAIRY TALES COMPOSITION 

The article deals with the main scientific principles of composing collections of fairy tales (i.e. textual requirements to the 

folklore template editing, various readings in re-editions, making of perfect collection that is characterized by complete 

printing of the handwritten version and by the scientific instruments). Using the examples of Ukrainian editions of XIX-XX c. 

there has been shown the completeness of the accompanyingresearch apparatus to the variations of fairy tales; there has been  
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showed the origins of composing collections of fairy tales according to tsar’s censorship, traditions of fairy tale writers, 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

мовознавчих досліджень характеризується комплексним 

підходом до вивчення лінгвістичних явищ. Достатньо 

ефективною виявляється взаємодія функціональної, 

комунікативної та когнітивної лінгвістики, незважаючи 

на те, що кожна з них як окрема наукова галузь ставить 

певні, відповідні до своїх цілей, завдання та пропонує 

оптимальні шляхи їх вирішення. 

У цьому контексті особливої ваги набуває 

когнітивний напрям, адже власне у сфері когнітивної 

науки був запропонований метод фреймового аналізу, 

важливий для адекватної інтерпретації дискурсу. Фрейм 

– складне й неоднозначне поняття, адже науковці 

(С. А. Жаботинська, Т. ван Дейк, Ч. Філлмор, 

К.-П. Конердінг, Дж. Лакофф, М. Мінський, 

Х. Путнам, В. Раскін [1–8]), розглядаючи ці когнітивні 

структури під різним кутом зору, висувають неоднакові, 

а подекуди й розбіжні, тлумачення. Таким чином, ряд 

важливих питань стосовно функціонування фреймів та 

їхніх мовних корелятів (фреймових структур) у дискурсі 

в цілому та в художньому дискурсі зокрема, становлять 

особливий інтерес і вимагають ґрунтовного розгляду.  

Метою дослідження є вивчення особливостей 

функціонування фреймових структур, що описують 

природу в художньому дискурсі, та визначення їхньої 

ролі у змалюванні внутрішнього світу ліричних героїв. 

Об’єктом цієї розвідки є фрейми на позначення 

природи та природних явищ. Предмет дослідження 

становлять фреймові структури опису природи, що 

відтворюють картини внутрішнього світу персонажів 

літературно-художнього дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугували поетичні твори 

німецького письменника ХІХ ст. Г. Гейне. 

 Виклад основного матеріалу. Для аналізу 

фреймових структур на позначення людських емоцій та 

почуттів у літературно-художньому дискурсі 

послуговуємося термінами «фрейм», «фреймова 

структура», «термінал» і «термінальний елемент». При 

цьому варто зазначити, що фрейм і термінал є 

когнітивними утвореннями, а фреймова структура і 

термінальний елемент – їхніми мовними корелятами. 

Фрейм – це структура подвійної природи: 

когнітивної та лінгвістичної. Фреймові структури 

кваліфікуємо як об’єднання лексико-синтаксичних 

структур, що представляють відповідні фрейми в 

дискурсі.  

Фрейм «Природа» розглядаємо як когнітивну 

структуру, в основі якої лежать категоріальні знання про 

природу, зафіксовані в лексикографічних джерелах. 

Релевантним для нашого дослідження виявилась 

дефініція, наведена у «Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови»: “сукупність особливостей 

рослинного і тваринного світу, кліматичних умов, 

рельєфу і т. ін. якої-небудь місцевості, країни” [9,с.945]. 

Ці визначення містять основні термінали, що складають 

фрейм «Природа»: РОСЛИНИ – ТВАРИНИ – ЛАНДШАФТ  – 

ПРИРОДНІ  ЯВИЩА. 

Дослідження художнього дискурсу здійснювалось із 

врахуванням ряду чинників – історичних, соціальних, 

етнографічних, філософських, які  впливають на вибір 

автором певних мовних структур. Саме з позицій 

зазначених факторів аналізуємо функціонування 

фреймових структур на позначення природи у творчості 

німецького поета Г. Гейне, де автор зобразив природу не 

просто як навколишній світ, зміни в природі – не як 

звичайне закономірне явище, а висвітлив бачення 

людиною природи, а також взаємозв’язок людини з 

природою. 

Звернімось до однієї з найкращих поетичних збірок 

поета – «Книги пісень». Майже всі вірші автор починає 

художнім описом природи. Через фреймові структури, 

що містять термінальні елементи на позначення 

природних явищ, письменник передає власні почуття, 

що знаходять своє вираження у вірші під назвою «Der 

scheidende Sommer»: 

Das gelbe Laub erzittert, 

Es fallen die Blätter herab; 

Ach, alles, was hold und lieblich, 

Стаття спрямована на вивчення особливостей функціонування фреймових структур на позначення 

природи, що беруть участь у відтворенні внутрішнього світу героїв через зображення їхніх почуттів. На 

матеріалі поетичної творчості Г. Гейне проаналізовано термінальні елементи, що представляють фрейм 

«Природа», досліджено їхнє значення в художньому зображенні внутрішнього стану ліричних героїв. Аналіз 

засвідчив, що опис природи відіграє велику роль у представленні цілого спектру емоцій та почуттів 

персонажів, дає змогу авторові підкреслити неоднозначність та суперечливість людської натури.   

Ключові слова: природа, почуття, внутрішній світ, фрейм, фреймова структура, термінал, 

термінальний елемент. 
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Verwelkt und sinkt ins Grab. 
Die Gipfel des Waldes umflimmert 

Ein schmerzlicher Sonnenschein; 

Das mögen die letzten Küsse 
Des scheidenden Sommers sein. [10] 

Як бачимо, за допомогою термінальних елементів 

фрейму «Природа» – das gelbe Laub (пожовкле листя), 

schmerzlicher Sonnenschein (сумні сонячні промені) –  

Г. Гейне по-особливому виражає свої відчуття. У його 

словах присутня невимовна туга і якийсь уже 

безнадійний спокій. У мерехтінні сонячного сяйва на 

вершечках дерев він вбачає останній поцілунок 

минаючого літа (die letzten Küsse des scheidenden 

Sommers). 

Природа в наведених фреймових структурах 

віддзеркалює внутрішній стан ліричного героя, його 

тугу за втраченим коханням. Колись це почуття 

приносило йому натхнення, давало сил та енергію, однак 

тепер він змушений зректися його, розлучившись із 

коханою жінкою: 

«Ich musste von dir scheiden, 

Und wusste, du stürbest bald; 
Ich war der scheidende Sommer, 

Du warst der kranke Wald». [10] 

Порівнюючи своє кохання із хворим лісом (der kranke 

Wald), а самого себе із минаючим літом (der scheidende 

Sommer), ліричний герой усвідомлює своє безсилля 

перед неминучим горем. Проте врешті-решт смерть 

коханої (du stürbest bald) поет сприймає як щось 

природнє, з чим, попри невимовну тугу, неодмінно 

мусить змиритися. 

Наступні рядки описують вплив природних явищ на 

почуття, а відтак на внутрішній світ ліричного героя: 

Die Liebe begann im Monat März, 

Wo mir erkrankte Sinn und Herz. 
Doch als der Mai, der grüne, kam: 

Ein Ende all mein Trauern nahm. [11] 

Автор, описуючи прихід весни, використовує для 

підсилення прикметник grün (зелений), акцентуючи 

таким чином увагу читача на лексичних одиницях, що 

представляють термінал «Природні явища» фрейму 

«ПРИРОДА». Поет зображає людину як найдосконалішу 

істоту на Землі та природу як середовище її існування. З 

пробудженням усього в природі оживають також нові 

почуття в душі героя, набувають іншого, яскравішого 

забарвлення: «…als der Mai, der grüne, kam:  Ein Ende all 

mein Trauern nahm» («…як травень, зелений, прийшов, 

поклав кінець моїй печалі»). 

Аналізуючи вірші Г. Гейне, можна помітити також, 

що весна описана у творчості поета не просто як пора 

року, а є також образом-символом, використаним для 

вираження гармонійного співіснування людини з 

природою і водночас може слугувати контрастним 

середовищем, на тлі якого вирують почуття: 

Die Wälder und Felder grünen, 

Es trillert die Lerchе in der Luft, 

Der Frühling ist erschienen 

Mit Lichtern und Farben und Duft [12] 

За допомогою термінальних елементів, що 

представляють термінали «Рослини» (Wälder (ліси), 

Felder (поля)), «Тварини» (die Lerche (жайворонок)), 

«Природні явища» (Luft (повітря)), der Frühling (весна)), 

можна уявити яскраву картину приходу весни, 

зародження нового життя. Здається, наче все навкруги 

радіє, підноситься разом «зі світлом, фарбами й 

ароматом» весни («mit Lichtern und Farben und Duft»). 

Аж раптом атмосфера різко змінюється, ніби зі сну 

пробуджує ліричного героя спів жайворонка: Der 

Lerchengesang erweicht mir, і сумна трагічна мелодія 

здіймається в його душі: Und aus dem Herzen steigt mir 

Ein trauriges Klagelied.  

Наведені фреймові структури фрейму «Природа» 

демонструють контраст між явищами природи та 

душевним станом людини, допомагаючи письменникові 

донести до читача внутрішню дисгармонію, біль і 

невимовну тугу ліричного героя, котрий не відчуває 

радості від приходу весни, адже його кохання так і не 

знайшло відгуку в серці коханої жінки.  

Як видно, автор вкотре застосовує опис природи для 

відображення своїх почуттів, адже лише в ній він шукає 

розради і лише з нею він може поділитися своїми 

стражданнями та горем. 

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що 

фреймові структури на позначення природи відіграють у 

художньому дискурсі важливу роль у змалюванні 

внутрішнього світу персонажів. У поєднанні з іншими 

лексичними одиницями термінальні елементи фрейму 

«Природа» відтворюють душевний стан ліричного героя, 

яскраво передають його найрізноманітніші відчуття та 

поривання. 

Перспективи дослідження. У ході здійсненого 

дослідження було виявлено, що фреймові структури 

можуть бути наповнені термінальними елементами, які є 

імпліцитними корелятами фреймових терміналів. 

Поглиблене вивчення імпліцитних взаємозв'язків 

фреймових структур та їхньої ролі в декодуванні 

авторської прагматики може становити завдання для 

подальших наукових розвідок у галузі когнітивної 

лінгвістики. 
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Постановка научной проблемы. Николай 

Дмитриевич Ахшарумов  (1819-1893) – один из тех 

литераторов, творчество которых было забыто и по 

достоинству до сих пор не оценено. Ахшарумов был 

необычайно популярным в 50-60-е годы XIX века, 

прежде всего, как автор своеобразных мистико-

фантастических («Двойник», «Игрок», «Натурщица») и 

уголовно-бытовых произведений.  

Литературные критики XIX - начала XX века в 

большинстве своем не признавали в Ахшарумове 

большого таланта, осуждали за пристрастие к 

«фантастическому повествованию», обвиняли в 

«безыдейности», «эксплуатации вкусов публики», 

«примитивизме», а самое главное, в отсутствии 

творческой самостоятельности и оригинальности. Как 

писал о нем Скабичевский А. М., «журналы с охотою 

помещали произведения Ахшарумова, так как и до сих 

пор еще многие читатели любят в романе сказочную 

занимательность сюжета; но особенного значения 

романы Ахшарумова никогда не имели, и яркого следа в 

литературе они не представляют» [1,с.334]. Нейтральной 

можно назвать оценку авторов энциклопедического 

словаря Брокгауза и Эфрона, отметивших, что 

Ахшарумов стремился «…доставить читателю 

интересное и занимательное чтение, и потому [его 

произведения] отличаются фантастичностью сюжета, 

живостью рассказа и необычайными положениями 

героев» [2,с.541].  

Подобной точке зрения во многом противостоит 

мнение М.Салтыкова-Щедрина, Л.Толстого, 

Н.Добролюбова и Ф.Достоевского, которые ценили 

Ахшарумова как литератора и публициста. 

Устоявшаяся репутация «писателя второго ряда», 

представителя массовой литературы долгие годы 

отталкивала литературоведов от серьезного изучения и 

объективного анализа творчества Ахшарумова. До 

начала ХХ века его повести и романы не 

переиздавались, современному читателю творчество 

писателя было не знакомо, а имя его вспоминали только 

в историко-литературном контексте. Так, 

«Биографический словарь» характеризует писательские 

способности Ахшарумова более чем критически: «Его 

романы и повести, с весьма неглубокой 

психологической разработкой, с примитивной 

обрисовкой характеров, читались «средней» публикой 

исключительно ради более или менее интересной 

фабулы, которую он строил на фантасмагории, на 

психиатрии, на неестественно-вулканической игре 

страстей; сюжет у него всегда надуман, положения – 

мелодраматические, жизненной правды мало»  [3,с.131-

132].  

Конец ХХ – начало XXI века ознаменовался 

стремлением по-новому взглянуть на историю 

литературы, возрастает интерес к изучению творческого 

наследия писателей так называемого «второго плана». 

Появляется ряд статей, посвященных творчеству и 

мировоззрению Ахшарумова (А.Е. Козлова), 

анализирующих поэтику сюжета отдельных его 

произведений (Н.В. Полковниковой, И.А. Матвеенко). 

Однако, несмотря на очевидный интерес к Ахшарумову 

как литератору, попытка объективно взглянуть на его 

творчество, преодолев стереотипность и предвзятость 

формулировок, остаётся актуальной.  

Так, неразработанной остается проблема анализа 

мотивов как всей прозы Ахшарумова, так и отдельных 

его произведений. Эта необходимость и определяет 

актуальность нашей работы.  

Предметом нашего исследования стал комплекс 

основных мотивов одного из лучших произведений 

Ахшарумова – романа «Концы в воду».  

Цель работы – выявить и осмыслить доминирующие 

мотивы романа Ахшарумова «Концы в воду», выяснить 

их концептуальную роль и особенности взаимодействия. 

Изложение основного материала и обоснование 

полученных результатов исследования. Прежде чем 

обращаться к исследованию мотивов прозы Ахшару -

мова, целесообразным представляется определиться с 

той трактовкой мотива в литературоведении, которой 

мы будем придерживаться в данной работе. Мотив - это 

один из важнейших компонентов художественного 

текста. Изучение мотива как литературного феномена 

сформировалось еще на рубеже XIX-XX столетий и 

Предметом исследования стал комплекс основных мотивов  одного из лучших произведений Николая 

Дмитриевича Ахшарумова - романа «Концы в воду». Мотивный комплекс обуславливает своеобразие 

содержания, поэтики и системы образов. Выявлено, что мотив в романе Ахшарумова носит образный 

характер, и в каждом конкретном случае индивидуален. В романе «Концы в воду» все образы входят в 

состав смыслового «пространства» определенного мотива. В  статье выделены и осмыслены 

архетипические и социально-бытовые мотивы романа, установлена концептуальная роль и особенности 

взаимодействия мотива преступления и мотива вины, как доминирующих. 
Ключевые слова: комплекс мотивов, криминальная беллетристика, повествовательный мотив, 

предтекстовый компонент, архетипические и социально -бытовые мотивы, мотив преступления, мотив 

вины, доминирующий мотив.  
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продолжает быть актуальной филологической 

проблемой по сегодняшний день.  

В современной филологии понимание термина 

«мотив» так и не получило чёткой теоретической 

определённости. Проблема повествовательного мотива 

как самостоятельного текстового явления остается в 

поле зрения научных интересов современной филологии 

(Г. В. Краснов, Л. К. Незванкина, А. К. Жолковский, 

Б. В. Томашевский, И. В. Силантьев, М. Ю. Тюленина, 

Н. Д. Тамарченко, Ю. В. Шатин, Б. М. Гаспаров, 

Ю. К. Щеглов и др.) 

Одной из наиболее показательных особенностей 

мотива ученые считают его «непосредственную  

словесную закреплённость в самом тексте», выражение 

через стойкую словесную формулу, «вербальность». Но 

до настоящего времени нет единоправильного 

определения понятия «мотив».  

В данной работе мы придерживаемся точки зрения 

И. В. Силанътева и понимаем мотив как структурно-

семантическую единицу художественного текста, 

которая, повторяясь, взаимодействует с другими 

подобными ей текстовыми элементами, создавая и 

развивая такие сложные структурные единицы, как тема, 

сюжет. Мотив всегда связан с персонажем, может иметь 

как ярко выраженный, так и дополнительный характер, 

т.е. многослоен и вариативен. Важно также отметить, 

что в любом произведении, мотив, призванный 

определять сюжетное развитие, связан с теми 

событиями, которые составляют сюжет, а значит, он не 

может быть единственным. Как правило, в произведении 

сосуществуют несколько взаимосвязанных мотивов, 

составляющих некое организованное единство, 

своеобразный комплекс.  

Необходимо подчеркнуть, что изучению отдельных 

мотивных систем и комплексов в литературоведении 

посвящено немало серьезных работ. За последние годы 

появилось и несколько работ, посвященных изучению 

отдельных мотивов в произведениях Ахшарумова 

(мотив игры и двойничества в повести «Двойник»). На 

наш взгляд, исследование комплекса мотивов романа 

«Концы в воду» сделает возможным в дальнейшем более 

глубокое научное изучение всего творчества 

Н. Д. Ахшарумова. 

Роман «Концы в воду» был впервые опубликован в 

1872 году в «Отечественных записках» (№ 10-12). В 

центре сюжета – расследование преступления, 

абсолютно классическая детективная история, которая 

впоследствии и дала право Разину  В. М 

классифицировать произведение как «русский 

уголовный роман». 

Роману Ахшарумова «Концы в воду» присущи все те 

признаки, которые отличают «русский национальный 

детектив» от западноевропейского: «глубокое 

проникновение в психологию преступника»; «сильные 

чувства и эмоции» как основная причина, приведшая к 

преступлению. Но в тоже время роман «Концы в воду» 

не похож на традиционную журнальную 

«криминальную» беллетристику середины XIX века. С 

одной стороны, Ахшарумов сознательно отходит от 

последовательной правдивой описательности 

журнального репортажа, оформляя материал по законам 

мелодраматической поэтики, разделяя героев на 

благородных мстителей и злодеев, постепенно нагнетая 

страсти. С другой стороны, по своему характеру, его 

герои скорее предвещают появление маргинальных 

персонажей, присущих литературе символизма.  

Как известно, мотив носит образный характер, и в 

каждом конкретном случае приобретает 

индивидуальный характер. В романе «Концы в воду» все 

образы также входят в состав смыслового 

«пространства» определенного мотива. Так как все 

мотивы, образующие комплекс, функционируя, влияют 

друг на друга, то и образы, входящие в их смысловое 

«пространство», взаимодействуют, и тем самым 

придают мотивам новые оттенки, а стало быть, дают 

возможность эволюционировать. Как и в большинстве 

эпических произведений, в анализируемом романе 

Ахшарумова можно выделить архетипические и 

социально-бытовые мотивы. 

Архетипические мотивы включают в себя 

фольклорные (мотив дороги); мифологические (мотив 

преступления, мотив наказания, мотив жизни и смерти, 

вины, мотив любви); религиозные (мотив страдания, 

смирения и своеволия, греха, покаяния, прощания / 

прощения, мотив падшей женщины). К социально-

бытовым мотивам, выделяемым в романе можно отнести 

мотив нищеты, денег, служения обществу, труда. 

Архетипические и социально-бытовые мотивы в романе 

Ахшарумова образуют целые «конгломераты», в 

которых они имеют не одинаковое значение: одни 

выступают доминирующими, другие – фоновыми. Так, 

одним из доминирующих комплексов мотивов, которые 

носят эксплицитный характер, является комплекс 

«криминальных мотивов», включающий мотив 

преступления, мотив наказания, мотив вины.  

Для Ахшарумова преступлением является, прежде 

всего, проступок перед совестью, а уже после - 

нарушение социального закона. На первом плане у 

писателя - обсервация человеческой души, исследование 

ее проблем в различных онтологических ракурсах: как 

поиск оптимального пути в жизни для добра, как 

переосмысление и покаяние. Ахшарумов в романе не 

только подробно изображает ситуацию преступления, 

его социальный или индивидуально-психологический 

генезис в человеческом сознании, но и пытается 

предложить своеобразный алгоритм спасения для 

человека, который споткнулся. Этим-то анализ 

психологии преступника определяет и дидактический 

подход Ахшарумова к осмыслению этой проблемы. 

«Человек есть тайна», – писал молодой Федор 

Достоевский своему брату [4,с.32]. И одним из способов 

разгадать эту тайну Ахшарумов, продолжающий идеи 

Достоевского, считал необходимость поместить героя в 

экстремальную ситуацию. Одной из самых 

экстремальных ситуаций является та, когда человек 

преступает границы дозволенного.  

Внутренний мир преступника, его сложные 

психологические проблемы – это тот художественный 

фокус, через который писатель анализирует 

экзистенциальное пространство и личности, и общества 

в целом. С этой целью Ахшарумов применяет в третьей 

части романа нетрадиционный для «криминальной» 

беллетристики XIX века композиционный и 

психологический прием – взгляд на одно и тоже событие 
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под разным углом: с точки зрения преступника и с точки 

зрения сыщика-аматора. Две правды, два мира. Писатель 

пытается определить причины преступления, понять, 

почему человек поступает именно так, а не иначе, чем 

обусловлено его преступное поведение - социальным, 

индивидуально-ситуативным моментом или, возможно, 

самой судьбой. 

Анализируя мотив преступления, следует уточнить, 

что «под. ним следует понимать источник действия, его 

внутреннюю движущую силу» [5,с.394]. Мотивов не так 

уж много: корысть, зависть, вражда, месть, злоба, 

ненависть, тщеславие, малодушие, ревность. 

Ахшарумов, следуя национальной традиции, выбирает в 

романе «Концы в воду» мотив неконтролируемой 

страсти и ревности. Не обращая внимания на некую 

сумбурность, «силуэтность» в изображении персонажей, 

Ахшарумов пытается понять и показать, как действуют в 

человеческой психике некоторые неконтролируемые 

страсти, которые ведут человека к преступлению.  

Немецкий психолог К. Леонгард отмечал, что 

«доброе или плохое начало проявляется в человеке там, 

где оно накладывается на определенную 

ситуацию» [6,с.26]. Ахшарумов умышленно изображает 

жизнь Юлии, Ольги и Поля Бодягиных, Сергея 

Черезова, как персонажей, связанных с мотивом 

преступления, ситуативно, показывает внутренний 

психологический вектор зависимости человека от 

жизненных обстоятельств, неожиданных ситуаций, 

которые корригируют желания, поведение и поступки 

личности.  

Как точно заметила Полковникова, многие 

ахшарумовские герои стремятся «перевернуть свою 

судьбу, что всегда приводит их к временному или 

мнимому успеху и трагическому концу» [7,с.371]. В 

романе, на наш взгляд, основная сюжетная линия 

очевидно виктимологична: раскрывается процесс 

зарождения и укрепления у любовников мысли об 

убийстве жены Поля. Жертва преступления, Ольга 

Бодягина, поведение которой было заведомо (хотя и 

неосознанно) провокационным по отношению к своему 

мужу Полю, нежелающему жить с ней в браке и 

вынужденному искать способ освободиться от ее 

навязчивой любви, шаг за шагом приближается к 

страшной развязке. Таким образом, вместе с 

доминирующим мотивом преступления в романе 

выделяется также мотив вины. Трактуя вину, 

Ахшарумов не дает логического объяснения, что 

побуждает человека склониться в сторону добра или зла. 

 Все виновники преступления заявлены в первых 

двух частях романа. Третья часть «Каменный гость» 

посвящена наказанию за эти преступления и 

справедливому возмездию. Об этом авторском замысле 

свидетельствует и такой предтекстовый компонент, как 

заглавие. В романе Ахшарумова можно выделить два 

авторских указателя на первостепенные по значимости 

мотивы. Это заглавие к роману - «Концы в воду» и 

заглавие к третьей главе – «Каменный гость». Отсылка в 

третьей главе к пушкинской трагедии указывает на 

авторское понимание справедливой расплаты.  

Вопрос о природе наказания остается актуальным не 

одно тысячелетие, при этом представления о возмездии 

ни один раз менялись. Мотив вины -наказания в романе 

Ахшарумова имеет несколько уровней. Основной 

уровень - это виновность Юлии в убийстве Ольги, 

которое характеризуется как месть сопернице. 

Следующим уровнем является вина Поля в духовном и 

физическом растлении Юлии. В-третьих, это виновность 

главного героя, Сергея Черезова - «каменного гостя», 

«предвестника близкой расплаты». Черезов, по мнению 

автора был виновен перед своей кузиной в своей 

инертности и мягкотелости, чередовании желания и 

нежелания простить и понять преступление Юлии, и, 

как следствие, ощущает невольное чувство вины, 

отягощенное зародившимся к ней чувством любви. 

«Грехи, согласитесь, трудно любить, особенно 

некоторые, но грешницу – это другое дело. Я сам для 

себя устроил ад, в котором звучат слова любви, а 

отвечает хохот ненависти, презрения и 

проклятия» [8,с.153]. 

 Непосредственная виновность Юлии Николаевны в 

убийстве своей соперницы искупается необходимостью 

героини, как матери, наблюдать отчаянную борьбу за 

жизнь единственной дочери и человека, которого она 

больше всего боялась, и которого впервые в жизни 

искренне полюбила. А Поль, главный мотиватор 

убийства своей жены, заканчивает жизнь в отделении 

для буйных душевнобольных. Таким образом, с точки 

зрения Ахшарумова, угрызение совести, моральное 

самоуничтожение – это единственная форма 

человеческого убеждения, которая, формируя 

своеобразную «культуру виновности», не позволяет 

человеку повторить преступление в будущем. Поэтому 

все виновные в романе «Концы в воду», имея «привычку 

прятать концы», не предстают перед судом 

человеческим, их настигает справедливое возмездие, 

которое и олицетворяет высший суд на земле. 

Наблюдения и размышления Ахшарумова о судьбах 

людей, оказавшихся во власти своих темных мыслей или 

сложившихся обстоятельств, совершивших убийства, 

приводят писателя к выводу о том, что эти люди 

заслуживают и сострадания. Однако христианские идеи 

Ахшарумова абсолютно лишены даже намека на 

религиозное проповедничество. Потому возмездие за 

совершённое преступление, как и само это 

преступление, не приводит героев романа к столь 

ожидаемой для читателя бесконечной рефлексии.  

Мотив катарсиса последовательно связан с 

традиционной для русской литературы цепочкой: 

искушение – грехопадение – искупление. Мотивный ряд 

– искушение – грехопадение – соотносится в романе 

«Концы в воду» с традиционным комплексом любовных 

мотивов, в который входят мотив любви-смирения и 

любви-страсти, связанный, в свою очередь, с двумя 

женскими образами, имеющими разные социальные и 

нравственные черты. Любовь Ольги к мужу все 

характеризуют как чувство «фальшивое, призрачное и 

эфемерное», настоящее «унизительное сердечное 

рабство» и в разрыве их семейной идиллии считают 

виновной ее саму, так как она «слишком дешево ценит 

себя». [8,с.19]. Совершенно противоположна и далеко 

неоднозначна личность Юлии Николаевны. «Это не 

женщина, это какой-то бес сладострастия!…Это огонь, 

радость до боли, стыд и восторг, и позорное, 
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одуряющее, мучительное блаженство! Праздник 

забвения» [8,с.183].  

Ксаверий Осипович Штевич, «выкупивший» Юлию у 

опекунши Мерк, нанес ей непоправимый урон. Она 

ненавидит и презирает его. Именно Штевич вовлекает 

героиню в «пространство» греха. Примечательно, что и 

Штевич, решив перепродать свою жену Полю Бодягину, 

обещает ей обновление её жизни. Кроме того, Юлия 

понимает, что обольстила учителя Яснева. Не случайно 

свой отказ от брака с ним она объясняет тем, что не 

хочет уподобиться своей опекунше и погубить 

влюбленного юношу, как когда-то погубили ее. Мотив 

искушения делает бесполезным стремление Яснева 

«спасти» Юлию, противопоставляя варианты жизни в 

грехе и жизни подвижнической. Добившись власти над 

закоренелым сластолюбцем Полем, в душе Юлии в 

скором времени появляется презрение к нему, и 

ненависть к себе. Так и живет она в состоянии отчаяния, 

проникающего в сокровенные глубины ее существа. 

Этим же объясняются впоследствии ее постоянные 

метания от Черезова к мужу и от мужа к Черезову. «Это 

был страстный порыв, горячка, которая охватывала меня 

всю, с головы до ног, как огнем, лишала покоя, рассудка 

и доводила порой до безумия. Потом оно как-то само 

собой остывало, и когда я приходила в себя, мне 

становилось стыдно и совестно, я каялась, зарекалась, 

клялась, что это в последний раз, и нарушала клятву при 

первом же случае…» [8,с.64]. Эти два разных чувства к 

двум противоположным по характеру и темпераменту 

мужчинам как две стороны ее личности: плоть и душа, 

страсть и совесть, физическое и духовное.  

Каждая из героинь по-своему понимает любовь. 

Основной сюжетный конфликт образует два любовных 

треугольника: Ольга - Поль - Юлия; Поль - Юлия - 

Черезов, связанных с мотивами греха, измены, мести и, 

наконец, преступления - как трагического итога 

любовной коллизии. 

Наряду с архетипическими мотивами в романе 

выделяются и социально-бытовые: мотив денег, нищеты 

и бедности, мотив труда, мотив служения обществу. Все 

эти мотивы связаны с образом учителя Яснева - 

персонажем, заявленным автором силуэтно, и поэтому 

имеют фоновый характер, оттеняющий названные выше 

- доминирующие. 

Выводы и перспективы последующих 

исследований. Итак, мотивный анализ одного из самых 

ярких произведений Ахшарумова - романа «Концы в 

воду» позволяет восполнить целостное представление о 

его мировоззрении. В романе Ахшарумова мотивы 

можно разделить на архетипические и социально -

бытовые, которые имеют разное значение, носят как 

имплицитный, так и эксплицитный характер. Наиболее 

актуальными в романе Ахшарумова являются 

архетипические мотивы, образующие некий комплекс 

«криминальных мотивов». Мотив преступления заявлен 

как доминирующий, на нем основывается сюжет и 

строится вся система персонажей. Такие религиозные 

мотивы, как мотив прощения, покаяния, расплаты носят 

сугубо имплицитный характер, проступая лишь в 

глубинах содержания романа. Мотив вины, который в 

романе сформирован в двух векторах: вина-наказание и 

вина-прощение, проявляется через действия персонажей 

и поэтику описаний. Несомненно, поэтика романа 

«Концы в воду», как и всей «криминальной 

беллетристики» Ахшарумова, уязвима во многих 

пунктах, и не без основания получила у современников 

писателя ряд отрицательных формулировок. Но 

ограничиться только констатацией уязвимости мы не 

вправе. Легко подменить объективную оценку 

поспешным негативным  приговором. 
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THE MOTIVE COMPLEX IN N. AKHSHARUMOV’s NOVEL “NO ONE WILL BE THE WISER”  

The subject of our research is the complex of the main motives in one of the best Nikolay Akhsharumov’s works – the novel  

“No one will be the wiser”. Motivic complex stipulates the originality of the content, poetics and imagery. It is revealed th at 

the motive in Akhsharumov’s novel has a figurative character, and  in each concrete case is individual. In the novel “No one 

will be the wiser” all the images are included in the notional “space” of a particular motive. Archetypic and social motives of 

the novel are emphasized and comprehended, it is set the conceptual role and interactive peculiarities between the motive of 

crime and the motive of guilt as dominant. 
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Постановка проблеми. Для розуміння процесу 

метафоризації важливе значення має поділ слів із 

притаманними їм семантичними і граматичними 

категоріями [9,с.37]. Структуру метафори традиційно 

розглядають у морфологічному та синтаксичному 

аспектах. Під морфологічним  кутом зору метафору 

досліджували Х. Дацишин, Т. Єщенко, Л. Дмитришин, 

Л. Пустовіт, Л. Тиха та ін. Дослідники підкреслювали, 

що метафорично може бути використана будь-яка 

частина мови [1,с.160]. Проте на практиці процес 

метафоризації зводиться переважно до  транспозиції 

іменника, прикметника, дієслова, зрідка прислівника. 

Другий варіант морфологічної класифікації 

наближається до синтаксичного аспекту. Н. Слобода 

наголошує на тому, що поєднання морфологічної 

класифікації із синтаксичною є універсальним 

варіантом, оскільки морфологічні й синтаксичні умови 

реалізації метафори тісно пов’язані між собою [7, с. 30]. 

Мета статті – дослідити структуру вторинних 

найменувань у художніх текстах української прози 

початку ХХІ століття. 

Виклад основного матеріалу. Мовотворчість 

сучасних письменників засвідчує активне використання 

ними іменникової, прикметникової та дієслівної 

метафори. Іменникова метафора – найпоширеніший 

структурний тип, який використовують письменники-

постмодерністи. В художній прозі іменникова метафора 

– це метафора-номінація, що має емоційно-оцінне 

забарвлення. У сучасній художній прозі основний масив 

метафорики становить іменникова одночленна 

метафора, яка охоплює всі класи іменників. Пор.: В’юн 

усе ще дивився на мене, але я бачив, що очі його неживі. 

Провів долонею по його повіках (В. Шкляр); Лишенько 

слухняно побрело за Марійкою (І. Потаніна); – Гей-гей! 

Гей, Зубастік! Геморойчик! Ви куди? А як я же я? 

(Любко Дереш). Аналіз фактичного матеріалу свідчить, 

що метафоричне значення іменника реалізується у 

сполученні з якісними прикметниками. Вони уточнюють 

ознаки метафоризованих іменників, зокрема, вказують 

на вік, зовнішність, риси характеру, психо-емоційні 

характеристики зображуваних персонажів. Пор.: Не 

поясниш такому бику дурному, що невіста Класика 

потребує іншого дому і що їй на шляху буття крутому  

ковбаса не потрібна  (Т. Антипович) – йдеться про 

нерозумного чоловіка. Та ні, не в цьому справа, я б 

заплатив, але зараз нехай сам платить із розмовами 

своїми придуркуватими. Козел старий (Брати 

Капранови) – йдеться про старого чоловіка. Радість 

зникає, поступається місцем глухому роздратуванню. 

Перець діловий! (Люко Дашвар) – йдеться про 

самовпевненого чоловіка. 

Серед іменникових метафоричних конструкцій у 

мовотворчості сучасних письменників виокремлюємо 

генітивну метафору. Комплексний аналіз генітивних 

метафор здійснила М. Міхєєва. В одній із своїх статей  

«Жизни мышья беготня или тоска тщентности? (о 

метафоричесской конструкции с родительным 

падежом)» авторка дослідила не лише лінгвістичну 

природу метафори, а й детально розглянула всі можливі 

значення родового відмінка, що реалізуються в 

генітивних метафоричних конструкціях. У структурно -

граматичному, зазначає дослідниця, аспекті генітивна 

метафора є сполученням головного компонента, 

функцію якого виконує іменник у формі називного 

відмінка та залежного від нього іменника в родовому 

відмінку. Іменник у називному відмінку безпосередньо є 

носієм метафоричного значення. 

У сучасній художній  прозі найуживанішою є проста 

двочленна генітивна метафорична конструкція. Функцію 

метафоризаторів у складі таких одиниць виконують 

найменування із різних сфер навколишньої дійсності. 

Пор.: – Звідки?... – прохрипіла вона, безпорадно 

споглядаючи на цю гору мʼязів, що нависла над нею 

(І. Роздобудько) – генітивну метафору вжито на 

позначення кремезного чоловіка. Той розповів таке, від 

чого ліченим волоскам на моїй голові запраглося 

стартувати з космодрому черепа у безвість 

(Б. Мельничук). Опорний іменник космодром позначає 

ділянку землі зі спорудами та обладнанням для 

розміщення, обслуговування і старту космічних 

кораблів. У сполученні з генітивом череп ця лексема 

метафоризується і познаає голову людини.  

Л. Пустовіт свого часу зазначила, що семантичне 

ядро мінімального генітивного словосполучення має 

тенденцію розширюватися або уточнюватися за рахунок 

залежних прикметників [3], напр.: копичка сивого 

Стаття присвячена дослідженню структури вторинних найменувань в українській прозі ХХІ ст. 

Розглянуто й проаналізовано структурні типи метафори та метонімії. Було встановлено, що 

мовотворчість українських письменників постмодерного періоду репрезентує активне використання таких 

структурних типів: іменникової, прикметникової та дієслівної метафори й метонімії. Дещо  меншу частину 

становлять генітивні конструкції та поєднання прикметників з означуваним іменником. 
Ключові слова: сучасна українська проза, вторинна намінація, метафора, метонімія, структура 

вторинних найменувань. 
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волосся, колодки залізних ніг. Пор.: – Треба – значить 

треба, – гойднув копичкою сивого волосся старий (Б. 

Мельничук); Мала подивилась їй у слід – тітка 

почовпла, ледь піднімаючи колодки залізних ніг 

(Л. Пономаренко). Наведені приклади свідчать про те, 

що атрибутивний компонент поглиблює значення 

метафоричної конструкції за рахунок емоційно-оцінного 

відтінку.  

Л. Синельникова стверджує, що генітивна метафора в 

межах певного мікрообразу може семантично 

підтримуватися дієсловом [5,с.117]. У мовотворчості 

сучасних авторів випадки вживання у складі генітивної 

конструкції дієслова поодинокі. Пор.: На її розповнілому 

обличчі набубнявів бутон посмішки (Б. Мельничук); – 

Втопитись? Я? – Вікторія вивіреним рухом відкинула з 

чола пасемко білявого волосся, що ним грався вітер. 

˂…˃ заіскрилися сизуваті оливки очей  (Б. Мельничук). 

У наведених прикладах генітивна метафора виконує 

функцію підмета, а її головний компонент семантично 

узгоджується з дієсловом-присудком. 

У поодиноких випадках синтаксична структура 

генітивних метафоричних конструкцій збігається з 

логічною. Пор.: …синочок, Данилко, потайки визначила 

вона, – вкритий лоскотливим курячим пушком чолопок, 

жаб’ячі скорчені ніжки, крихітні пуп’янки пальчиків, ай, 

Боже ж ти мій! (О. Забужко). Суб’єктом порівняння є 

опорний іменник пуп’янки, які за формою нагадують 

маленькі пальчики новонародженої дитини. Або: 

Підповзла до огорожі, напружила білі рисочки очей 

(Л. Пономаренко). Рисочки очей порівнюються із 

формою поперечного розрізу очей, які нагадують риски. 

Отже, генітив у наведених прикладах виконує 

означувальну, метафоричну функцію. 

Крім генітивної конструкції, іменникові метафори у 

художніх творах сучасних авторів представленні 

моделлю з метафоричним іменником-прикладкою, в 

основі якого лежить порівняльний зміст. Уживання 

прикладкових метафоричних конструкцій дає змогу 

створити оригінальні художні образи, адже прикладка є 

індивідуально-авторським порівнянянням. 

Фактичний матеріал засвідчує, що 

найпродуктивнішою моделлю творення метафоричних 

словосполучень із прикладкою є «іменник + 

метафоричний іменник, який виконує функцію 

прикладки». У конструкціях згаданого типу 

здебільшого головний та залежний метафоричний 

іменники мають однакову граматичну форму, напр.: 

павук-тато, павучка-мама, кабан-хуліган. Пор.: Бабця в 

нас у квартирі була головною павучихою. Вона 

командувала павуком-татом і павучкою-мамою 

(Любко Дереш); Сам уже вирос такий кабан-хуліган, із 

ножом в кармані (Т. Антипович). Трапляються 

випадки, коли граматичні форми компонентів 

метафоричної прикладкової конструкції не збігаються, 

напр.: дівчина-метелик, Хамойша-колесо. Пор.: Поруч 

сиділа дівчина-метелик. Якову було добре (В. Лис); 

Хамойша-колесо так розсердився на того чоловіка, що 

перекинувся… (Т. Антипович). Тут спостерігаємо 

невідповідність компонентів метафоричної конструкції 

у граматичних категоріях роду (дівчина – ім. жін. 

роду, метелик –  ім. чол. роду; Хамойша – онім, 

ужитий у формі чол. роду, колесо – ім. сер. роду). 

Здебільшого прикладкові метафоричні конструкції 

різнопланово характеризують художніх персонажів, 

конкретизують їхній зовнішній вигляд, внутрішні якості, 

вдачу, поведінку, морально-етичні якості, рід занять, 

професію, національність, соціальний статус тощо. 

Л. Кравець наголошує на тому, що прикладки дають 

якісну характеристику осіб, предметів, явищ позамовної 

дійсності [2,с.74]. Пор.: …Зіна-корзина ˂…˃ підходить і 

пильно дивиться на Івана (В. Лис) – йдеться про жінку 

низького зросту з надмірною вагою. Вона наступала на 

Марину й майже притисла її до стіни. На здійнятий 

галас уже біг орангутанг-охоронець (І. Роздобудько) – 

йдеться про назву професії. 

Трапляються конструкції, де функцію метафор 

виконують порівняння. С. Рошко зазначає, що метафора 

і порівняння генетично пов’язані, оскільки деякі з 

метафор утворилися із порівнянь унаслідок редукції 

форми з усуненням сполучників як, мов, наче і под., 

тому метафора і порівняння – явища семантично 

близькі [4].  

Мовосвіт письменників-постмодерністів 

характеризується порівняльними метафоричними 

конструкціями, які ґрунтуються на порівняннях «людина 

– тварина», «людина – міфічна істота». За нашими 

спостереженнями, основним структурним типом 

реальних та ірреальних порівнянь у сучасній українській 

прозі є порівняння, для реалізації яких використовують 

порівняльні сполучники як, мов, немов, ніби. 

Найуживанішими є конструкції, які становлять 

поєднання іменника у формі називного відмінка та 

сполучників як, немов. Пор.: А халати нам давали чорні, 

то я заявилася в район, як чортиця, не проти святої 

п’янички сказано (М. Матіос). Порівняльну конструкцію 

вжито на позначення жінки з агресивною поведінкою. Та 

вона, твоя пасія, за гроші не тільки тобі, а й дияволу 

віддасться. А ти зітхаєш, немов жовторотик 

(Б. Мельничук) – йдеться про досвідченого чоловіка, 

якого автор порівнює із молодим, недосвідченим 

юнаком. Отже, порівняльні конструкції допомагають 

здійснити повне ототожнення суб’єкта та об’єкта 

порівняння, що формує нове поняття. 

Важливе місце у художніх текстах сучасних авторів 

займає прикметникова метафора. Прикметникова 

метафора – це метафора-характеристика, яка поєднує в 

собі функції номінації і дескрипції з акцентом на 

дискриптивності метафоричного вислову. 

Найпродуктивнішим типом атрибутивних метафоричних 

конструкцій відповідно до морфологічного вираження 

компонентів є двокомпонентна структурна модель 

«метафоричний прикметник + іменник». Граматично 

основними у таких метафоричних конструкціях є 

іменники. Прикметники різнобічно характеризують 

художніх персонажів. Пор.:  – Ти – безтурботна свиня! – 

кричала Марина (І. Роздобудько); Невдячна корово! Ти 

стільки років грілася біля вогню мого генію! (Люко 

Дашвар). 

Зрідка письменники використовують модель 

«метафоризований прикметник + метафоризований 

прикметник + іменник». Пор.: … Гігантський барвистий 

метелик на залізному коні, що мчить вулицею, – теж 

одна з ознак країни (І. Роздобудько); …видав фразу, на 

яку міг спромогтися тільки справжній провінційний 
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жабур (Б. Мельничук). Тут ознаку-характеристику, 

властиву прикметникові, передано за допомогою якісних 

прикметників, які  вказують на фізичні характеристики, 

соціальний статус людини. 

Крім того, для стилізації художнього тексту 

письменники  використовують структурні моделі 

«метафоризований дієприкметник + іменник», 

«метафоризований прикметник + метафоризований 

дієприкметник + іменник». Пор.: Його завше дратувала 

ця особа з тоненьким хвостиком сірого волосся, яка мала 

звичку човгати по підлозі. І все винюхувати, вивідувати, 

носити в собі огром зайвої інформації. Ходяча флешка 

(Л. Пономаренко); Ти б бачила це юне квітуче створіння 

(Ю. Винничук); – Хлопець! – акушерка піднесла 

тремтячу живу грудочку до Марусі. – Богатир! 

(Л. Дашвар). Такі структурні моделі є менш 

продуктивними. Їх уживають здебільшого на позначення 

внутрішніх та зовнішніх характеристик художніх 

персонажів. 

Інколи прикметникову метафору підсилює 

прислівник, напр.: Віка крекче й надривно підвиває, але 

при цьому спритно дереться вище (Любко Дереш);  Дон 

Хосе відчайдушно заіржав – і ми нічого не почули 

(Т. Малярчук). У художніх творах такі метафоричні 

прикметникові конструкції слугують для вираження 

якісної характеристики персонажу твору – міри або 

ступеня її вияву.  

Одним із продуктивних структурних метафоричних 

типів є дієслівна метафора. Продуктивність дієслівної 

метафори пояснюється самою природою дієслова як 

частини мови. Л. Тиха підкреслює, що побудовані на 

динамічній ознаці, ускладнені лексико-синтаксичними 

зв’язками лексичних компонентів, дієслівні метафоричні 

контексти засвідчують розвиток значеннєвих відтінків 

дієслова, його здатність передавати зорові, звукові, 

одоративні, дактильні відчуття [8,с.66]. 

Письменники-постмодерністи активно 

використовують дієслівну метафору, яка слугує 

яскравим  засобом увиразнення зображуваної дійсності. 

Дієслово створює динамізм у метафоричному тексті, 

надає всім переносним ознакам рухливості, активізує їх. 

За своєю природою дієслово здатне викликати таку 

експресивність слів у метафорі, яка найвідчутніше діє на 

емоції [3,с.36].  

Найуживанішою в сучасній художній прозі є 

дієслівна метафора, що складається з двох компонентів: 

 «іменник + метафоричне дієслово», «метафоричне 

дієслово + іменник», пор.: Свекруха засяяла. Яків 

усміхнувся (В. Лис); …ще мить – і Маруся вибухне, 

лясне Льошку по щоці… (Люко Дашвар). 

Окрему групу дієслівних метафоричних конструкцій 

становлять структури «іменник в орудному відмінку + 

дієслово». Такі конструкції здебільшого конкретизують 

зображуване явище. Пор.: Гадючкою вислизнула з 

гримерної. Пішла до дівчат-суперниць… 

(Б. Мельничук); Соколами злетілись брати в цей край, 

хоча знали: нема їхньої неньки (О. Забарний). Алка не 

втрималася. Розревлася коровою і нічого вдіяти не могла 

(Люко Дашвар).  

У мовотворчості сучасних авторів спостерігаємо 

вживання іменникової, прикметникової та дієслівної 

метонімії. Найуживанішою є іменникова метонімія. 

Виокремлюємо одночленну і двочленну метонімію. 

Одночленна метонімія представлена здебільшого 

онімами із типом відношень «прізвище автора» → «твір 

автора», напр.: …коли вперше прочитала Цвєтаєву та 

Рембо, – я хотіла померти молодою й незайманою… 

(І. Роздобудько); – …Зустрінемось на початку 

Чайковського (Ю. Винничук).  

Для двочленних метонімічних конструкцій 

характерний тип семантичного відношення  «імʼя та 

прізвище автора» → «твір». Пор.: Я крав поезію та 

маловідомих українських забутих письменників ХІХ – 

початку ХХ сторіч, виданих у 50-60-тих роках, коли я 

ще не міг їх придбати: Стефана Коваліва, Дніпрову 

Чайку, Любов Яновську… (Ю. Винничук). 

Зрідка трапляються також генітивні метонімічні 

конструкції, напр.: Склянка горілки памʼять не освіжила 

(О. Забарний); Не могла згадати, що там всередині… 

нарешті згадала і видобула флакон духів (Ю. Винничук).  

Крім іменникової, уживають і прикметникову 

метонімію. Прикметникова семантика метонімії 

реалізується у причиново-наслідкових семантичних 

відношеннях, з-поміж яких виокремлюємо такі 

каузативні значення прикметників: «той, що має 

властивість» → «той, що каузує властивість», пор.: – 

Поїхали, – нетерпляче пролепетав Тьомик терпким 

голосом, підозріло скосивши очі на дзеркальце заднього 

виду. – Гарячий південь чекає на нас! (М. Кідрук); – 

Приїдуть твої дітки з далеких палестин, зроблять усе за 

вищим розрядом (І. Роздобудько). 

Дієслівна метонімія у мовотворчості сучасних 

письменників мотивує розвиток метонімічних 

перенесень каузального типу. Пор.:  Внизу в огнях і 

музиці гриміла Одеса (В. Даниленко); – А щоби його 

податкова загребла! (Б. Мельничук). У наведених 

прикладах попереднє значення зумовлює переносну 

семантику.  

Висновки. Отже, для мовотворчості письменників-

постмодерністів характерне використання іменникової, 

прикметникової та дієслівної метафори й метонімії. 

Іменникова метафора представлена конструкціями із 

родовим присубстантивним, із метафоричним 

іменником-прикладкою, а також порівняльними 

метафоричними конструкціями. Прикметникова 

метафора – метафора-характеристика. Метафоричні 

прикметники є конструктивним компонентом 

іменникової метафори. Вони характеризуються 

різноплановим змістовим наповненням, надають 

додаткову інформацію, конкретизують  зображувані 

явища, роблять їх багатоаспектними. Дієслівна метафора 

у творчості письменників-постмодерністів передає 

інформацію про динаміку розвитку явища, його 

процесуальність.  

Метонімія є досить актуальним для сучасного 

художнього тексту способом вторинної номінації. Вона 

забезпечує експресивність висловлення,  економність 

мовних засобів, коли описова конструкція заступається 

одним словом. 
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STRUCTURE OF SECONDARY NAMES IN MODERN UKRAINIAN PROSE 

The article investigates the structure of secondary names in Ukrainian prose XXI century. Considered and analyzed the 

structural metaphor and metonymy types. It was found that linguistic creativity of the Ukrainian writers postmodern period 

represents the active use of structural types: noun, adjectival and verbal metaphor and metonymy. Somewhat lower part is 

henityvni design and combination of adjectives with nouns signified  
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Постановка проблеми.  Сучасний етап розвитку 

суспільства характеризує підвищений інтерес до аналізу 

ролі інформації у сучасному суспільстві, яка виступає 

регулятором людських стосунків та визначає соціальний 

і мовленнєвий статус співрозмовників. Дослідження 

інформативності бере свій початок у працях І. 

Гальперiна [1], який розрізняв змістовно-фактуальну, 

змістовно-концептуальну та змістовно-підтекстову 

інформацію;  проблемами кодування-декодування при 

передачі інформації через текст займалася 

І. В. Арнольд [2]. Ю. Лотман [3] зосереджував свою увагу 

на інформативності знакових систем, а 

Л.С. Піхтовнікова [4] формулює свою концепцію 

інформативності, базуючись на класичних дослідженнях, 

проте й досі питання інформативності тексту, дискурсу 

все ще становить лінгвістичний інтерес. Актуальність 

нашої теми визначає невпинний інтерес комунікативної 

лінгвістики до вивчення способів та засобів впливу на 

особистість за допомогою інформації.    

Мета і завдання статті. Метою нашого дослідження 

є реалізація інформативної стратегії в офіційному та 

неофіційному типах дискурсу на прикладі судового й 

побутового відповідно, що передбачає вирішення 

конкретних завдань: 

– дати визначення інформативної стратегії; 

– встановити основні тактики її вираження в 

англомовному судовому та побутовому типах дискурсу; 

– розглянути мовні засоби вербалізації тактик в 

зазначених типах дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Будучи невід’ємною 

частиною міжособистісного спілкування, процес обміну 

інформацією передбачає застосування пізнавальних й 

комунікативних схем поведінки, стратегій, націлених на 

оволодіння новими знаннями. Стратегія як невід’ємна 

складова комунікативної діяльності особистості, постає 

як «цілеспрямована, інтенційна, свідома і контрольована 

мовленнєва поведінка» [5; 6], під якою розуміють зміни 

у світі – вона фіксує ці зміни або попереджує їх; це 

особливі способи зміни стану справ, які контролюються 

пізнавальною інформацією, такою як цілі і таємні 

наміри, бажання, рішення або інші мотиваційні 

структури, які приводять до певного остаточного 

рішення, що є результатом діяльності людини [7,с.44].  

Ми зосереджуємо увагу на інформативній стратегії, 

яка націлена на надання інформації співрозмовнику про 

факти, події об’єктивної реальності, висловлювання 

суджень, розповідь, опис, логічне осмислення теми 

розмови. Залежно від типу дискурсу – судового чи 

побутового – вона реалізується з допомогою певних 

тактик. 

У судовому дискурсі інформативна стратегія є 

однією з основних стратегій мовленнєвої поведінки 

обвинувача, оскільки його головна мета – надання 

конкретної інформації стосовно певної кримінальної 

(правової) справи, а саме: фактів, свідчень, доказів й 

іншої раціональної інформації; інтерпретація певних 

законів, що є переконливим джерелом впливу на 

адресатів [8, с. 93], наприклад: 

«My Lords, the appellant undoubtedly committed a 

number of serious crimes: blackmail, murder. The amount of 

alcohol drugs, which the appellant voluntarily taken, was 

irrelevant and could afford him no defense. The appellant is 

duly convicted. I support the conviction and don’t allow the 

appeal» (9, р.148). 

Наведений приклад обвинувачення демонструє 

промову судді, котрий указує на факти та злочини, на 

основі яких він відмовляє підсудному в апеляції, 

оскільки вважає, що той заслуговує саме на такий 

вердикт і вирок. Крім фактів, обвинувач дає свою оцінку 

злочинів відповідача (I support the conviction and don’t 

allow the appeal, duly convicted, undoubtedly).   

Інформативна стратегія реалізується за допомогою 

конкретних тактик:  

1) тактики організації інформації, де мовець 

використовує різноманітні регулятивні сигнали, що є 

композиційними маркерами для кращого сприйняття 

У статті розглянуто реалізацію інформативної стратегії в офіційному та неофіційному типах 

дискурсу на прикладі судового й побутового відповідно на матеріалі сучасної англійської мови. Основними 

методами аналізу є контент-аналіз, прагматичний аналіз, конверсаційний аналіз та актомовленнєвий. 

Перелік лексичних, граматичних, стилістичних засобів й арсенал тактик реалізації інформативної 

стратегії різниться у зазначених типах дискурсу і домінує в побутовому, так як судовому дискурсу 

властива жорстка регламентованість проведення засідання. 
Ключові слова: судовий дискурс, побутовий дискурс, інформативна стратегія, тактика, 

інтерпретаційний інформативний дискурс. 
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інформації, її послідовності: a) first, secondly, next, to 

begin with, an the one (other) hand – забезпечують 

порядок слідування інформації); b) that’s why, then, 

because, though – передають характер зв’язку інформації; 

c) thus, in general, generally, in short, as a consequence – 

підсумовують інформацію, слугують для узагальнення 

думки; d) unfortunately, unhappily, I feel sure, true, indeed  

– виражають оцінку оратора.  Наприклад: 

«First, it seems that at one point, the trial judge equates 

an «intentional» act with one that is «carefully thought ou t»  

or in other words, planned. Secondly, the charge on this po int  

seems to be sending mixed messages to the jury. On the one hand 

the trial judge indicates that intoxication may take it «much  less 

likely» that the appellant planned and delibera ted . But on the 

other hand, the trial judge makes this comment in the context o f 

someone that is «very intoxicated». Therefore, I conclude that the 

trial judge’s charge was deficient» (10, р. 95). 

Цей уривок є прикладом судової конфліктної 

ситуації, у якій суддя апеляційного суду дорікає судді 

попередньої інстанції у винесенні неправильного 

вироку. Для кращого сприйняття публікою інформації та 

її точної організації судовий оратор використовує 

регулятивні сигнали (First, secondly, on the one hand, on 

the other hand, therefore).  

У процесі реалізації інформативної стратегії мовець 

може використовувати: 

2) тактику акцентування конкретної інформації, де 

вживаються акцентні сигнали для зосередження уваги 

адресатів саме на конкретних моментах. Для цього 

мовець використовує лексичні повтори, порівняння, 

паралельні й емфатичні конструкції. Така тактика є 

характерною як для офіційного,  так й неофіційного 

дискурсу: 

«I think I should add that the common law, so far as it 

relates to this topic has undergone a change and no longer 

could a ship’s captain lawfully discipline his crew by force 

(or cut a seaman’s beard). Nor could a doctor treat a patient 

physically against his will, urgency or necessity aside» (11, 

р. 417). 

У наведеному уривку промови адвоката захисту 

докір (обвинувачення) адресується судовим 

службовцям, які силоміць примушували його 

підзахисного до конкретних дій (поголитися). Мовець 

використовує емфатичні конструкції (Nor could a doctor 

treat a patient…), екстраполяцію (a ship’s captain lawfully 

discipline his crew by force (or cut a seaman’s beard)).  

Наступний приклад демонструє прийом повтору 

(robbed, you), який уживає прокурор для привернення 

уваги аудиторії на тих моментах, які обвинувач уважає 

найважливішими: 

Public Prosecutor: «Horatio Bottomley, you are guilty 

on all accounts. These people trusted you, and you robbed 

them. Yes, robbed. You stole their money. You, who wrote 

and spoke throughout the war and cheered the lads» (12, р. 

139–140). 

Розглянемо використання цієї тактики в неофіційній 

ситуації обвинувачення у побутовому дискурсі:  

Mother: «Where’s Abby?» Lenny asked suddenly. 

Daughter:«Gone jogging». 

Mother:  «Jogging! She’s gone jogging. It’s pouring from 

the heavens, what’s she jogging in this weather for? When 

exactly were you going to help clean the house?» – mother 

said angrily (13, р. 438). 

Наведений діалог ілюструє уривок емоційної 

розмови матері та доньки. Повтори  (Jogging, gone 

jogging, jogging), інтерогативні конструкції (what’s she 

jogging in this weather for? When exactly were you going to 

help clean the house?) вказують на акцентування уваги 

мовцем саме на цій інформації, а також на його високий 

рівень емоційного напруження.  

Проаналізуємо такий приклад трансакції між матір’ю і 

сином: 

Mother:«I’ve been wondering if she implanted seeds of 

doubt and hatred of me in your head when you were much 

younger.» 

Son:«Grandmother Alfreda was ... she was an old bi tch , 

Mother. Her poisonous stories about you, her innuendos and 

her accusations were all meant to kill my love for you.» 

Mother:«Accusations?» Stevie shook her head , looking  

puzzled for a moment. 

Son:«She said it was your fault that Dad died.»  

Mother: Stevie was taken aback.«What next? But that’s 

not true. And you know better than that. Your father died of 

peritonitis. A bungled operation by an incompetent doctor. Of 

her choosing, I might add. If anyone was responsible for your 

father’s death, it was Alfreda, his own mother.» 

Son:«I didn’t know.» 

Mother:«Did she kill your love for me, Nigel?» 

Son:«Not entirely, no, Mother. But she did damage it, I’ve 

got to admit that. You see, I was very young, just a kid…. I’m 

so sorry, Mother» (14, р. 308–309). 

Ця інтерперсональна взаємодія ґрунтується на 

обговоренні бабусиних принципів виховання. Мати, 

сприймаючи сина як дорослу особу, яка готова під 

власним, розсудливим кутом зору інтерпретувати події 

дитинства, ініціює розмову мовленнєвим актом у формі 

складнопідрядного речення, висловлюючи щиру 

стурбованість ставленням сина до неї: I’ve been won-

dering… 

Фемінінна тактика запиту інформації виражена 

складнопідрядним реченням і квеситивом зі звертанням  

Did she kill your love for me, Nigel?  Тактика заперечення 

виражена граматичним запереченням із протиставним 

сполучником (But that’s not true) , дія котрої підсилюється 

апеляцією до реальних подій, фактів, фокус яких 

становлять конкретні іменники: father, operation, mother, 

абстрактні: father’s death, ім’я Alfreda, емфатична 

конструкція If anyone was responsible for… it was… 

Риторична тактика виражена еліптичним запитанням і 

передає щирі переживання матері Accusations ?, What 

next? 

Нова інформація Найджела вводиться тактикою 

посилання на джерело інформації, яка є рідко вживаною, 

й вербалізується моделями Pposs  +  Adj + N + V, Ppers + V: 

Her poisonous stories…, her innuendos and her accusat ions, 

She said…. Тактика посилання на джерело інформації 

може нести і негативний заряд через несхвальне 

ставлення до особи інформанта через неприємну, навіть 

образливу початкову інформацію для нього самого, а 

тому неавторитетну (як у вищенаведеному прикладі), і 

позитивний, завдяки чому початкова інформація легше 

сприймається та суб’єктивно інтерпретується  адресатом 
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й охоплює різні відомості – від наявної ситуації та 

базових цінностей до проблеми і пропозицій її вирішення.  

Речення з констатацією причини I didn't know, I was 

very young, just a kid… вибачення I’m so sorry, Mother 

указують, що, на думку сина, вік є найважливішим 

критерієм неістинної оцінки одержаної ним від бабусі 

інформації. Тактика заперечення виражена і експліцитно 

– з допомогою дієслова із заперечною часткою not (no):  

not entirely, no, Mother, і імпліцитно: But she did damage it, 

I’ve got to admit that. 

Як показало дослідження, у ситуації побутового 

спілкування має місце інтерпретаційний інформативний 

дискурс, який повною мірою відбиває рівень знань 

комунікантів та їх власну інтерпретацію конкретних 

подій і фактів дійсності. Син, з огляду на дорослий вік, 

зовсім по-іншому інтерпретує інформацію, одержану 

від бабусі, вживаючи стилістично знижену лексику an 

old bitch, прикметник poisonous, іменники innuendos, 

accusations, дієслово to kill, підсилююче did.  

Характерною особливістю цього інтерпретаційного 

інформативного дискурс є те, що, пропускаючи факти 

реального світу через призму власного сприйняття, для 

виконання цієї операції в комуніканта виникає потреба 

у зверненні до бази даних (зовнішньої, до якої входять 

знання про проблемне середовище і світ, у який він 

«поринає», чи внутрішньої, до якої входять знання про 

накопичений досвід). Дія, яка співвідноситься з тією чи 

іншою операцією в ході сприйняття й обробки 

інформації, залежить від стану зовнішньої та 

внутрішньої баз знань.  

У випадку зміни стану бази знань змінюється 

характер дій, виконуваних над отримуваною 

інформацією. Це означає, що над одним і тим же 

повідомленням виконуються різні мисленнєві дії з 

допомогою заданої операції залежно від того чи іншого 

стану бази знань. Процес онтологізації знання є 

суб’єктивним процесом присвоєння деякої інформації, 

процесом породження суб’єктивного змісту  деякого 

ментального стану на основі даної інформації, або 

процесом інтегрування її в даний світ мислення, у 

рамках якого суб’єкт приписує їй значення істинності-

неістинності [15, с. 70–71]. 

Розглянемо такий приклад діалогічної взаємодії між 

дочкою і батьком: 

 Daughter:«How’s Mom, Daddy?» I asked. 

Father: He hesitated a moment.«I don’t know. We’ll see. 

I think  she’s all right tonight. She’s asleep now.» 

Daughter:«What do you think, Daddy?» 

Father:«Well, Monkey, you know how I feel about this. 

I’m prepared for whatever happens. I think  maybe your 

mother is not as prepared for the hereafter as I am. I’m just 

waiting for her.» 

Daughter:«Would it be okay with you if she died, 

Daddy?» I asked, hardly believing that such a question had 

come out of me. 

Father:«Oh, sure,» he said.«We all have to go and it’s 

certainly getting to be that time for both of us. I’m not afraid 

for her. She’s worried about me, but she shouldn’t be. I’d be 

free to go, too, if she’d just go ahead and do it» (16, р. 56). 

Комуніканти мають спільні фонові знання з приводу 

обговорюваного топіка (самопочуття матері), під час 

розвитку якого актуалізуються концепти «життя», 

«смерть». Розмова, яку ініціює дочка складеним 

мовленнєвим актом – квеситивом зі звертанням  How’s 

Mom, Daddy?, відбувається в лікарні. Для чоловіка 

властивим є оформлення думки у вигляді трьох-п’яти 

мовленнєвих актів, для жінки – один мовленнєвий акт, 

що маркує його вищу комунікативну компетенцію й 

ширший індивідуальний когнітивний простір.  

Тактика запиту інформації у фемінінному мовленні 

має форму складеного мовленнєвого акту – квеситив зі 

звертанням What do you think, Daddy? Звертання у формі 

зменшувального іменника Daddy маркує піклування про 

батьків і стурбованість станом їхнього фізичного й 

емоційного здоров’я. Маскулінна тактика повтору 

виступає у конвергенції до генералізації, що виражено: 

повтор – анафоричний синтаксичний I think; лексичний 

повтор займенника I (8 разів) проти we (2 рази); she (5 

разів), що вказує на підсвідоме домінування чоловіка над 

жінкою в будь-якій складній життєвій ситуації. Тактика 

звертання з допомогою зооніма Monkey підтверджує 

емоційну й моральну близькість співбесідників.  

Висновки. В офіційному (судовому) та неофіційному 

(побутовому) типах дискурсу попри спільність стратегії – 

інформативної – тактики її реалізації різняться. У судовом у 

вона представлена тактикою організації інформації й 

тактикою акцентування конкретної інформації, а в 

побутовому – наступними тактиками: риторичною, 

запиту інформації,  посилання на джерело інформації, 

заперечення, генералізації, звертання, повтору. При 

спільності тактики акцентування конкретної інформації 

в офіційному дискурсі вона вербалізується з допомогою 

емфатичних конструкцій, екстраполяції, лексичного 

повтору, порівняння, паралельних конструкцій, а в 

неофіційному знаходить своє вираження переважно в 

інтерогативних конструкціях.  

Для побутового дискурсу характерний ширший спектр 

лексичних, граматичних,  стилістичних,  засобів та його 

моделей реалізації виокремлених тактик порівняно із 

судовим через ритуалізованість, визначеність структури 

проведення засідання, організаційну впорядкованість, 

жорстку регламентованість, монологічність форми та 

діалогічність змісту й термінологічну наповненість 

останнього. У судовому дискурсі широко застосовують 

різноманітні регулятивні сигнали, які сприяють 

логічному й послідовному структуруванню інформації, а 

також акцентні сигнали з метою привернення уваги 

слухачів до особливо вагомої інформації через 

стилістичний прийом повтору. 

Побутовому спілкуванню властивий 

інтерпретаційний інформативний дискурс, який 

відображає рівень обізнаності співрозмовників у різних 

галузях знань і сферах життєдіяльності особистості,  через 

їх власне бачення й трактування нагальних питань. Серед 

основних соціолінгвальних чинників, що значно 

впливають на добір мовних засобів, релевантними для 

офіційної сфери є «соціальний статус», «влада», а для 

неофіційної ситуації: «соціальний статус», «гендер», 

«вік», «ступінь спорідненості» (знайомства), «етнічна, 

національна належність».  

Перспективним,  на нашу думку, є дослідження 

реалізації інших стратегій в офіційному та неофіційному 

типах дискурсу в зіставному аспекті. 
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INFORMATIONAL STRATEGY REALISATION IN OFFICIAL AND NON-OFFICIAL TYPES OF DISCOURS E 

The article deals with the realisation of informational strategy in official and non -official types of discourse. An analysis i s 

based on courtroom discourse and everyday discourse respectively. The main methods of analysis are content analysis, 

pragmatic, conversational and speech acts analyses. Courtroom discourse has numerous unique linguistic features that 

distinguish it from everyday discourse. These differences occur semantically, lexically, syntactically and pragmatically. 

Language means are more varied in everyday discourse because of  strict lawsuit procedure of courtroom discourse. 
Key words: courtroom discourse, everyday discourse, informational strategy, tactics, interpretational informative 

discourse. 
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Постановка проблеми. Складна соціально-

політична ситуація в Україні, поглиблення кризового 

стану у суспільстві спричинила деградацію 

світосприйняття молоді у сферах культури, освіти, 

професійного самовизначення. Системний характер 

кризи значною мірою позначається на психіці молодого 

покоління. Молодь перебуває в стані непевності щодо 

перспектив свого життя, свого місця в стихії соціальних 

змін. Від нестабільності суспільства страждають 

насамперед діти, які є розгубленими, втратили ідеали, 

песимістично ставляться до майбутнього.  

Наслідком соціально-політичної кризи в суспільстві є 

криза основних інститутів соціалізації молоді. Сучасні 

підлітки по-іншому сприймають загальноприйняті 

норми моралі та поведінки, з іншої точки зору дивляться 

на життєві цінності. Як наслідок, у суспільстві 

з’являються непідготовлені до свідомого дорослого 

життя юнаки і дівчата, які не тільки не можуть 

адекватно оцінювати свої вчинки, але й аналізувати 

події, які відбуваються навколо них. 

За таких обставин у суспільстві щороку зростає 

рівень правопорушень, особливо серед неповнолітніх. 

Підлітки стають більш схильними до відхилень у 

поведінці та порушення взаємин із соціальними 

інститутами. Соціальні норми як критерії поведінки 

соціуму втрачають важливість для молоді.  

Девіантна поведінка як соціально-педагогічний 

феномен вимагає ґрунтовного дослідження. Сучасна 

педагогіка потребує розробки та впровадження нових 

підходів до організації виховної роботи з підлітками, що 

мають відхилення у поведінці. 

Аналіз наукової літератури дає підстави 

стверджувати, що у цій проблемі не вивчено належним 

чином питання організації соціально-педагогічного 

супроводу девіантних підлітків в рамках проведення з 

ними виховної роботи.  

Таким чином, недостатня розробленість означеної 

проблеми в педагогічній науці, її актуальність і 

практичні потреби сучасного етапу розвитку освіти в 

Україні обумовили вибір теми статті. 

Мета статті проаналізувати структурні компоненти 

соціально-педагогічного супроводу підлітків, які схильні 

до асоціальних вчинків. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом на 

дітях, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

зосереджена увага держави, науковців, практиків. У 

процесі поліпшення якості освіти соціально-педагогічна 

допомога є необхідною умовою розвитку особистості в 

сучасних умовах. 

Поняття соціально-педагогічного супроводу є значно 

ширшим у порівнянні з іншими способами надання 

соціальної допомоги особистості, яка опинилася в 

складних життєвих обставинах, та охоплює більше видів 

діяльності. 

Проблема супроводу досліджувалася зарубіжними 

(І. Кошго, П. Купка, Е. Нонан, М. Рутик, М. Скилбек, 

Е. Хартманн, Ю. Укке, R. Baker, W. Layton, A. Sandeen, 

J. Whiteley та ін.) та вітчизняними (М. Битянова, 

І. Булах, С. Васьковська, Л. Власенко, Н. Волянюк, 

Т. Демидова, А. Журавель, І. Дубровина, Е. Зеєр, 

Г. Ложкін, В. Панок, Н. Пов′якель, Е. Помиткін, 

Е. Рогов, Ю. Суховершина, та ін.) ученими. 

У Законі України «Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю» соціальний супровід трактується як робота, 

спрямована на здійснення соціальної опіки, допомоги та 

патронажу соціально незахищених категорій дітей та 

Сучасна педагогіка потребує розробки та впровадження нових підходів до організації виховної роботи 

з підлітками, що мають відхилення у поведінці. У статті розкривається сутність, причини девіантної 

поведінки. Характеризуються структурні компоненти соціально -педагогічного супроводу підлітків, які 

схильні до асоціальних вчинків, а саме: діагностика сутності проблеми, яка виникла, інформації про 

проблему і шляхи її розв'язання, консультації на етапі ухвалення рішення і вироблення плану розв'язання 

проблеми, вибір методів та технологій роботи, розробка програми супроводу та контроль за її 

ефективністю. 
Ключові слова: соціальні норми, девіації, девіантна поведінка, діагностика, консультація, соціально-

педагогічний супровід, підлітки. 
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молоді з метою подолання життєвих труднощів, 

збереження, підвищення їх соціального статусу [1]. 

Соціально-педагогічний супровід підлітків у системі 

освіти спрямований на створення соціальних умов для 

задоволення законних інтересів, свобод, реалізації права 

дитини на освіту, її розвиток, виховання і сприяє 

адаптації дитини до умов соціального середовища. 

Метою соціально-педагогічної роботи є організація 

виховного впливу на особистість підлітка з метою 

корекції та подолання різних відхилень у поведінці, 

опираючись на позитивні якості характеру дитини та 

розвиток моральних почуттів. 

Розглянемо особливості соціально-педагогічного 

супроводу в контексті конкретної соціальної проблеми – 

підлітка, який опинився в складних життєвих 

обставинах, схильний до поведінки, яка суперечить 

усталеним соціальним нормам. 

В сучасних умовах соціально-педагогічна робота з 

профілактики та корекції девіантної поведінки набула 

надзвичайної актуальності. Значна кількість підлітків 

обирає тип поведінки, який не узгоджується із 

соціальними принципами і нормами. 

Основним механізмом, який може підтримувати стан 

рівноваги в суспільстві є норми, які визначають порядок 

його функціонування та взаємовідносин між його 

членами. Зміни, які відбуваються у суспільстві 

призводять до зміни норм, визначаючи їх динамічність. 

Це, у свою чергу, зумовлює зміну  ставлення до певних 

поведінкових проявів. Виникає дещо інша позиція щодо 

соціальних подій. Те, що колись сприймалося як 

неприйняте суспільством, через певний час стає цілком 

нормальним.  

Соціальні норми можна визначити як явище групової 

свідомості, оскільки таким чином група схвалює або 

засуджує певний тип поведінки, оптимальні умови буття 

для кожного її члена, формуючи саме суспільство за 

конкретним зразком. Усталені норми суспільства 

обмежують індивідуальність окремих його членів, 

розвиваючи, таким чином, конформізм. Внаслідок 

такого стану окремі особистості часто висловлюють 

свою незгоду, протест проти соціальних норм. 

Отже, можна припустити, що у суспільстві виникає 

поведінка, яка суперечить прийнятим нормам та 

критеріям, тобто виникає стан порушення рівноваги. 

Якщо порушення носить прогресивний характер, 

спрямоване на зміну застарілих норм поведінки, то 

суспільство змінюється у напрямку просування до більш 

вигідних умов існування. Проте, якщо в основі 

недотримання соціальних норм лежить конфлікт 

цінностей, інтересів, розходження потреб, деформації 

способів їх задоволення, помилки у вихованні або ж 

життєві негаразди тоді виникає так звана девіантна 

поведінка окремих особистостей [2]. 

У таких умовах пріоритетним напрямком молодіжної 

політики держави має стати виховання морально 

здорового покоління, яке вміє формувати запити та 

дотримуватися правил та норм. Реалізувати такі 

пріоритети можуть інститути соціалізації через 

спеціально організований педагогічний вплив на 

особистість підлітка.  

Девіантна поведінка вивчалася широким колом 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, зокрема, 

соціально-педагогічний аспект девіантної поведінки 

підлітків досліджували С. Бадмаєва, І. Звєрєва, 

А. Капська, А. Мудрик, Т. Федоренко та ін. Крім того, 

ця проблема знайшла висвітлення у роботах психологів 

Л. Божович, І. Кона, А. Личко, Н. Максимової та ін. 

Проблема девіантної поведінки досліджувалася 

вченими Західної Європи та США. У наукових працях 

А. Адлера, А. Бандури, Р. Бернса, К. Леонгарда, 

А. Маслоу, Д. Міллера, К. Роджерса, Ф. Франкліна та ін. 

висвітлюється діагностична база вивчення проблеми 

девіантної поведінки та способів її подолання [3]. 

Залежно від розуміння сутності девіантної поведінки 

існують різноманітні підходи до її теоретичного аналізу.  

Представники біологічного підходу ( Ч. Ломброзо, 

У. Шелдон) вбачають причину виникнення девіацій в 

особливостях фізичної структури людини, її фізичних 

рисах, тілесній будові. 

Психологічні теорії (З. Фрейд, А. Адлер) визначають 

обумовленість девіантної поведінки психологічними 

відхиленнями особистості, наявністю певних комплексів 

та конфліктів між особистістю та суспільством. 

Соціальний підхід до розкриття сутності девіантної 

поведінки можна знайти у працях Е. Дюркгейма 

(розглядав девіантну поведінку як аномалію, яка 

здійснюється через відсутність норм), Р. Мертона 

(девіація відбувається, коли існує розрив між цілями 

суспільства та схвалюваними засобами їх досягнення), 

Г. Беккера (девіація розглядається як ярлик влади по 

відношенню до поведінки більш слабких груп), 

Т. Селліна, М. Міллера, Е. Сатерленда (конфлікт між 

субкультурою та панівними культурами суспільства 

призводить до виникнення девіацій) та ін. [4]. 

Таким чином, підґрунтям девіантної поведінки є 

проблеми самого суспільства. Дж. Нейл Смелзер серед 

проблем суспільства, які призводять до деградації 

особистості, називає саму традиційну сім’ю, яка 

опинилася під знаком питання внаслідок змін у 

структурі родинних зв’язків [5, c.83].   

Крім того, можна припустити, що девіації виникають 

у випадку, коли сама особистість відчуває внутрішній 

конфлікт, коли її особисті цінності не співпадають із 

соціальними правилами життя. Виникає дилема між 

прагненням задоволення внутрішніх потреб особистості 

та обов’язком виконання вимог суспільства. 

Отже, девіантна поведінка розглядається нами як 

результат складної взаємодії між суспільством та 

особистістю, в основі якої лежать перешкоди, на шляху 

досягнення мети, внутрішнього комфорту та 

особистісного задоволення. 

На формування девіантної поведінки впливають як 

зовнішні (соціально-політичні, економічні чинники), так 

внутрішні (біологічні та психологічні особливості) 

фактори. Сутність девіантної поведінки зводиться до 

того, що це поведінка, яка є відхиленням від прийнятих 

норм і вона є антисоціальною, тобто такою, яка порушує 

соціальні правила функціонування суспільства.  

Таким чином, можна припустити, що усунувши 

негативні зовнішні фактори, які не дозволяють 

особистості самоствердитися та зорієнтувавши підлітка 
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на інші зовнішньо прийняті цінності та внутрішні 

мотиви можна, певним чином, коригувати прояв 

девіантної поведінки. 

Для досягнення позитивного результату потрібно 

здійснювати комплексний вплив, що включатиме зміни 

не лише особистісного та психологічного характеру, але 

й розвиток соціальних якостей особистості, засвоєння 

усталених суспільних норм поведінки та оволодіння 

культурними цінностями [6]. 

Побудова системи соціально-педагогічного 

супроводу повинна ґрунтуватися на:  

1) врахуванні вікових особливостей 

онотогенетичного розвитку підлітків, їх динаміки;  

2) врахуванні закономірностей особистісного 

становлення підлітків та умов його проживання і 

виховання. 

Предметом соціально-педагогічного супроводу 

становлення особистості делінквента виступає суб′єкт-

суб′єктна і суб′єкт-об′єктна розвиваюча взаємодія, 

спрямована на вирішення суб′єктом розвитку 

актуальних проблем особистісного та соціального 

становлення. Основний зміст супроводу включає 

організацію взаємодії та спрямований на засвоєння 

супроводжуваними нових моделей поведінки, 

спілкування і діяльності. 

Метою соціально-педагогічного супроводу є зміна 

форм поведінки девіантних підлітків та повноцінна 

реалізація особистісних прагнень та інтересів на основі 

встановлених правил та норм поведінки. Мета 

супроводу може бути досягнута на підставі виконання 

таких завдань: формування особистісних якостей 

девіантного підлітка; розвиток психічних пізнавальних 

процесів; підтримка психологічного здоров'я, засвоєння 

позитивного досвіду у спілкуванні з оточуючим світом.  

Результатом соціально -педагогічного супроводу має 

стати зміна форм поведінки на прийняті у відповідному 

середовищі, особистісне задоволення, розвиток 

загальноморальних якостей особистості, вміння 

контролювати свої бажання та емоції, набуття 

впевненості в своїх можливостях та здатність 

передбачати наслідки своєї поведінки. 

Соціально-педагогічний супровід девіантних 

підлітків повинен включати наступні компоненти: 

діагностика сутності проблеми, яка виникла, інформації 

про проблему і шляхи її розв'язання, консультації на 

етапі ухвалення рішення і вироблення плану розв'язання 

проблеми, вибір методів та технологій роботи, розробка 

програми супроводу та контроль за її ефективністю [7]. 

Створюючи модель соціально-педагогічного 

супроводу девіантних підлітків, перш за все, потрібно 

окреслити коло проблем, з яким стикається підліток та 

які провокують його до скоєння антисоціальних вчинків. 

Моделюючи соціально-педагогічний супровід 

девіантних підлітків необхідно враховувати складові 

елементи його здійснення: вивчення особистості 

підлітка, який схильний до відхилень у поведінці 

(діагностика проблеми), корекційна робота з підлітками 

(проведення групової тренінгової роботи, 

використовуючи відповідні технології), індивідуальні 

консультативні бесіди, просвітницька робота щодо 

здорового способу життя, нормативної поведінки в 

суспільстві, розв’язання внутрішніх і зовнішніх 

конфліктів. 

Організовуючи корекційну роботу з девіантними 

підлітками не слід домагатися швидких і масштабних 

змін. Більш ефективним буде визначити локальні 

завдання, які випливають з попередньої діагностики 

відхилень у поведінці. І досить важливим є те, що 

постановка таких завдань повинна відповідати реальним 

можливостям та бажанням підлітків, на яких 

направлений цілеспрямований виховний вплив. 

Важливим моментом при організації взаємодії з 

дитиною – девіантом має стати принцип цілісності та 

узгодженості методів, тобто соціально-педагогічний 

супровід повинен бути не просто сумою різноманітних 

методів корекційно-розвивальної роботи з дітьми, але 

виступати як комплексна технологія, особлива культура 

підтримки і допомоги дитині у вирішенні завдань 

розвитку, навчання, соціалізації. 

Висновки. Таким чином, цілеспрямовано 

організована схема соціально-педагогічного супроводу 

та адекватно підібрані засоби виховного впливу на 

особистість дитини дозволяють ефективніше 

розв’язувати практичні завдання, пов'язані з проблемами 

девіантних підлітків у процесі навчання та виховання. 

Перспективами подальшого дослідження зазначеної 

проблематики є розробка моделі соціально-

педагогічного супроводу девіантних підлітків в школах-

інтернатах та побудова інноваційної моделі виховної 

роботі з даною категорією дітей, з метою їх соціалізації 

та адаптації до умов самостійного життя. 
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Постановка проблеми. Педагогічна діяльність є 

однією із важливіших у житті суспільства, адже вона 

містить в собі сукупність духовного та практичного 

досвіду поколінь, передбачає широкий спектр знань, 

вмінь та навичок.  

Практика викладання відноситься до видів 

діяльності, що пред’являє особливі вимоги до якісних 

характеристик протікання даного процесу: загально -

естетичного, художнього і духовно-творчого змісту. У 

зв'язку з чим пред’являються підвищені вимоги до особи 

педагога. Тим часом, в практиці викладання існує одна 

важлива проблема, яку можна позначити як 

переживання дискомфортних психічних станів 

викладачів під час публічних виступів. Дискомфортне 

публічне хвилювання як психологічний феномен 

відрізняється неоднорідністю і може виявлятися через 

різні емоційні стани, найбільш загальними з яких є 

тривога і страх перед аудиторією. Такі емоційні стани 

для людини є не рівноважними і супроводжуються 

підвищенням загального рівня особової активації. 

Мета роботи. Розглянути феномен публічного 

хвилювання та виявити можливі моделі подолання 

такого деструктивного стану. 

Виклад основного матеріалу.  

За своїми характеристиками публічні виступи 

педагогів, взагалі як і виступи акторів, ораторів та 

представників інших публічних професій є такими, що 

завжди супроводжуються стресовими ситуаціями. 

Починаючи ще з Древньої Греції, наприклад, ораторське 

мистецтво було невід’ємно пов’язане з політикою. Всі 

відомі оратори Древньої Греції були головними діячами 

політичної сцени (Демосфен, Перикл). Хороший оратор 

повинен був володіти ораторськими здібностями 

(природними або придбаними), умінням говорити 

красиво і переконливо, логічно вистроювати свою мову, 

робити її зрозумілою та розставляти  акценти на 

головних тезах свого виступу. 

Основна мета публічного виступу оратора – 

переконати слухачів в його правоті. Таке ж саме 

завдання переслідує педагог під час виступів перед 

численною аудиторією. 

Хвилювання, яке відчувають викладачі під час 

публічних виступів досліджували видатні педагоги та 

психологи. 

Р. Немов ототожнює публічне хвилювання зі станом 

афекту, який є результатом дії чи вчинку, що відображає 

особистісне емоційне забарвлення в аспекті оцінки 

скоєного [4,с.158]. 

Афект (від латинського affectus - душевне 

хвилювання) – це “…стрімкий і бурхливий емоційний 

процес вибухового характеру, котрий може надати не 

підкорену свідомому вольовому контролю розрядку в 

дії” [2,с.173]. 

Г. Сельє пов’язує сценічне хвилювання зі станом 

стресу. На його думку, найвища результативність роботи 

досягається не за відсутності стресу чи його мінімальної 

інтенсивності, а в оптимальній зоні, яка є 

індивідуальною. Поведінка суб’єктів у стресових умовах 

значно залежить від типу нервової системи, сили й 

слабкості їх нервових процесів. Таке співвідношення й 

визначає форму проходження стресу – еустрес чи 

дистрес. Еустрес здійснює позитивний, мобілізуючий 

уплив на життєдіяльність організму, а дистрес, навпаки, 

– негативний, гальмуючий [2,с.167 ]. 

Науковці розрізняють два види психологічного 

стресу:  

– інформаційний – виникає в ситуаціях 

інформаційних перевантажень, коли суб’єкт не може 

впоратися із завданнями, не встигає ухвалювати 

правильні рішення в необхідному темпі – при високій 

відповідальності за наслідки рішень; 

– емоційний - з’являється в ситуаціях загрози, образи 

й ін. При цьому різні його форми призводять до змін у 

перебігу психічних процесів. 

Низька якість знань, умінь чи навичок створює 

«дефіцит» інформації, який також сприяє появі 

інформаційного стресу. У кінці ХХ – на початку ХХІ 

століть психологічна наука поповнилася 

експериментальними даними про те, що стереотипні 

навички в оптимальній зоні стресових ситуацій 

виконуються ще швидше і більш автоматизовано, ніж 

слабо натреновані. Відтворення останніх за таких же 

умов перебуває під загрозою й вимагає контролю з боку 

активної довільної уваги. Фахівцям високого рівня 

знань, умінь та навичок властивий стенічний уплив 

емоцій на їх особистість під час дії оптимальної сили 

стресової ситуації, середнього – хвилювання та тривога, 

чи стресової ситуації,  а низького – надмірна емоційна 

напруга (М. Дяченко). 

Проблему подолання публічного хвилювання кожен 

вирішує по-своєму. Розглянемо деякі моделі опанування  

феноменом публічного хвилювання. 

 

У статті розглянуто феномен публічного хвилювання, виявлено походження стресу, запропоновано  

моделі опанування публічного хвилювання. 
Ключові слова: стрес, афект, проходження стресу – еустрес та дистрес, види психологічного стресу: 

інформаційний та емоційний, моделі опанування феномену публічного хвилювання. 
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1. «Модель подолання деструктивного стану»  

Під час виступу перед новою аудиторією викладачі 

можуть забувати текст своєї промови, збиватися та 

повторювати такі помилки регулярно при кожному 

виступі в присутності слухачів. 

 Аналізуючи даний випадок, стає очевидно, що в 

оцінці суб'єктом значущості ситуації мала місце 

об'єктивна переоцінка одного з параметрів ситуації, а 

саме, присутності нової аудиторії. В результаті 

відбувається трансформація діяльності виступаючого. 

Як тільки відбудеться усвідомлення причини, виявиться 

можливим і її запобігання. Виражається воно в 

переформовуванні значущості турбуючого фрагмента 

ситуації. Таким чином, установлюється рівновага всіх 

фрагментів, і, у свою чергу, буде досягнуто 

об'єктивність оцінки ситуації для виступаючого. 

Самовладання за допомогою когнітивних зусиль 

виявляється дуже ефективним  в цьому  випадку. 

2. «Модель адекватної оцінки своєї діяльності»  

Хвилювання може бути викликане неминучістю 

знаходитися в центрі уваги. В такому випадку викладач 

не може позбавитися від думок, що аудиторія його 

роздивляється, будь-які перешіптування між собою 

прагне уловити і відносить на свій рахунок. Абсолютно 

природно, що із-за такого стану виступаючого страждає 

якісний рівень викладання, що, у свою чергу, посилює 

стан дискомфорту і призводить до зниження самооцінки. 

В цьому випадку повинні проводитися заходи, що 

корегують, у формі тренінгових вправ, направлених на 

підвищення самооцінки, самосприймання і упевненості в 

собі. В результаті чого відбуватиметься адекватне 

сприймання себе, а цінність переживання уваги публіки 

прийде у відповідність з реальною значущістю. 

Виступаючий почне впевненіше відчувати себе на 

публіці та знаходити задоволення в увазі сторонніх 

людей (аудиторії). Таким чином, буде досягнута 

рівновага у взаємодії суб'єкта з ситуацією, при якому 

влада ситуації стане такою, що буде менш відчуватися, а 

самовладання суб'єкта - ефективнішим. 

3. «Модель позитивної мотивації»  

Ця модель пов’язана із акцентуацією на 

когнітивному усвідомленні причин скутості перед 

аудиторією. В результаті цього, читець  починає 

розуміти, що насправді йому заважає виступати перед 

численною публікою. Услід за усвідомленням 

автоматично відбувається переформулювання мотивації 

до виступів на позитивну,  в ході якої педагог буде 

відчувати себе під час промови достатньо комфортно, та 

виникне бажання виступати перед публікою. 

Таким чином, шляхом когнітивної переоцінки 

мотивації викладач буде налаштований   на позитивне 

відношення до виступу і, як наслідок, відчує  під час 

промови – стан публічного комфорту. 

Висновок. Отже, феномену публічного хвилювання 

слід приділяти значну увагу, виявляти основне джерело 

перебігу цього процесу та намагатися запобігти прояву 

деструктивного стану шляхом використання 

запропонованих моделей. 
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Постановка проблеми. В Україні триває 

розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу, що передусім 

стосується молоді. При цьому динаміка інфікування 

свідчить, що ураження вірусом поступово виходить за 

межі так званих уразливих груп (споживачів ін’єкційних 

наркотиків, жінок секс-бізнесу, чоловіків, які мають секс 

із чоловіками) і дедалі більше поширюється з-поміж 

загальної популяції – серед груп-містків, статевих 

партнерів наркозалежних осіб та жінок секс-бізнесу. Це 

актуалізує потребу в осмисленні процесів 

інституціоналізації профілактики ВІЛ/СНІДу в 

молодіжному середовищі як складного соціального 

явища, що кидає виклик усталеним уявленням щодо 

інтервенцій у сфері здоров’я і підносить питання 

формування здорового способу життя до пріоритетів 

державної молодіжної політики.  

Отже, актуальність даної теми полягає у важливості 

розповсюдження інформації про способи передачі,  та 

інфікування ВІЛ/СНІД, особливо серед молодого 

покоління, адже діти-це наше майбутнє, і необхідно 

розпочинати боротьбу із інфекцією, саме із ними, щоб 

запобігти поширенню хвороби. 

Метою статті є: проаналізувати соціально-

психологічні причини поширення ВІЛ/СНІД у 

молодіжному середовищі, розкрити шляхи 

попередження епідемії та профілактики. 

Аналіз публікацій. З погіршенням епідеміологічної 

ситуації до тематики ВІЛ/CНІДу зверталося чимало 

українських науковців. Так, різні аспекти формування та 

реалізації політики протидії епідемії розглядали  

А. Бега, Л. Бєлєнська, Ю. Скуйбіда, І. Хожило, 

О. Худоба, О. Юрченко та інші. Поведінку молоді, 

зокрема сексуальну, та обізнаність у  питаннях 

ВІЛ/СНІДу, шляхи та фактори ризику інфікування ВІЛ 

досліджували  

О. Балакірєва, І. Гришаєва, М. Люльчук, О. Плевако, 

В. Щербина тощо. Частина науковців (наприклад, 

О. Жабокрицька, С. Закопайло, В. Лях, С. Лапаєнко, 

Н. Романова, С. Терницька) зосереджується на 

психолого-педагогічних аспектах роботи з профілактики 

ВІЛ/СНІДу, формуванні у молоді мотивації до здорового 

способу життя. Питання змісту, пріоритетів та 

результатів здійснення молодіжної політики, соціології 

молоді перебувають у фокусі уваги таких науковців, як 

М. Головатий, В. Головенько, Ю. Глущенко, О. Кулініч, 

Н. Лукьянова, Н. Метьолкіна, В. Омельчук, В. Орлов та 

ін. Водночас у науковому дискурсі бракує інформації, 

яка би пов’язувала сучасне розуміння стратегій 

профілактичної роботи з молоддю з метою уникнення 

інфікування ВІЛ із проблемами формування та втілення 

державної молодіжної політики в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед 

зауважимо, що у науковій літературі пропонується низка 

стратегій профілактичного втручання із запобігання 

поширенню ВІЛ/ СНІДу у молодіжному середовищі. 

Традиційно стратегії профілактики поділяють на: 

первинні – спрямовані на усе населення, вторинні – ті, 

що фокусуються на роботі з групами підвищеного 

ризику, та третинні – запобігання поширенню вірусу від 

людей, які вже ним уражені [7]. Дещо інший підхід 

пропонує американський дослідник С. Ноар, який 

класифікує превентивні стратегії за рівнем впливу: від 

індивідуального (вузького) до структурного (широкого), 

а також додає превентивне лікування як рівень 

втручання [2]  

Відмінною особливістю втручання на 

індивідуальному, груповому та громадському рівнях є 

прямий вплив на поведінку учасників. Водночас 

втручання на структурному рівні передбачає непряме 

стимулювання до зміни поведінки через розширення 

доступу до засобів профілактики та діагностування. У 

свою чергу, медичні втручання сприяють поширенню 

практик, які попереджають передачу інфекції від 

заражених людей. 

Формування профілактичних програм має 

відбуватися з огляду на природу захворювання як 

такого, а також характер епідемії в країні. Важливим 

фактором, який впливає на поведінку того чи іншого 

представника групи ризику, є соціальне оточення або так 

звані «соціальні мережі». Прийняття рішень окремим 

представником нерідко відбувається під впливом лідерів 

(авторитетів) групи або колективу [5]. Соціальна мережа 

також впливає на самосприйняття ризику інфікування. 

Як доводить український науковець І. Гришаєва, 

залежно від самооцінки ризику інфікування ВІЛ, особа 

може змінити свою поведінку [2].  

Протидія епідемії ВІЛ/СНІДу має відбуватися водночас з боротьбою з чинниками, що її поглиблюють, 

насамперед соціально уразливим становищем молоді в українському суспільстві.  

У статті розглядаються стратегії профілактики, рівні профілактичної роботи з питань ВІЛ/СНІДу 

серед молоді та інституційні повноваження урядових структур, відповідальних за здійснення молодіжно ї 

політики у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.  
Ключові слова: епідемія ВІЛ/СНІДу, рівні профілактичних програм, інституційні повноваження .  
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Отже, дослідження підтверджують потребу в 

профілактичних інтервенціях на громадському та 

структурному рівнях. Науковці наголошують на 

існуванні кореляції між рівнем освіти та вірогідністю 

інфікування ВІЛ: освіченіша людина рідше потрапляє до 

групи ризику [6]. Під освітою в цьому випадку 

розуміється сукупність знань стосовно шляхів передачі 

ВІЛ, наслідків ризикованої поведінки, методів 

індивідуальної профілактики. Значення набутих знань 

виявляється насамперед у генеруванні внутрішньої 

мотивації представника суспільства до зміни поведінки. 

На принципі мотивації поведінки ґрунтується модель 

Фішера, згідно з якою важливим фактором успішного 

профілактичного втручання є забезпечення адекватними 

знаннями, а ефективність профілактичної інтервенції 

насамперед залежить від застосування і розвитку 

навичок та вмінь після втручання [3].  

Отже, можна дійти висновку, що досягнення 

освітньою кампанією рівня впливу на поведінку, від 

широкого (громадського) до вузького (індивідуального), 

є запорукою зниження ризику передачі ВІЛ. Але 

оскільки ефект від освіти на інфікування не є прямим, 

слід брати до уваги демографічні, соціальні 

характеристики особи та середовища, що її оточує.  

В Україні питання проведення профілактичної 

роботи щодо запобігання поширення ВІЛ/СНІДу 

регулюються чинними нормативно-правовими актами. 

Наразі державні програми включають у себе такі 

профілактичні заходи:  

 забезпечення масштабної первинної 

профілактики поширення ВІЛ- інфекції серед населення, 

передусім серед молоді, через проведення освітньої та 

роз’яснювальної роботи з залученням засобів масової 

інформації та мережі Інтернет з пропаганди здорового 

способу життя, духовних, морально-етичних, 

культурних цінностей та відповідальної поведінки;  

 посилення профілактичних заходів серед 

представників груп ризику;  

 дотримання вимог щодо безпеки лікувально-

діагностичного процесу в лікувально-профілактичних 

закладах шляхом повного переходу до використання 

медичних виробів одноразового використання;  

 посилення безпеки донорства щодо запобігання 

випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров, її 

компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації;  

 удосконалення механізму запобігання передачі 

ВІЛ-інфекції від матері до дитини;  

 забезпечення вільного доступу до 

консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-

інфекцію населення, передусім  молоді та представників 

груп ризику;  

 розширення доступу споживачів ін’єкційних 

наркотиків, передусім ВІЛ-позитивних, до замісної 

підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;  

 створення радіо- і телепередач з висвітлення 

проблем, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом.  

Задекларовані Українською державою заходи, як 

можна побачити, цілком відповідають сучасним 

уявленням щодо стратегій профілактичного  втручання, 

визначених науковцями як прийнятних для протидії 

поширення ВІЛ у молодіжному середовищі. Однак 

ВІЛ/CНІД – це комплексна проблема. Серед причин, що 

зумовили стрімке поширення інфекції в Україні, 

визначають: безробіття (особливо серед молоді); 

економічну нестабільність; поширення проституції 

(особливо дитячої); неконтрольоване вживання 

алкоголю та наркотиків; знецінення інституту сім’ї; 

прискорення темпів міграції. До того ж така ситуація 

багато в чому обумовлена кризою суспільства, що має 

наслідком: інформаційну необізнаність широкого загалу 

населення, незахищений секс, низький рівень 

зацікавленості в обстеженнях, наркотизацію молоді [6]. 

Поширення ВІЛ/СНІДу в Україні тісно пов’язане зі 

зростанням кількості випадків інфікування 

туберкульозом, що найбільше уражає представників 

бідних і маргінальних груп суспільства. Тобто епідемія 

ВІЛ/СНІДу має виразний соціальний характер, її 

поширення обумовлено низкою чинників, що значною 

мірою перебувають поза компетенцією медиків. Крім 

того, це захворювання має серйозні економічні, 

демографічні та соціальні наслідки, становить небезпеку 

для розвитку суспільства. Ретроспективний аналіз 

переконує, що для формування і реалізації ефективної 

політики протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні 

необхідно втілити низку загальних заходів, зокрема тих, 

що стосуються боротьби з бідністю серед молоді, 

забезпечення доступності для молоді соціальних, 

медичних, дозвіллєвих та рекреаційних закладів. 

Водночас структурний характер ВІЛ/СНІДу разом із 

соціоекономічними та політичними чинниками 

зумовлює потребу в інтегрованому багатосекторному 

підході до розв’язання проблем дискримінації, 

нерівності, безробіття, соціального виключення 

(відчуження) та стигматизації ВІЛ-позитивних людей, 

значну частину яких становлять діти та молодь. Лише 

такі комплексні заходи, що супроводжуються втіленням 

специфічних профілактичних інтервенцій у сфері 

ВІЛ/CНІДу, зможуть зупинити епідемію. Комплексність 

причин поширення епідемії ВІЛ/СНІДу у молодіжному 

середовищі порушує питання щодо інституційних 

повноважень здійснювати профілактичну роботу у цій 

сфері. Аналіз нормативно-правової бази свідчить, що 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту 

(згідно з Положенням про Міністерство, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України вiд 

08.11.2006 р. № 1573) вживає в межах своїх 

повноважень заходів щодо утвердження здорового 

способу життя населення, передусім дітей та молоді, 

проводить інформаційно-просвітницьку роботу з 

протидії поширенню серед дітей та молоді соціально 

небезпечних хвороб, створює і розповсюджує тематичну 

соціальну рекламу з пропаганди здорового способу 

життя та профілактики соціально небезпечних хвороб, 

забезпечує розвиток і діяльність мережі центрів 

ресоціалізації наркозалежної молоді, а також здійснює в 

межа своїх повноважень заходи щодо збереження 

репродуктивного здоров’я населення. Центри 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, структурні 

підрозділи Міністерства України у справах сім’ї, молоді 

та спорту зобов’язані надавати низку соціальних послуг 

щодо різних аспектів профілактики ВІЛ (що їх можна 

віднести переважно до групового та громадського рівня 
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інтервенцій). Зокрема, до повноважень центрів 

(відповідно до наказу Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту, МОЗ України «Про 

затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони 

здоров’я щодо різних аспектів профілактики 

ВІЛ/СНІДу» від 17.11.2006 р. № 3925/760) входить:  

– проведення інформаційно-просвітницьких 

профілактичних заходів (лекції, бесіди, відеолекторії) з 

дітьми, молоддю, батьками та педагогами;  

– проведення навчальних заходів профілактичного 

спрямування (семінари, тренінги) для дітей, молоді, їх 

батьків та соціальних працівників; надання медико-

соціальних послуг ВІЛ-позитивним дітям, молоді та 

членам їх сімей;  

– забезпечення розробки, виготовлення та 

розповсюдження інформаційно-просвітницьких та 

рекламних матеріалів;  

– забезпечення медичних працівників інформаційно -

просвітницькими матеріалами;  

– забезпечення обміну шприців у споживачів 

ін’єкційних наркотиків та їх передача для утилізації 

закладам охорони здоров’я;  

– забезпечення соціального супроводу ВІЛ-

позитивних дітей та молоді за направленнями закладів 

охорони здоров’я; надання соціальних послуг ВІЛ-

позитивним дітям, молоді та членам їх сімей;  

– проведення передтестового та післятестового 

консультування.  

Мережа сучасних соціальних закладів, зокрема, 

ефективних соціальних програм для реабілітації 

наркозалежних та людей, які живуть з ВІЛ, перебуває на 

початкових етапах становлення: лише в окремих містах 

функціонують необхідні соціальні служби. Бракує 

фахівців, здатних розробляти ефективну соціальну 

рекламу та проводити дієву тренінгову роботу з 

формування здорового способу життя з урахуванням 

ціннісних настанов сучасного молодого покоління. 

Додамо, що профілактика суспільно негативних явищ – 

це справа не лише держави, а й родини, в якій 

виховується дитина чи молода людина. До того ж, 

профілактична робота має розпочинатися не в 

підлітковому віці, якому притаманні прояви бунтарства 

та заперечення цінностей, а у ранньому дитинстві. Тому 

актуальності набуває робота з батьками, спонукання їх 

до обговорення з дітьми ризиків для здоров’я, контролю 

за поведінкою та проведенням вільного часу, створення 

довірливої атмосфери в суспільстві, дотримання 

сімейних цінностей усіма членами родини. Такий підхід 

має бути забезпечений як належною літературою, так і 

активною роботою соціально-психологічних 

консультаційних центрів для батьків (груповий рівень 

профілактики ВІЛ). 

Висновки. Таким чином, у науковій літературі 

виділяються п’ять рівнів інтервенційних програм з 

профілактики ВІЛ: індивідуальний, груповий, 

громадський, структурний, медичний. Політична 

відповідь на епідемію ВІЛ/CНІДу має передбачати 

застосування ефективних методів статевого виховання 

молоді; проведення інформаційних кампаній щодо 

шляхів передачі ВІЛ, доступності тестування на ВІЛ і 

послуг для тих, у кого виявлено вірус, із застосуванням 

сучасних ефективних методів і засобів комунікації, 

стратегій соціального маркетингу, впливу на соціальні 

мережі. Актуальним є стимулювання до проходження 

тестування на ВІЛ, особливо в групах, уразливих до ВІЛ, 

таких як споживачі ін’єкційних наркотиків та особи, які 

надають сексуальні послуги за плату; спрямування тих, 

хто отримав позитивний результат під час експрес-

тестування, до медичних закладів. Протидія епідемії 

ВІЛ/СНІДу має також відбуватися водночас з боротьбою 

з чинниками, що її поглиблюють, насамперед соціально 

уразливим становищем молоді в українському 

суспільстві.  
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

знаходиться на стадії інтенсивних і складних соціально-

економічних перетворень. За таких умов надзвичайно 

важливу наукову та практичну роль відіграють 

психолого-педагогічні інновації, які спрямовані на 

розвиток особистості майбутнього громадянина. Іншими 

словами, відбувається зміна “векторів” у педагогіці й 

освіті, яка пов’язана з переходом від навчання, як 

нормативно заданого процесу, до учіння, як реалізації 

вже сформованої індивідуальної пізнавальної діяльності 

школяра чи студента з метою її максимального 

виявлення, використання, “окультурення” результатами 

суспільно-історичного досвіду. Такий підхід передбачає 

створення відповідних технологічних умов 

інтенсифікації цілісного психолого-педагогічного 

процесу за умов особистісно зорієнтованого навчання. У 

цьому контексті глобального значення набуває 

проблематика психолого-педагогічного прогнозування, 

різноманітні аспекти якого активно впроваджуються в 

освітню практику не лише загальноосвітніх закладів, а й 

ВНЗ. Значний внесок у розробку даного питання зробила 

ціла низка науковців, зокрема, педагогічний аспект 

дослідження прогностичної діяльності вивчався 

В. Бестужев-Ладою, О. Брушлінським, Б. Гершунським, 

В. Загвязінським, Є. Никітіним та ін., філософські 

основи прогнозування висвітлюються у працях Е. Араб-

Огли, Ю. Будріна, В. Чередніченко, а його психологічні 

засади (зокрема теорія учіння про антиципацію) 

докладно аналізуються у роботах Дж. Брунера, Б. 

Ломова, С. Рубінштейна та ін. Разом з тим, у контексті 

цих досліджень, особливе місце посідає питання 

розробки та практичного втілення основних принципів 

проектування і прогнозування  навчально-виховного 

процесу як за традиційної (В. Безрукова, Е. Кагаров, 

І Цветкова та ін.) так і за інноваційної (М. Кларін, 

І. Підкасистий, А. Фурман та ін.) форм навчання. 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання) – опрацювання оптимального прогностичного 

змісту професійної діяльності фахівців психологічної 

служби ВНЗ за інноваційних умов навчання.  

Виклад основного матеріалу з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Сучасний етап розвитку освітології характеризується 

істотним підвищенням суспільних вимог до наукового 

обґрунтування всіх компонентів навчально-виховної 

діяльності за різними ступенями освіти. На якісно 

новому рівні розглядаються питання прийняття рішень у 

найрізноманітніших психолого-педагогічних ситуаціях. 

Сьогодні продуктивно в освітній теорії і практиці 

продуктивніше використовуються ідеї оптимізації 

прийнятих управлінських рішень, орієнтованих на 

досягнення найвищих для заданих конкретних умов 

результатів навчання та виховання учнів і студентів при 

раціональних витратах часу та інших ресурсів. Крім 

того, вченими все більше усвідомлюється роль 

психолого-педагогічної теорії, законів і закономірностей 

навчально-виховної діяльності в отриманні достовірної 

прогностичної інформації, і те, що прогнозування 

неможливе без поглибленого аналізу об'єкта та предмета 

освітньої діяльності.  

Доведено, що основний вектор розвитку освітньої 

сфери завжди має бути спрямований на майбутнє. 

Відтак, усі існуючі філософські концепції, політичні 

доктрини та стратегічні розробки будуть вважатися 

науково аргументованими і доказовими лише у тому 

випадку, якщо їх зміст відображає не тільки дані про 

стан і механізми функціонування освітніх об'єктів, а й 

перспективи їх розвитку. Настільки ж важливе значення 

має прогностичне обґрунтування тенденцій і постійний 

моніторинг змін параметрів в цілому тієї соціальної 

системи, з якою вказані об'єкти взаємодіють, оскільки 

освітня сфера не лише постійно відчуває безпосередній 

вплив останньої, а й сама має можливість впливати на ті 

чи інші її характеристики і якості.  

У більшості випадків складність, різноманіття та 

своєрідна специфіка об'єктів прогнозування у сфері 

освіти виключає підміну повноцінних, спеціально 

організованих прогностичних досліджень суто 

інтуїтивним передбаченням. Але на практиці воно все ж 

таки має місце, особливо коли мова йде про прийняття 

У статті проаналізовано та обґрунтовано доцільність розвитку прогностичного напрямку діяльності 

сучасної психологічної служби (ПС) вищого навчального закладу. Доведено, що лише інноваційна освітня 

модель професійної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає розробку та реалізацію 

оргтехнологічної моделі функціонування ПС університету може забезпечити детальне визначення 

напрямів, етапів, завдань, змісту, форм, методів, засобів навчально -виховного процесу і, найголовніше, 

гарантувати отримання прогнозовано окресленого результату співдіяльності його учасників.  
Ключові слова: прогноз, прогностика, прогностична діяльність, психологічна служба університету, 

інноваційна модель професійної підготовки майбутніх фахівців , оргтехнологічна модель діяльності 

психологічної служби.  
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політичних і стратегічних рішень у освітньому просторі, 

тим більше, якщо ці інтуїтивні думки належать досить 

високопоставленим функціонерам від освіти та 

політики [1,с.31]. 

Прогностика – наукова дисципліна про 

закономірності розробки прогнозів, предметом якої є 

закони і методи прогнозування. Включаючи у себе всі 

без винятку профільні системи наукового знання, 

відповідно до класифікації наук вона може бути 

розділена за окремими напрямками: соціальним, 

військовим, медичним, економічним, науково-

технічним, демографічним, психолого-педагогічним 

тощо.  

Сфера застосування психолого-педагогічного 

прогнозування надзвичайно широка та має декілька 

рівнів реалізації. На найвищому, державному, основне 

завдання останнього – передбачення: - соціально-

економічних умов, в яких буде розвиватися освітня 

сфера в майбутньому; - нових суспільних вимог, що 

будуть висуватися до особистості в майбутньому; - 

необхідних змістовних та організаційно-структурних 

змін систем освіти в цілому і окремих її компонентів 

тощо. Це достатньо тривалий та складний процес, який 

вимагає залучення значних матеріальних та людських 

ресурсів. Нас же цікавить, насамперед, питання про те, 

яким чином, використовуючи усі переваги 

прогностичної діяльності, отримати максимальний 

результат вже сьогодні в умовах реального вищого 

навчального закладу. В такому разі, на нашу думку, 

доцільніше всього говорити про те, що основною метою 

прогнозування при цьому стає пошук та передбачення: - 

ефективності запропонованого змісту, методів, засобів і 

організаційних форм навчання та виховання до 

управління процесом цілеспрямованого формування в 

учнів і студентів усвідомленого і зацікавленого інтересу 

до праці, наукового світогляду, необхідних соціальних, 

психологічних і моральних якостей, що виникають під 

впливом соціально-економічного та науково-технічного 

прогресу; – нових шляхів та методів удосконалення 

системи профорієнтації, профвідбору та профадаптації 

учнів та студентів; – можливості оптимізації освітньої 

діяльності у зв'язку з безперервною зміною суспільних 

вимог до особистісних і професійних якостей 

випускників навчальних закладів різного типу [3; 4].  

У складних умовах сьогодення, коли молодь 

щоденно зіштовхується із проблемою життєвого, 

особистісного, ціннісного, професійного вибору, 

основне завдання будь-якого навчального закладу й, 

передусім, ВНЗ –  створити максимально комфортні 

умови для забезпечення процесу самоактуалізації, 

саморозвитку, самореалізації особистості кожної 

молодої людини. Інноваційні технології, оптимізація 

освітнього простору, розширення можливостей вибору 

прийнятних технологій, форм, методів і засобів 

навчання – це все, що нині є у розпорядженні сучасного 

студента. Але на шляху до усвідомлення себе як 

справжнього фахівця та особистості-фахівця більшість 

юнаків і дівчат зіштовхуються з цілою низкою 

труднощів, починаючи з особливостей перебігу 

адаптаційного процесу і завершуючи визначенням 

подальших життєвих орієнтирів. У цей час різко зростає 

потреба у вчасній допомозі в налагодженні 

міжособистісних стосунків, у звиканні до нового 

соціального статусу та підвищенні їхньої 

психоемоційної стійкості у подоланні життєвих 

проблем, складних ситуацій, різноманітних соціальних 

бар’єрів. Звичайно, більшість студентів намагаються 

самі впоратися з незвичними для них умовами 

життєдіяльності, але, як показує буденна практика, 

значна їх частина все ж таки потребує допомоги. 

Найчастіше ця місія покладається на деканів та їх 

заступників, кураторів і професорсько-викладацький 

склад кафедр. Однак, найоптимальнішим варіантом 

мінімізації проблемного тиску повсякдення на 

індивідуальність студента, на нашу думку, має  стати 

організація діяльності психологічної служби, до складу 

якої входить група фахівців-психологів, котрі покликані 

здійснювати «психологічний супровід багатоскладового 

процесу розвитку особистості студента в освітньому 

часопросторі сучасного університету» [7,с.81]. Та як 

засвідчив досвід наукових пошукувань, 

найактуальнішою проблемою функціонування 

останньої, є відсутність чітко визначеного змісту її 

діяльності, зокрема немає такої повновагомої 

професійної технології, яка б оптимізувала засоби та 

ресурси кожного учасника освітнього процесу та 

гарантувала б отримання прогнозованого результату.  

На сьогодні прийнято виділяти два напрями 

діяльності психологічної служби в системі освіти: 

актуальний і перспективний. Перший пов'язаний із 

розв'язуванням злободенних питань, що виникають у 

процесі навчання й виховання студентів, та проблем, 

пов'язаних із порушеннями їх поведінки, спілкування, 

інтелектуального та особистісного розвитку. Другий – 

зорієнтований на перспективний розвиток 

індивідуальності кожного суб'єкта освітнього процесу. 

Ці два напрями неподільно взаємопов'язані між собою, і 

хоча, на перший погляд, здається, що основний зміст 

праці освітнього психолога зосереджений на 

актуальному напрямі його діяльності, саме 

перспективному напрямові роботи з студентами 

належить пріоритет. 

Прискіпливий погляд на зазначену проблематику дає 

нам змогу стверджувати, що основна суперечність у 

становленні системи наукового прогнозування у сфері 

освіти, полягає не у відсутності яскравих та 

прогресивних наукових ідей, а скоріше у відсутності 

саме системності та довершеності у процесі створення та 

реалізації конкретних задумів, планів, проектів. Так, 

наприклад, дуже часто детально розроблене та 

теоретично обґрунтоване дослідження виявляється 

малоефективним і практично недієздатним через те, що 

передбачає докорінні, кардинальні зміни в усій освітній 

системі, які вимагають значних матеріальних і технічних 

затрат, до яких не готова ні держава, ані вища школа. 

Або, навпаки, інноваційні впровадження окремих 

ентузіастів-практиків дозволяють досягнути реальних 

практичних результатів, проте вони залишаються 

надбанням конкретних навчальних закладів, оскільки, не 

маючи наукового підґрунтя, не можуть претендувати на 

всезагальне визнання.  

Очевидно, що прогностична діяльність у системі 

освіти має повноаспектно поєднувати методологічну 

роботу науковців-теоретиків і досвідно-новаторську 
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психологів та викладачів-практиків, які спроможні 

спільно створити детальне нормативне уявлення про 

навчально-виховний процес як безперервну, 

взаємопов’язану, добре організовану співпрацю 

викладача та студента. Яскравим прикладом такої 

співпраці може бути обстоювана нами модульно -

розвивальна система проф. А. В. Фурмана, наукове 

проектування якої дозволяє не лише зберегти існуючі 

основоположні засади традиційної освітньої системи, а й 

максимально ефективно впровадити запропоновані 

інновації, які ґрунтуються, “по-перше, на 

соціокультурній парадигмі щодо витлумачення природи 

освітнього процесу; по-друге, на ширшому полі 

проектних завдань, оскільки йдеться не про навчальні 

предмети, а навчальні курси як довершений досвід 

соціально продуктивної діяльності учасників 

навчального процесу; по-третє, на змісті не стільки 

традиційних принципів проектування, скільки системно 

аргументованих – ментальності, духовності, 

розвитковості, модульності” [8,с.251].  

Модульно-розвивальна система обстоює підхід, що 

визначає мету інноваційного навчання як “комплексне 

забезпечення прогресивного психо-соціального розвитку 

викладача і студента за умов діалектично пов’язаних 

процесів навчання, виховання, освіти й самореалізації, а 

конкретніше – як оптимізацію багатоскладних процесів 

соціально-особистісного зростання учасників 

розвивальної взаємодії” [8,с.147], та характеризується 

наступними моментами: а) забезпечує багатоциклічний 

розвиток кожного студента як суб’єкта, особистості, 

індивідуальності та універсума у процесі його 

самозреалізування в цілісному модульно-розвивальному 

метапроцесі; б) враховує, окрім посферного розвитку 

особистості (розумовий, соціальний, психосмисловий, 

духовний), такі складові, як простір індивідуального 

розвитку Я викладача і студента  (дієвий, ситуативний, 

середовищний, контекстний, вселенський) і внутрішній 

час їх реалізації (доскуб’єктний, доактуальний, 

актуальний, потенційний, ідеальний); в) діалектично 

поєднує процеси навчання, виховання, освіти та 

самореалізації й водночас забезпечує почергове 

переважання одного з них на певних періодах модульно -

розвивального циклу; г) збагачує механізм соціалізації 

науковими знаннями, нормами та культурними 

цінностями у ситуативному контексті переваг 

української ментальності; д) провідним джерелом 

психосоціального зростання особистості як викладача 

так і студента є самоактивність, котра стимулює 

розгортання процесів саморозвитку, самоактуалізації та 

самореалізації кожного моменту їхньої паритетної 

освітньої діяльності [5; 8]. 

Основний зміст психолого-педагогічного 

прогнозування при цьому становить організація, 

підтримка, корекція та контроль пошукової пізнавальної 

активності студента, що здійснюється ним під час 

освітньої діяльності на паритетних засадах і має на меті 

досягнення конкретних освітніх цілей. Базовою 

інноваційною ідеєю, котра пропонується нами, є 

положення про те, саме таке трактування даного 

визначення дає змогу здійснювати адекватний прогноз 

щодо соціального зростання особистості студента на 

внутрішньо-глибинному рівні, який безпосередньо 

пов’язаний не лише із зоною актуального, а й 

однозначно спрямований на зону його найближчого 

розвитку кожного моменту навчальної взаємодії. 

Оскільки будь-який варіант прогнозування – це 

завжди деталізований опис практичної реалізації 

концептуальних основ психолого-педагогічної взаємодії, 

то при цьому виникає цілком реальна можливість 

побудови чіткої ієрархії цілей, які ставляться перед 

учасниками навчально-виховного процесу, починаючи із 

найпростіших і завершуючи найбільш досвідно 

віддаленими та складними, що передбачають суттєві і 

тривалі у часі зміни у структурі і наповненні психічного 

розвитку студента. Мовиться не стільки про формування 

самих цих цілей, скільки про створення чіткої, логічно 

завершеної системи, яка б дозволяла ефективно керувати 

освітнім процесом, відштовхуючись від цілеформування, 

котре передбачає свідоме визначення мети і розробку 

плану дій щодо її реалізації й досягаючи цілереалізації, 

котра фіксує втілення конкретної мети в реальну 

освітню діяльність та розв’язує внутрішні і зовнішні 

суперечності між суб’єктом (студентом) та об’єктом 

(освітній зміст) [2,с.78]. За умов традиційного навчання 

втілення такого задуму досить проблематичне, позаяк 

відсутність взаємоузгодженої проективної роботи його 

учасників та недосконалість методично-засобового 

інструментарію, створюють істотні перешкоди на шляху 

досягнення як найближчих, так і віддалених цілей. 

Особливість форм і методів, які використовуються за 

інноваційно-психологічної проектної діяльності [8], 

зокрема уможливлюють аналіз не тільки системи 

проміжних та кінцевих результатів навчання за 

допомогою відомих  і новітніх форм роботи студентів, а 

й сам процес виконання цих завдань.  

Необхідно також враховувати, що психолого-

педагогічне прогнозування – це лише етап, хоча 

обов'язковий і необхідний, що випереджає розробку 

стратегії розвитку освіти. Але важливо враховувати і те, 

що ці проблеми мають знаходитися в зоні постійної 

уваги як дослідників так і організаторів навчально-

виховного процесу. При цьому сам етап прогнозування 

має, фактично, стати безперервним, а інформація, яка 

надходить з усіх джерел та вказує на стан 

досліджуваного об’єкта, має повсякчас функціонувати в 

зоні прийняття тих чи інших управлінських рішень. 

У зв'язку з цим слід особливо наголосити на тому, що 

психолого-педагогічне, як і будь-який інший вид 

наукового прогнозування –  не спонтанний процес 

передбачення майбутнього на основі простої 

екстраполяції виявлених тенденцій, не механічне 

підсумовування низки припущень і суб'єктивних думок, 

а спеціально організоване системне наукове 

дослідження, спрямоване на отримання випереджаючої 

інформації про перспективи розвитку фонових і власне 

освітньо-педагогічних об'єктів з метою формування 

політики і стратегії освітньої сфери, а відтак і прийняття 

оптимальних рішень. 

Висновки. Незважаючи на все зростаючий інтерес до 

питанням стратегії, прогнозування та перспективного 

планування у сфері освіти як в нашій країні, так і за 

кордоном, саме поняття "психолого-педагогічне 

прогнозування" все ще не набуло достатньо чіткого, 

загальновизнаного визначення. Між тим, таке 



  
86 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 
 

визначення має вагоме методологічне значення, оскільки 

від його змістовної трактування багато в чому залежить 

орієнтація всієї прогностичної діяльності у сфері освіти. 

На нашу думку, прогностична діяльність у системі 

освіти має повноаспектно поєднувати методологічну 

роботу науковців-теоретиків і досвідно-новаторську 

психологів та викладачів-практиків, які спроможні 

спільно створити детальне нормативне уявлення про 

навчально-виховний процес як безперервну, 

взаємопов’язану, добре організовану співпрацю 

викладача та студента. При цьому, ключову роль 

відіграють фахівці психологічної служби, які володіють 

усім арсеналом необхідних знань, умінь, навичок, 

методологією, формами, методами і засобами 

практичної психології, а відтак забезпечити постійний 

«прогностичний супровід» стратегічних, тактичних та 

оперативних рішень, які приймаються на рівні вищого 

навчального закладу та забезпечити отримання 

очікуваного достовірного результату. Яскравим 

прикладом такої співпраці може бути обстоювана нами 

модульно-розвивальна система, наукове проектування 

якої дозволяє не лише зберегти існуючі основоположні 

засади традиційної освітньої системи, а й максимально 

ефективно впровадити запропоновані інновації. 

Одним із найпріоритетнішим завдань діяльності 

працівників психологічної служби ВНЗ є збереження 

психічного здоров’я студентів, а їх головна ідеологія – 

психолого-педагогічний супровід останніх у навчально-

виховному процесі. Це означає що фахівці-психологи не 

можуть змінити внутрішній світ особистості без її 

власної волі, власного бажання, але можуть взаємодіяти, 

пропонуючи різні шляхи вирішення тих чи інших 

завдань чи проблем, можуть організувати 

співробітництво, спрямоване на самопізнання та 

самовдосконалення, що допоможе особистості 

максимально використати надані соціально-

педагогічним середовищем можливості для освіти і 

розвитку й одночасно адаптувати її індивідуальні 

особливості до умов університетського та соціального 

довкілля.  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT PROSPECTS DIRECTLY PREDICTIVE OF UNIVERS ITY 

PSYCHOLOGICAL SERVICE 

The article analyzes and the necessity of predictive direction of modern psychological service of higher education. Proved  

that only innovative educational model of training future professionals, which includ es the development and implementation 

orgtechnology model of PS university can provide detailed identification of areas, stages, tasks, content, forms, methods and 

means of the educational process and, most importantly, to ensure getting predictable cooperation outlined the outcome o f i t s 

participants. 
Key words: prediction, prognostication, prognostic activity University psychiatric services, orgtechnology innovative 

model of training future professionals, model of psychological services. 
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Постановка проблеми. В ХХІ столітті 

продовжується інформатизація суспільства. Ця ідея 

приживається неначе закономірний етап в існуванні 

людства. З кожним днем інформації стає все більше і 

вона увесь час оновлюється. Інформація та інформаційні 

технології виступають рушійною силою у процесах 

розвитку науки, економіки, політики, культури, освіти 

тощо [25]. Вплив на людину досягнень інформаційного 

суспільства є очевидним і полягає у неможливості її 

комфортного та безпечного існування в сучасному світі. 

Дослідники акцентують увагу на труднощах у 

життєдіяльності особистості, що виникають через 

швидкі темпи впровадження таких непростих у 

сприйнятті інформації та інформаційних технологій [16]. 

Останнім часом в розвинутих країнах вже 

«вимальовується» картина, яку описали теоретики 

інформаційного суспільства (Д. Белл, Ф. Махлуп,                    

Е. Тоффлер), прогнозуючи, що «весь світовий простір 

перетвориться в єдину комп’ютеризовану громаду… 

Люди будуть жити в електронних квартирах і котеджах. 

Кожне житло буде обладнане різними електронними і 

комп’ютеризованими спорудами, а основна діяльність 

людей буде складатися з обробки інформації 

(матеріальне і енергетичне виробництво припаде на 

частку машин)» [16]. Очевидним є те, що за таких 

обставин людина вже не може бути психологічно та 

навіть психічно здоровою [23]. 

Науковці звертають увагу на той факт, що за кожен із 

комунікаційних проривів в інформаційній еволюції 

(виникнення писемності, друкарства, радіо, телебачення, 

Інтернету) людство розплачується кардинальними 

змінами пізнавальних процесів, розумових здібностей 

тощо. В наші дні швидке поширення та засвоєння 

інформації відбувається переважно селективно, що  

впливає на якісні зміни у формуванні та розвитку 

особистості. Деформації піддаються духовність, ціннісні 

орієнтації людини, паплюжаться та кривдяться моральні 

норми та критерії, породжуються та формуються 

неадекватні соціальні стереотипи та установки [1]. До 

того ж динамічні зміни, що відбуваються в українському 

суспільстві внаслідок соціально-економічних, 

політичних негараздів, призводять до виникнення безлічі 

соціально-психологічних проблем в житті особисто-

сті [17]. Сьогодні людина мусить жити та діяти в умовах 

втрати стабільності, поширення криз та конфліктів. 

Деструктивному впливу піддається психоемоційна сфера 

особистості. На сучасному етапі набуває поширення 

дослідження проблеми  «психоемоційного стресу» [4]. 

Невтішними є статистичні дані щодо зростаючої 

кількості психосоматичних розладів у населення [4]. І 

можна лише уявити, що буде відбуватися надалі, які 

наслідки очикують на людей, що мають жити в умовах 

інформаційного тиску. 

Мета статті - дослідження проблеми психоемоційної 

стійкості особистості в умовах інформаційного 

суспільства з метою окреслення шляхів психічної 

стійкості людини для збереження її внутрішньої 

збалансованості у протистоянні викликам оточуючого 

світу. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційне 

суспільство, в якому більшість працюючих зайнята 

виробництвом, зберіганням, переробкою й реалізацією 

інформації, особливо вищої її форми – знань, 

прискореними темпами поглинає індустріальне 

суспільство [25]. Визначальними ознаками цього 

процесу стали виступати: 

– підвищення ролі інформації, знань та 

інформаційних технологій в житті суспільства;  

– збільшення чисельності людей, що зайняті 

інформаційними технологіями, комунікаціями та 

виробництвом інформаційних продуктів і послуг 

(загальне зростання їхньої частки у валовому 

внутрішньому продукті); 

– зростаюча інформатизація суспільства з 

використанням  телефонії, радіо, телебачення, мережі 

Інтернет, а також традиційних та електронних ЗМІ; 

– створення глобального інформаційного простору 

тощо [24]. 

З самого початку роботи з інформацією у людини 

з’являється низка проблем: шукаючи певну інформацію, 

вона починає стикатися з перешкодами, адже будь-який 

пошук часто пов’язаний з появою перепонів, бар’єрів та 

ризиків. До того ж «людині інформаційного століття» 

нелегко швидко переключитися з одного виду діяльності 

В статті розглянуто особливості життєдіяльності людини в умовах інформаційного суспі льства. 

Значну увагу приділено дослідженню впливу інформації на психіку людини. В роботі проаналізовано 

особливості психічної діяльності людини на сучасному етапі. Доведено необхідність вивчення проблеми 

психоемоційної стійкості особистості в сучасних умовах Окреслено шляхи формування психічної стійкості 

людини в мінливих умовах сьогодення. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформатизація, особистісні деформації, психоемоційний 

стрес, інформаційні технології, емоційна нестабільність, психічна стійкість, стресостійкість. 
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на інший. Вона просто психічно не є готовою до цього, 

бо її можливості та здібності обмежені [9]. В свою чергу, 

це викликає негативні реакції, наприклад, неприйняття і 

відторгнення, втому тощо. Ці проблеми можуть бути 

спровоковані, наприклад, інформаційним шумом чи 

інформаційним  бар’єром [16; 25]. Так, інформаційний 

бар’єр здатний породжувати функціональне 

розшарування інформації, тобто її появу на різних мовах, 

в різних за функціональним призначенням документах 

(звітах, статтях, монографіях, практичних посібниках 

тощо). На думку деяких авторів, «він є двоєдиний, бо 

об’єктивний або ж суб’єктивний фактори 

перешкоджають отриманню потрібної інформації та 

ускладнюють використання документів як джерел 

інформації» [25]. Об’єктивні фактори, в свою чергу, 

зумовлені закономірностями розвитку потоків 

інформаційного зростання: зростанням кількості 

публікацій (наприклад подвоєнням їх числа кожні два – 

п’ять років), розсіюванням публікацій у різних виданнях, 

старінням публікацій чи, навпаки, їх актуалізацією. Вони 

можуть бути просторовими, коли місце знаходження 

документа невідоме; кількісними, що відображають 

неможливість споживача фізично освоїти всі джерела 

інформації, які відповідають його потребам; 

географічними (територіальними), сутність яких полягає 

у відстані між документом та споживачем;  мовними – 

незнання споживачем мови, якою написаний документ 

тощо. Суб’єктивні фактори пов’язані, по-перше, з 

психологічними чинниками та засновані на недооцінці 

людиною ролі інформації в технічній, виробничій, 

підприємницькій, управлінській діяльності, боязні 

труднощів її пошуку і освоєння (особливо в умовах 

сучасної світової комп’ютеризації). Проблемою може 

стати й стратегія інформаційного  пошуку, що випливає 

із невміння правильно її вибрати за відсутності 

необхідних навиків в роботі з інформаційними 

чи економічними системами. Уміння можуть бути не 

сформовані через брак коштів у споживача для 

придбання джерел інформації та оплати відповідних 

послуг. Особливий різновид інформаційних бар’єрів 

складають ідеологічні та політичні фактори, які 

перешкоджають обміну інформацією як в середині 

країни, так і між країнами [25]. 

Появі і поглибленню інформаційного бар’єру 

сприяють інші явища, наприклад, інформаційний 

шум, коли в загальному об’ємі отриманих корисних 

даних наявні сторонні сигнали (шуми), бо в результаті 

пошуку не завжди можна отримати релевантну 

інформацію. 

Для людини найважливіший – психологічний бар’єр, 

що зазвичай виникає як захисна реакція індивіда на 

будь-які спроби змінити налагоджену протягом 

тривалого періоду життя і роботи послідовність дій, 

виконання процедур і т. ін. Здебільшого він обумовлений 

перевантаженнями, що пов’язані з пошуком необхідних 

даних, потребою вибору найбільш значущих відомостей 

з великого масива, потім вивченням відібраних 

матеріалів, які складаються часто з великої кількості 

документів. Ця проблема може виникнути й тоді, коли 

начебто наявний рівень комп’ютерної «шкільної» 

грамотності, як вважається, достатній для вирішення 

типових прикладних задач. Але, як показує досвід, 

частіше все-таки це не дозволяє здійснювати якісний 

пошук (особливо в електронних базах даних і в 

Інтернеті) та інтелектуальне використання інформації, 

точне перетворення текстів без наявності розвинених 

аналітичних і логічних навичок. Придбати їх можна, 

розвиваючи аналітичну діяльність з анотування і 

реферування документів [6]. 

На думку вчених, тотальна інформатизація пагубно 

впливає на мислення. Інтернет зменшує здатність 

концентруватися і споглядати: мозок з часом починає 

чекати надходження інформації в тому вигляді, в якому її 

поширює Мережа, – у вигляді стрімкого 

потоку частинок. Мислення стає уривчастим, читання – 

поверхневим. Врешті, люди перетворюються в 

«розшифровувачів інформації». А зона мозку, що 

відповідає за абстрактне мислення, 

атрофується. Психологічні експерименти показали: коли 

учасникам задавали складні запитання, то вони, 

насамперед, починали думати про комп’ютер, що може 

їх врятувати [3]. 

Крім того, обґрунтовуючи чисельні дослідження, 

психолог В. Черепанов стверджує, шо люди, 

які проводять години в соціальних мережах чи за 

комп’ютерними іграми наче впадають у дитинство. Цей 

феномен психологи назвали «кризою ідентичності». Він 

характеризується неадекватністю самооцінки, втратою 

почуття перспективи, безпричинним песимізмом, 

зовнішньою пасивністю, бескомпромісністю, агресивні-

стю [28]. 

Хай-тек-революція занурила нас у стан розсіяної 

уваги, коли стежиш за всім відразу, ні на чому не  

зосереджуючись. До того ж мозок 

такою мірою адаптується до можливостей техніки, що 

наша пам’ять практично не використовується. В 

результаті вона стає поверхневою і короткочасною. 

Людина швидше запам’ятовує не саму інформацію, а те, 

в якій папці на комп’ютері вона лежить. Комп’ютер та 

інтернет стали для людини своєрідним «протезом» 

пам’яті.  

Відомий американський психіатр 

Г. Смолл стверджує, що «цифрова революція, що 

здійснюється просто зараз на наших очах примушує 

мозок еволюціонувати при чому в небаченому  раніше 

темпі. На сцену виходить нова раса – цифрові аборигени, 

яких хай-тек оточує з дитинства. Лише уявіть: для 

розвитку мозку до його теперішнього стану знадобилося 

декілька сотен тисяч років, а для еволюції, що 

відбувається під впливом сучасних технологій, 

виявилося досить одного покоління! Це найнесподівані-

ший і найзначніший перелом в історії людства…» [23]. 

Виявляється, що чуттєва сфера людини також 

піддається інформаційному тиску. Якщо зануритися 

у детальний розгляд того, як організм людини здатний 

сприймати інформацію, то ми дізнаємося, що  це 

здійснюється завдяки п’яти органам  почуттів. Так, 

завдяки зору людина сприймає візуальний вид 

інформації; слух сприймає аудіальний її вид; нюх – 

нюховий; смак – смаковий; дотик – тактильний. За 

різними оцінками від 75 до 90 % інформації людина 

отримує за допомогою органів зору, приблизно 9 – 15 % 

– за допомогою органів слуху, решту – за допомогою 

нюху, смаку та дотику. Оскільки сучасна людина дуже 
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багато часу працює з інформацією, і, безумовно, 

тривалий час задіяні здебільшого лише органи зору, то 

чи можна говорити про адекватну психічну діяльність 

людини? [23]. 

Інтернет вчить багатозадачності – можливості 

обробляти декілька завдань одночасно. Можна слухати 

музику і писати в блог, відволікаючись на перевірку 

пошти. Але дослідження показали: надмірна 

багатозадачність посилює дефіцит уваги, роблячи роботу 

менш ефективною. Тривале занурення в цифровий світ 

викликає особливу перевтому. Багато  хто зізнається, що 

через кілька годин роботи в мережі починає помилятися, 

відчувати спустошеність, втому, роздратованість – 

словом, відчуває себе в цифровому тумані. Цю 

нову форму стресу Г. Смолл назвав «техногенним висна-

женням мозку» [23]. 

В сучасній психології досить поширене поняття 

«стресу» як стану, що виникає у відповідь на ситуацію, в 

якій людина змушена вирішувати складе завдання, що 

перевищує її психофізіологічні можливості [19]. В наш 

час за умов суспільної напруженості науковці 

виокремлюють багато різновидів стресу та стресових 

станів [7]. 

Враховуючи те, як стреси впливають на людину, їх 

поділяють на: 

 системні стреси, які віддзеркалюють 

напруження переважно біологічних систем. Вони 

викликані отруєнням, запаленням тканин, забоями і т. 

ін.; 

 психічні стреси, що виникають при будь-яких 

видах впливів, які залучають в реакцію емоційну сферу. 

Останнім часом усе частіше по відношенню до 

цілісного організму застосовуються терміни «емоційний 

стрес» та «психоемоційний стрес» (соціологи, 

психологи, фізіологи, психіатри вкладають кожен свій 

сенс у ці визначення). До того ж деякі дослідники 

вказують на нерозривний зв’язок стресу та емоцій, 

вбачаючи навіть примат емоцій в комплексній реакції 

(первиними на ушкоджуючий вплив, на їхню думку, є 

емоційні (природні) реакції суб’єктів). Саме вони, а 

також фізіологічні механізми, що лежать в їх основі, 

включаються в роботу як первинні емоційні та 

поведінкові реакції на екстремальні впливи біологічного 

чи соціального середовища [4].   

В багатьох роботах вітчизняних та зарубіжннх 

авторів показано, що емоційний стрес характеризується 

чисельними порушеннями різних фізіологічних функцій: 

щитовидної залози, статевих функцій, кровообігу, серця, 

киснезабезпечуючих механізмів, імунітету, психічних 

функцій, показників крові [13]. В людей, які його 

випробовують, виявлено зміну складу крові, сечі, а 

також різних структур мозку. Стресори змінюють 

функції не лише органів-маркерів, а й практично всього 

організму [15]. Відомо, що може значно змінитися 

багатопараметричне внутрішнє середовище організму – 

тканинний гомеостаз. Тож, усе свідчить про те, що 

відбувається системна реакція організму. Так, відомий 

фізіолог, засновник теорії функціональних систем 

академік  П. Анохін, досліджуючи механізми емоційного 

стресу, розглядав організм як злагоджену взаємодію 

безлічі центрально-периферичних саморегульованих 

функціональних систем, що тісно взаємодіють за 

принципами ієрархії та послідовної взаємодії. Він 

вважав, що емоційний стрес формується в умовах так 

званих конфліктних ситуацій, коли суб’єкти обмежені в 

можливостях  задоволення своїх провідних соціальних 

або біологічних потреб. Особливо небезпечними в цьому 

плані є гострі та затяжні хронічні конфліктні ситуації, 

реакція на які – природня захисна негативна емоція, 

біологічний та соціальний сенс якої заключається в 

мобілізації захисних сил організму на її подолання та 

уникання. Незважаючи на те, що негативні емоції в 

конфліктних ситуаціях адаптивні, в гострих та затяжних 

конфліктних ситуаціях вони  переходять в форму 

«застійного», «стаціонарного» збудження структур 

мозку. При цьому змінюються хімічні властивості 

нейронів, особливо древніх лімбіко-ретикулярних 

структур мозку. В нейронах цих структур мозку 

посилюється експресія ранніх генів. На цій основі 

виробляються спеціальні білкові молекули стресу типу 

«білків теплового шоку». Змінюється чуттєвість 

нейронів мозку до нейромедіаторів та нейропептидів. 

Останні, в свою чергу, фіксують «застійний» негативний 

стан у структурах мозку. Завдяки поширенню через 

соматичну і вегетативну нервову систему і гормональний 

гіпоталамо-гіпофізарний механізм «застійні» негативні 

емоції надають генералізовані впливи практично на всі 

тканини організму, нормуючи таким чином системні 

реакції емоційного стресу, включаючи кору великих 

півкуль мозку. Це, в першу чергу, порушує гармонійну 

взаємодію різних функціональних систем організму, 

особливо міжсистемних інформаційних зв’язків. При 

цьому формується неспецифічний інформаційний 

синдром дезінтеграції функціональних систем, 

порушуються основні біоритми організму: сон і 

гормональні функції. При пролонгованих конфліктних 

ситуаціях порушуються механізми саморегуляції 

окремих найбільш ослаблених функціональних систем. 

На основі емоційних стресів формуються неврози, 

психози, психосоматичні захворювання (порушення 

серцевої діяльності, артеріальна гіпертензія, виразкові 

ураження шлунково-кишкового тракту, імунодефіцити, 

ендокринопатії і навіть пухлинні захворювання). 

Наслідком цих захворювань є інфаркти міокарда, 

інсульти. У стресорних виробничих ситуаціях зростає 

травматизм, алкоголізм, самогубства. Встановлено, що в 

однотипних конфліктних ситуаціях виявляються 

суб’єкти, стійкі і схильні до порушення різних психічних 

і фізіологічних функцій. При цьому суб’єкти, що є 

стійкими за одними функціями, наприклад, кров’яним 

тиском, виявляються вибірково схильними до 

виразкових уражень  шлунково-кишкового тракту [2]. 

Статистичні дані західних експертів вказують на те, 

що 70 % захворювань пов’язані з емоційним стресом. «В 

наш час основні хронічні захворювання виникають на 

тлі емоційного неблагополуччя, гострого чи хронічного 

емоційного стресу…» [10]. В Європі щорічно вмирають 

більше мільйона людей внаслідок стресогенних 

порушень функцій серцево-судинної системи. 

Основними причинами виникнення цих порушень 

стають емоційне напруження, міжособистісні конфлікти 

в родині і напружені виробничі відносини та ін. «На 

основі емоційних стресів формуються психосоматичні 
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захворювання: неврози, порушення серцевої діяльності, 

артеріальна гіпертензія, виразкові ураження шлунково-

кишкового тракту, імунодефіцити, ендокринопатії і 

навіть пухлинні захворювання» [5;12]. Усі ці фактори 

порушують функцію механізмів підтримки гомеостазу, 

що сформувалися в процесі еволюції. Наприклад, якщо 

людина потрапляє в соціальні умови, де її становище 

здається їй безперспективним, то може розвинутися 

реакція тривоги, відчуття страху, неврози і ін. 

Дослідження останніх років показують, що емоційні 

проблеми людини є найбільш важливою причиною 

втрати сенсу її життя порівняно з фізичними 

проблемами [17]. 

Отже, психоемоційний стрес – це стан дуже сильного 

і тривалого психологічного напруження, яке виникає в 

людини, коли її нервова система отримує емоційну  

перегрузку. Це також сукупність адаптаційних 

(нормальних) реакцій організму на вплив різних 

несприятливих (чинників) стресорів. Стрес здатен 

дезорганізувати діяльність людини, порушити 

нормальний хід її поведінки. Тривалі та часті стреси 

негативно впливають не лише на психологічний стан 

людини, але й на її фізичне здоров’я, порушуючи 

гомеостаз  організму. 

Як видно з вищевикладеного, сучасність потребує від 

особистості енергійності, підготовленості, обізнаності, 

вправності, міцного здоров’я, здатності до швидкого 

переключення з одного виду діяльності на інший. Робота 

з інформацією викликає певну потребу проявити 

пристосувальні функції і тим самим відновити 

нормальний стан. Найголовнішим чинником у структурі 

особистісних якостей виступає емоційна стабільність: 

уміння володіти та управляти власними емоційними 

проявами. На думку деяких вчених (Л. Дикая, Є. Клімов, 

Н. Пов’якель) основою успішної життєдіяльності в 

сучасному соціумі виступають психологічні механізми 

регуляції та саморегуляції психічного стану людини. 

Великого значення вони надають формуванню такої 

якості особистості, як стресостійкість. За їхнім 

визначенням, вона є сукупністю індивідуальних 

психологічних властивостей, що виступають в якості 

базових психологічних механізмів корекції стресових 

станів особливо на сучасному етапі. Цю   психічну 

стійкість особистості можна розглядати як комбіновану 

якість, синтез окремих властивостей і 

здібностей [3;13;22]. Вона представляє собою здатність 

людини витримувати стресові навантаження без 

негативних наслідків [11]. Як підкреслював С. Корсаков, 

чим «гармонійніше поєднані всі існуючі властивості, що 

є складовими особистості, тим вона є стійкішою, 

врівноваженішою і здатною протистояти впливам, що 

прагнуть порушити її цілісність». 

Висока стресостійкість забезпечує «достатній рівень 

міцності», здатність до визначення цілей з урахуванням 

високого рівня домагань і здатність до опору 

особистості. Це є одним із психологічних феноменів, що 

відображає індивідуальні особливості мотивації 

досягнення і цілеспрямованої поведінки людини. 

Адекватний рівень домагань, уміння ставити перед 

собою реально досяжні цілі дають підставу для 

успішного прогнозу життєдіяльності в майбутньому. 

Особистості, що характеризуються емоційною 

стабільністю, низьким рівнем тривожності, високим 

рівнем саморегуляції, психологічної готовністю до 

стресу, відрізняються високим рівнем мобілізації зусиль, 

необхідних для досягнення цілей діяльності; також для 

них є характерною висока оцінка очікуваних результатів 

своєї діяльності. 

Крім цього, людям із високим рівнем стресостійкості 

властиве глибоке й адекватне розуміння власних 

можливостей у досягненні поставлених цілей; вони 

проявляють ініціативу та винахідливість у розв’язанні 

поставлених завдань. Низький рівень тривожності 

притаманний людям, які характеризуються високим 

рівнем стресостійкості та здатністю до оцінювання 

широкого спектру ситуацій як безпечних для себе і свого 

оточення. Це дозволяє їм у низці випадків іти на 

виправданий ризик, впевнено досягати поставлених 

цілей. Низький рівень тривожності забезпечує їм 

значною мірою прояв своїх особистісних амбіцій, і, 

отже, позначає високу планку результатів 

діяльності [21;29]. 

Контроль за емоційними і поведінковими проявами 

надає можливості для ефективної самопрезентації; він 

також сприяє усвідомленню того, що в складних 

ситуаціях люди здатні до пошуку та застосування 

правильних рішень. Відсутність страху перед важкими 

ситуаціями дозволяє таким людям обирати завдання 

підвищеної складності, тим самим постійно підвищувати 

планку власних досягнень. Людям із високим рівнем 

стресостійкості, як правило, притаманна впевненість у 

власних силах і можливостях. Тому вони частіше за 

інших проявляють ініціативу та активність. 

Отже, у контексті сучасної життєдіяльності під 

стресостійкістю слід розуміти здатність людини 

переносити стреси без негативних наслідків для своєї 

психіки, вміння людини виконувати свої завдання 

спокійно, перебуваючи в стресовій ситуації. 

Стресостійкість є важливою якістю успішної 

особистості. Фахівці вважають, що людина, якій 

притаманна ця якість, здатна зберігати ясний і холодний 

розум у найскладніших, авральних ситуаціях [14]. 

Висновки. Шлях, яким зараз крокує людство, є 

складний та суперечливий. Але інформатизація 

суспільства – неминучий аспект нашого життя. В 

сучасному світі більшість населення зайнята 

виробництвом, обробкою та реалізацією інформації. Та, 

як виявилося, людина до цього зовсім не готова. 

Змінюються та зазнають значного впливу образ життя, 

система цінностей, пізнавальні процеси, психічна 

діяльність особистості. Перебування в несприятливих 

умовах життєдіяльності деформує психоемоційний стан 

людини, що приводить до виникнення дратівливості, 

тривожності, песимізму тощо, які в свою чергу 

негативно віддзеркалюються на ефективності діяльності 

та на взаєминах з оточуючим середовищем. Дія занадто 

потужної психічної напруги може порушити фізіологічні 

функції організму, про що свідчать чисельні статистичні 

дані останніх років.  

Таким чином, вивчення проблеми психоемоційної 

стійкості особистості в умовах інформаційного 

суспільства є надзвичайно актуальним. Це сприятиме 

виявленню чинників і розробці психотехнологій, що 

здатні забезпечити психічну стійкість сучасної 
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особистості та зберегти її внутрішню збалансованість у 

протистоянні викликам оточуючого світу.  
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Постановка проблеми. На сьогодні, учбово-

методична література з опору матеріалів представлена 

багатьма відомими и не досить відомими вченими в 

галузі будівельної механіки. Однак, всі теперішні 

матеріали базуються на підручниках, посібниках і 

задачниках фундаторів цієї галузі. Тому дослідження, 

які стосуються аналізу методичних розробок, пов’язаних 

з іменем видатного механіка XIX-XX століть 

М.М. Беляєва є актуальними і необхідними для 

подальшого розвитку і створення сучасних методик 

викладання. 

Мета роботи – проаналізувати діяльність 

М.М.Беляєва та показати його особливу роль у створенні 

учбової літератури  з дисципліни «Опір матеріалів». 

Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто 

діяльність Миколи Михайловича Беляєва в напрямку 

створення учбової літератури з дисципліни «Опір 

матеріалів». Ця стаття є продовженням досліджень [1].  

М.М.Беляєв був видатним педагогом, вченим у галузі 

будівельної механіки в широкому розумінні цього 

поняття. Будівельна механіка охоплює такі напрямки як: 

будівельна механіка стержневих систем, теорія 

пружності і пластичності, динаміка, стійкість, а також, 

опір матеріалів. М.М. Беляєв був одним з 

основоположників опору матеріалів. Він багато і плідно 

працював на ниві виклаача. Починаючи з 1916 р. 

М.М. Беляєв викладає опір матеріалів в Інституті 

інженерів шляхів сполучення в Петербурзі. Особливий 

вплив на його науковий розвиток, ще в студентські роки, 

мало спілкування з С.П. Тимошенко. 

М.М. Беляєв пройшов шлях від викладача до члена-

кореспондента Академії наук СРСР. 

Під керівництвом  С.П. Тимошенка і М.О. Риніна він 

виконав роботу з експериментального дослідження 

тиску вітру на мостові ферми та розрахунок цих ферм на 

міцність. Особливий вплив, як на механіка, мала робота 

з видатним вченим Г.П.Передерієм з проектів 

залізобетонних залізничних мостів через Дніпро, Волгу.  

З 1919 р. М.М. Беляєв працює викладачем в 

Петербурзькому технологічному інституті де веде курс 

теоретичної механіки. В кінці 1922 р. він вже стає 

керівником механічної лабораторії в Інституті шляхів 

сполучення та читає лекції з курсу опору матеріалів. На 

початку 1923 р. М.М. Беляєв стає виконуючим 

обов’язків завідувача кафедрою опору матеріалів. З того 

часу наука «Опір матеріалів» є основним напрямком 

діяльності в житті М.М.Беляєва.  

Для викладання опору матеріалів потрібні були 

підручники з теорії та практики дисципліни, які 

базувались на навичках необхідних для проектування, в 

основному, споруд та мостів. Базові ідеї викладання 

дисципліни дули закладені видатним вченим 

С.П.Тимошенко. М.М.Беляєв розвив їх у напрямку 

розрахунку на міцність деталей авіаційних конструкцій, 

енергетичного обладнання, розрахунки яких сильно 

відрізнялися від розрахунку інженерно будівельних 

конструкцій.  

Перші ідеї М.М.Беляєв виклав в своїй роботі «Задачи 

преподавания курса Сопротивление материалов», яка 

вийшла в журналі «Вестник высшей школы» [2]. У 

1926р. літографічним способом було видано посібник з 

додатковими главами до курсу опору матеріалів «Расчет 

некоторых элементов металлических конструкций». А 

вже у 1932 р. була надрукована перша частина 

«Сопротивления материалов» [3], яка складалась із 

розділів: розтяг-стиск, кручення. Можна сказати, що у 

першу частину навіть не увійшли всі прості види 

деформацій, а саме: зсув і чистий згин. Повний курс 

«Опору матеріалів» було видано у  1939 р. [4]. 

Перероблений та доповнений курс було видано вже 

після смерті автора у 1954 р. Методика викладання 

опору матеріалів в підручниках М.М. Беляєва 

перекликається з методикою викладання його вчителів 

С.П. Тимошенка, Н.А. Белелюбського, але своєю 

неповторною. Тому до сьогодні студенти користуються 

його підручниками. 

Розглянемо структуру і особливості підручників з 

опору матеріалів  М.М. Беляєва спираючись на [5], 

доповнений і перевиданий його учнями. У його 

підручниках наведено теоретичні висновки законів 

опору матеріалів, які відповідають дії зовнішнього 

навантаження. Особлива увага в підручнику 

В статті представлено діяльність М. М. Беляєва в галузі розробки  учбової літератури з дисципліни «Опір 

матеріалів». 

Ключові слова: будівельна механіка, опір матеріалів. 
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приділяється експерименту. Теоретичні висновки 

завжди спираються і підтверджуються експериментом. В 

підручнику вивчаються фізико-механічні властивості 

матеріалів, напруження, деформації не тільки при 

простих видах  деформації, а саме: розтягу-стиску, 

крученні, зсуві, чистому згині, а також і при складному 

опорі. Вивчаються закони стійкості елементів 

конструкцій, а також питання динамічного та змінного 

навантаження. 

В першому  відділі підручника розглянуті прості 

види деформацій. В ступі до підручника ставляться 

задачі опору матеріалів, якими є розрахунки елементів 

конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість. Надано 

класифікацію зовнішніх сил, поняття про деформації  і 

напруження. Надається план розв’язання задач опору 

матеріалів, в якому приводиться умова міцності і як 

вихід із умови міцності – три типи задач, а саме: 1 – 

перевірочний розрахунок; 2 – визначення міцних 

розмірів; 3 – визначення допустимого навантаження. В 

ступі наведено також типи деформацій, які в свою чергу 

класифікуються за геометричними, фізичними ознаками.  

Починається розгляд деформацій із розтягу-стиску, який 

базується на експериментальному дослідженні при 

розтягу-стиску і експериментальному підтвердженню 

теоретичної бази цього простого виду деформації. 

У другому відділі розглянуті складні випадки при 

розтягу-стиску, а саме: розрахунок статично 

невизначуваних систем при розтягу-стиску на зовнішнє 

силове навантаження; неточність виготовлення 

елементів конструкцій; температурне навантаження та 

урахування різних факторів. Надається розрахунок при 

розтягу-стиску урахування власної ваги. Розглянуто 

складний напружений стан, напруження та деформації 

при ньому, а також надається поняття про перевірку 

міцності матеріалу при складному напруженому стані. 

У третьому відділі розглянуті прості види 

деформації: зсув і кручення. Окрім умов міцності і 

жорсткості, які також базуються на експерименті, 

надаються практичні розрахунки заклепочних, болтових 

та зварних з’єднань. 

В четвертому розділі закінчується розгляд простих 

видів деформацій – в ньому розглянуто перевірку 

міцності балок за нормальними та дотичними 

напруженнями. В цьому розділі надаються поняття про 

внутрішні силові фактори при згині, види згину, порядок 

побудови епюр. Окремі підрозділи присвячені 

експериментальному дослідженню при чистому згині, та  

визначенню моментів інерції фігур. На відміну від 

багатьох авторів, М.М. Беляєв розглядає геометричні 

характеристики плоских фігур в цьому розділі, де  

використання цих геометричних характеристик потрібно 

за змістом. 

У п’ятому відділі надається інформація про 

переміщення в балках при згині, наводяться аналітичні, 

графічні методи визначення переміщень при згині, та 

розрахунок балок змінного перерізу. 

У шостому розділі розглянута потенційна енергія 

деформації. Надається поняття про потенційну енергію, 

дійсну і можливу роботу. При чому М.М. Беляєв 

поняття потенційної енергії розглядає не окремою 

відірваною від практики теорією, а як теорію, яка 

потрібна для визначення переміщень в елементах 

конструкцій і для розв’язання статично невизначуваних 

задач при згині.  

Сьомий розділ присвячено складному опору. 

М.М. Беляєв розглядає дві групи складного опору, а 

саме: перша група, в якій небезпечне волокно 

знаходиться у лінійно напруженому стані і друга група, 

в якій небезпечне волокно знаходиться у плоскому 

напруженому стані. До першої групи відносяться: косий 

та просторовий згин, позацентровий стиск, згин із 

тиском. До другої групи відносяться згин із крученням. 

Розглянуто також загальний випадок складного опору, 

коли в поперечному перерізі елемента діють всі шість 

внутрішніх силових фактори. В цьому ж відділі 

розглянуто розрахунок кривих стержнів; тонкостінних 

та товстостінних сосудів. Наводиться поняття про 

розрахунок за допустимими напруженнями та 

розрахунок за граничним станом. 

В наступному восьмому відділі розглянуто стійкість 

елементів конструкцій до межі пропорційності і за нею. 

Наведено аналіз формули Ейлера і Ясинського. 

В дев’ятому розділі приводиться дія динамічного 

навантаження, надається розрахунок з урахуванням сил 

інерції, коли відомі прискорення в елементах 

конструкцій та розрахунки при ударі, коли 

використовується більш загальний енергетичний метод. 

В напруження в цьому ж відділі надаються розрахунки 

при змінних напруженнях і як у кожному розділі 

наводиться підтверджуюча експериментальна база. 

М.М. Беляєв не міг не розглянути задачі де діє 

температура. Саме тому тут також розглянуті основи 

розрахунків на повзучість.  

Підручник з опору матеріалів було перевидано 

більше 17 разів учнями М.М. Беляєва (Л.А. Белявським, 

Я.І. Кіпріс, Н.Ю. Кушелевим, А.К. Синицьким) після 

його смерті.  

Окрім підручника, М.М. Беляєв не міг не розробити 

керівництво до лабораторних робіт з опору матеріалів. 

Він наполягав на тому, що теорію необхідно 

підкріплювати експериментом – «… следует признать, 

что базой для преподавания этого курса должны быть 

опыты. Поэтому работа в механической лаборатории 

является составной частью данного курса» [2]. 

Перше видання літографічної роботи вийшло у 1931 

р. під назвою «Механическая лаборатория. Руководство 

к лабораторным работам  по курсу сопротивление 

материалов». А в 1938 р. вийшло третє видання 

«Лабораторные работы по сопротивлению 

материалов» [6]. 

Але для перевірки знань необхідно було скласти 

задачник з опору матеріалів. «Сборник задач» вийшов у 

1943 р. [7]. У збірнику задач наводяться не тільки умови 

задач а також приклади розв’язання задач і відповіді на 

них, що відрізняє його від інших подібних збірників.     

Таким чином М.М. Беляєв в повній мірі забезпечив 

студента необхідною технічною літературою і став 
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одним із улюблених авторів підручників з опору 

матеріалів. 

Висновки. Дослідження учбово-методичної 

спадщини М.М. Беляєва дають змогу стверджувати, що 

для ефективного викладання дисципліни «Опір 

матеріалів» необхідно спиратися не тільки на теоретичні 

основи цієї науки, але і приділяти велику увагу 

експериментальним дослідженням. Цей висновок 

випливає після аналізу підручників, лабораторних 

практикумів та збірників задач з опору матеріалів. 

Необхідно також відмітити глибину і структурованість 

подачі матеріалу у кожній  його роботі.  
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Постановка проблеми. Актуальність проблеми 

інтеграції соціальних, наукових, управлінсько-

організаційних та інших компонент сучасної 

педагогічної освіти обумовлена тим, що інноваційні 

процеси, пов'язані зі зміною парадигми освіти, 

позначили не тільки продуктивні напрямки розвитку 

педагогічної освіти й потенційні соціально значущі її 

ефекти, але привели в певній мірі до розрізненості, 

неузгодженості, фрагментарності використання 

міждисциплінарних підходів щодо змістовної сторони 

організації освітньо-виховного процесу формування 

особистості педагога на різних рівнях і щаблях. 

Специфіка педагогічної галузі освітньої сфери полягає в 

тому, що, з одного боку, вона надзвичайно чутливо 

сприймає і відбиває якісні зміни освіти і суспільства, з 

іншого – стратегічно формує їх нову якість. Відповідно 

до цієї ознаки, суспільство затребує педагога, здатного 

«реагувати» на «виклики» сучасності і здатного фахово 

інтерпретувати надзвичайно широкий спектр 

педагогічних явищ і ситуацій, інтегруючи знання 

різноманітних наукових областей і здійснюючи 

соціально-відповідальні дії в різних сферах 

життєдіяльності. Тому сучасні передові системи 

педагогічної освіти вимагають методологічних розробок 

і організаційних моделей впровадження навчання 

студентів засобами багаторівневої інтеграції фахових 

педагогічних знань та педагогічної інтерпретації 

соціальних явищ.  

Проблеми педагогічної освіти в контексті сучасних 

суспільних трансформацій та стратегій розвитку 

освітянської галузі досліджуються в  низці праць 

В. Андрущенка, В. Беха, Б. Гершунського, І. Зязюна, 

К.Корсака , В. Кременя, В. Лугового, В. Лутай,  

В. Пазенка, та багатьох інших дослідників. Проблему 

управління як цілісний педагогічний процес розглянуто 

в працях дослідників В. Андреєва,  В. Євдокимова, 

М. Євтуха, О. Коваленко, Н. Кузьміної, А. Міщенко, 

А. Орлова, О. Пєхоти, М. Подберезського, А. Прокопен-

ка, І. Прокопенка, В. Сластьоніна, В. Семиченко 

та інших науковців. Реалізації освітянського 

менеджменту на різних рівнях педагогічної освіти в 

умовах ринкової економіки і відповідних їй соціальних 

стосунків є предметом аналізу в працях Л. Карамушки, 

Н. Коломінського, Ю. Конаржевського, В. Крижка, 

В. Лазарєва, Є. Павлютенкова, А. Попова, М. Поташ-

ника, В. Симонова, Т. Шамової, В. Шаркунової та 

багатьох інших вітчизняних фахівців. 

Мета статті.  Визначити методологічні засади 

створення педагогічних умов ефективної реалізації 

освітянського менеджменту як системи практичного 

управління процесом підготовки  педагогічних кадрів. 

Окреслити актуальні напрямки докладання зусиль з 

інтеграції підходів до формування умов реалізації 

освітянського менеджменту в педагогічному закладі. 

Виклад основного матеріалу. Процес формування 

професійно-педагогічної культури педагога й потреба 

забезпечення особистісного розвитку сучасного вчителя 

обумовлює зміст, технології й організаційні форми набуття 

ним педагогічної освіти, спрямованої на відтворення, 

розвиток і передачу студентам базових цінностей 

вчительської професії. Тому професійно-педагогічна 

підготовка майбутнього вчителя до повноцінної діяльності 

неминуче торкається двох проблем: формування його 

професійно-педагогічної культури та культури 

педагогічного менеджменту як виду соціального управління. 

Очевидно, що у вказаному сенсі педагогічна практика 

мусить сьогодні значно розширити й рамки свого 

«особистісного» професійного становлення шляхом 

методологічно вивіреного й активного створення умов 

реалізації багатьох значимих соціальних функцій 

педагогічної освіти.  

Якщо в класичній схемі трансляції знань і 

формування навичок фахівця в більшості з решти 

галузей, останній виступає в цьому процесі переважно в 

якості об’єкта педагогічного управління розвитком його 

здібностей, то специфіка структури педагогічної освіти 

містить в собі набагато більш значущу суб’єктну 

компоненту впливу. Це обумовлено тим, що сутнісна 

фахова компетенція майбутнього педагога – стати й бути 

повноцінною ланкою передачі знання й умінь. З іншого 

В статті розглядаються засади створення педагогічних умов ефективної реалізації освітянського 

менеджменту в процесі підготовки  педагогічних кадрів. Аналізуються концепти пріоритетності соціальних 

цілей педагогічної освіти та зв'язок сучасних методів управління зі зміною парадигми освіти. Визначені 

актуальні напрямки інтеграції педагогічних підходів до формування умов реалізації освітянського 

менеджменту в педагогічному закладі. Обґрунтована необхідність використання міждисциплінарних 

підходів до впровадження інноваційних процесів в педагогічній освіті.  
Ключові слова: педагогічні умови, освітянський менеджмент, педагогічна освіта, інтеграція 

педагогічних підходів, міждисциплінарний підхід. 
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боку, сутнісною умовою виконання зазначеного вище 

завдання – якісної фахової реалізації в процесі 

професійної діяльності – стає формування й дотримання 

особистістю педагога педагогічних принципів фахового 

супроводу становлення іншої особистості.  З зазначеної 

дилеми випливає, що важливим чинником вибору 

підходів до розв’язання завдань нашого дослідження є 

потреба методологічного розмежування сфер 

докладання зусиль. По-перше – це потреба визначити і 

сформулювати педагогічні умови й принципові засади 

ефективного досягнення мети реалізації освітянського 

менеджменту як системи практичного управління 

процесом підготовки  педагогічних кадрів. По-друге – це 

потреба окреслити актуальні й принципово важливі 

напрямки докладання зусиль до формування такого 

фахового чинника, як розвинута культура 

самоусвідомлення й самоуправління майбутнього 

педагога, й, насамперед, – предметне поле 

цілепокладання й реалізації завдань системи педагогіки 

вищої школи. 

Оскільки педагогіка вищої школи – галузь 

педагогічної науки, яка вивчає педагогічні 

закономірності й засоби організації та здійснення 

освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і 

професійної підготовки студентів до певного виду 

діяльності й суспільного життя, очевидно, що вивчення 

педагогічного явища чи процесу, мусить ґрунтуватися на 

встановленні зв'язку досліджуваного об’єкту  із 

сутнісними силами особистості і різноманіттям 

зовнішніх впливів, що позначаються на формуванні 

якостей особистості [1].  

Разом з тим, принцип комплексного використання 

методів дослідження педагогічних умов реалізації 

освітянського менеджменту передбачає якщо не 

максимально багатоцільової установки щодо розгляду 

внутрішніх чинників і  зовнішніх умов, шляхів і засобів 

цієї реалізації, то принаймні систематизації й 

виокремлення з них найсуттєвіших. Скажімо, аналіз 

умов реалізації освітянського менеджменту неодмінно 

потребує розгляду професійно орієнтованої специфіки 

«освітньої поведінки» як різновиду соціальної 

поведінки, що проявляється в діях суб'єктів у сфері 

педагогічної освіти і пов'язаний насамперед із 

навчанням, вихованням, соціалізацією, розвитком 

особистості, отриманням нею професії, спеціальності, 

кваліфікації тощо.  

Огляд існуючих підходів до дослідження 

педагогічної освіти як комплексу наукових і практичних 

проблем засвідчує, що їх опрацювання відбувається в 

рамках двох груп – загальнонаукових (методологічних) і 

наукових (дисциплінарних). При цьому до першої групи 

відносяться системний, діяльнісний, інституціональний, 

соціокультурний, соціо-комунікатівний, процесуальний, 

аксіологічний підходи, до другої – філософський, 

педагогічний, соціологічний, економічний, психоло-

гічний, правовий, антропологічний, та історичний 

підходи. В рамках кожного з зазначених підходів освіту 

вивчається під певним кутом зору, а інтенсивність 

зв'язку обох груп підходів, що пов'язані між собою, 

виразно відстежується сучасними соціологічними 

даними, які вказують, що найбільш ефективним 

дослідження умов здобуття педагогічної освіти стає на 

перетині загальнонаукових та дисциплінарних підходів 

[2].  

Низка вітчизняних досліджень дозволяє 

констатувати, що упродовж другої половини XX – 

початку XXI ст. зазначені вище дисциплінарні і 

методологічні підходи до освіти активно 

опрацьовувалися і деталізувалися, і сьогодні серед 

галузей наукового знання існуючі методологічні підходи 

максимально використовуються соціологією і 

педагогікою, а з загальнонаукових підходів найбільш 

уживаними є діяльнісний і соціокультурний [3]. 

Зазначимо, що хоча в соціально-гуманітарних науках 

мають місце і інші загальнонаукові підходи, які поки що 

не застосовувалися в активній формі в дослідженні 

освіти, диференціація наукового знання про комплекс 

умов, який визначає специфіку педагогічної освіти, 

набуває настільки виразного характеру, що виникає 

необхідність в його інтеграції на методологічному рівні 

розгляду проблеми. 

Аналіз опрацьованих нами теоретичних 

педагогічних, культурологічних, філософських, 

соціологічних та інших джерел [3, 4, 5, 7, 9].  дозволяє 

нам стверджувати, що  соціальні функції вищої 

педагогічної освіти спрямовані, насамперед на  

вирішення наступних завдань: 

– підготовку студентів педагогічного закладу до 

якісного володіння фаховими навичками;  

– усвідомлення педагогом своєї професійної та 

соціальної ролі агента формування гуманітарної 

культури сучасного українського суспільства;  

– формування потреби педагога в розвитку творчої 

активності і прагнення особистості майбутнього 

педагога до безперервної освіти; 

– формування гуманістичних світоглядних позицій, 

моральних установок, суспільної та громадянської 

активності майбутнього педагога, як невід’ємних 

чинників успішної соціальної реалізації. 

Приєднання України до процесів інтеграції 

європейської вищої освіти з супроводжуються значним 

розширенням спектру соціальних функцій вітчизняної 

педагогічної освіти і її гуманітарного навантаження 

насамперед міжкультурними, інформаційними й 

культурно-комунікативними векторами педагогічних 

професіограм, як небхідних чинників розвитку 

соціальних функцій вищої педагогічної освіти, 

завбаченої концептами Болонського процесу. Зазначені 

вище соціальні аспекти формування особистості 

педагога виявляються в зростанні гуманітарної 

складової освіти, акцентуванні уваги на вихованні зрілої, 

творчої, соціально-відповідальної особистості.  

Так, дослідник А. В. Губа цілком слушно зазначає, що 

вищезазначені тенденції зумовили формування нової 

парадигми освітнього менеджменту, що характеризується 

відмовою від управлінського раціоналізму, а властиві 

освітньому менеджменту закони інтеграції управління й 

пріоритетності соціальних цілей передбачають об’єднання 

процесів управління процедурами різних спеціалізованих дій 

на різних рівнях і напрямах в єдиний управлінський процес у 

межах єдиної системи. Сама ж система визначає провідною 

своєю метою власне розвиток особистості і суспільства й 
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завбачає серед умовою забезпечення його рівноваги 

постійне підвищення якості життя його членів, їхнього 

добробуту, соціального самопочуття, безупинне 

вдосконалення способу життя. Тому називаючи суб’єктом 

освітнього менеджменту вчителя як менеджера освіти, автор 

цілком слушно наполягає, що його діяльність «має на меті 

самоорганізацію керованої системи та створення умов для 

перетворення всіх учасників освітнього процесу на суб’єктів 

менеджменту» [3,с.41].  

Аналіз низки фахових досліджень останнього часу 

дозволяє нам стверджувати, що особистісно-орієнтована 

спрямованість сучасної педагогічної освіти на основі 

різнорівневого, постійно оновлюваного змісту навчання, 

виховання, застосування різноманіття технологій і 

джерел інформації дозволяє сучасній людині свідомо й 

активно формувати власну індивідуальну 

соціокультурну освітньо-культурну базу знань. У зв’язку 

з цим, у процесі сучасного реформування освіти на 

перший план висуваються такі функції менеджменту, як 

підтримка освітніх ініціатив і нововведень, створення 

умов, що забезпечують стабільне функціонування й 

розвиток освітніх систем, розвиток і самореалізацію 

учасників освітнього процесу, прогнозування та 

прийняття оптимальних рішень. Таким чином, 

формування й коригування педагогічних умов 

здійснення управління освітнім процесом стає однією з 

соціальних функцій вищої педагогічної освіти, що тісно 

пов’язується з її актуальною проблемою інтеграції 

педагогічних знань та виробленням соціально усталених 

орієнтирів і нових підходів у застосуванні цих знань [4]. 

Оскільки система вищої педагогічної освіти є одним з 

соціальних інститутів суспільства, то на неї 

розповсюджується значення поняття “управління 

соціального”, як свідомого, системного, організованого 

впливу на суспільство з метою впорядкування, 

вдосконалення його структури й діяльності, збереження 

цілісності” [5,с.646]. Тому педагогіка потребує 

залучення принципів суб’єктного підходу щодо 

формування професійного педагога на засадах теорії 

мотивації, які дозволяють виокремити специфіку 

основних видів потреб людини, задіяної в колективній 

діяльності в наступних моментах: 

– кожна людина має власну ієрархію потреб, що 

визначається статусом людини в колективі, набутим 

раніше досвідом, конкретними обставинами життя;  

– кожен працівник використовує власні способи 

задоволення потреб; 

– залежно від конкретних професійних і життєвих 

ситуацій у кожної людини може змінюватись оцінка 

значущості певних потреб.  

Тому більшість аналізованих нами авторів 

відзначають потребу майбутніх педагогів у нових 

компетенціях та кваліфікаціях, усвідомлення ними 

необхідності нового знання для реалізації особистих або 

суспільних потреб та прагнення до  ідентифікації їх 

корисності і значимості в реальному періоді діяльності 

[6], разом з тим констатуючи, що,  поряд з традиційними  

уявленнями, сьогодні в педагогіці складаються нові 

уявлення про людину і освіченість та фактично 

відбувається зміна антропологічних засад педаго-

гіки [7,с.7]. Констатація факту, що сьогодні освічена 

людина – це не стільки "людина знаюча", навіть зі 

сформованим світоглядом, скільки підготовлена до 

життя, й здатна орієнтуватися в складних проблемах 

сучасних соціокультурних реалій, здатна осмислити своє 

місце в світі. У зв'язку з цим притаманний 

педагогічному процесу чинник впливу на формування 

особистості дозволяє розглядати якість педагогічної 

освіти як певну соціальну якість суспільства. 

З іншого боку, існує надзвичайно широкий спектр 

власне педагогічної й виховної діяльності, засобових, 

організаційних, соціальних тощо компонент 

педагогічної системи і процесів, що визначають 

спрямованість діяльності закладів  вищої педагогічної 

освіти у ході реалізації завдань Болонської конвенції. 

Інноваційні процеси в педагогічних вітчизняних 

закладах безпосередньо пов'язані з «різкими» змінами їх 

статусу і функцій [7], тож орієнтація на виконання 

соціального замовлення на підготовку «нового» 

педагога, здатного реалізовувати ідеї гуманістичної 

педагогіки в їх сучасній інтерпретації, соціально і 

професійно мобільного, знаходять втілення в багатьох 

тенденціях розвитку змісту вищої педагогічної освіти, 

серед яких зазначимо наступні: 

– розширення предметного спектру вищої 

педагогічної освіти з урахуванням інтересів особистості, 

ринку освітніх послуг, стратегічних завдань системи 

освіти; 

– диференціація змісту вищої педагогічної освіти, її 

гнучкість і варіативність у формуванні змісту освіти з 

урахуванням інтересів абітурієнтів, студентів, 

перспектив розвитку соціальної сфери регіонів;  

– посилення загальнонаукової, загально-професійної 

та предметної підготовки як обумови цілісності 

сприйняття студентами майбутньої професійної 

діяльності й розвитку їх здібностей до формування 

міждисциплінарних знань;  

– гуманізація і гуманітаризація вищої педагогічної 

освіти, її спрямованість на формування у фахівців 

цілісного світорозуміння, орієнтація на розвиток 

духовності, інтересу до вирішення професійних проблем 

в контексті позитивних перетворень сучасного 

суспільства;  

– інтелектуалізація вищої педагогічної освіти, 

розвиток у студентів системного і професійного 

мислення й формування наукової картини світу;  

На думку фахівців, що досліджують механізми 

соціокультурної динаміки системи освіти в контексті 

зростаючих потоків інформації [8], саме у вказаному 

контексті вища професійна педагогічна освіта як 

структурний елемент цілісної системи освіти 

суспільства покликана виконувати не лише ці, загальні 

соціальні функції галузі освіти. Почасти до перегляду 

взаємозв’язків освітнього менеджменту з теоретичними 

засадами педагогіки спричинилась та обставина, що 

управлінський підхід до освіти тривалий час формувався 

поза системою освіти в якості видозміни універсальної 

теорії менеджменту, котра, описуючи вдалі приклади 

управлінських практик, допускала застосування 

набутого досвіду в інших системах діяльності. Набутий 

таким чином досвід може і повинен використовуватися в 

управлінні освітою, зокрема в контекстах проблеми 
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управління в умовах ринкових відносин. Певною мірою, 

усвідомлення цієї потреби є очевидним сьогодні з 

огляду на глибоке методичне опрацювання окремих 

технічних аспектів управління освітою, зокрема 

управлінням навчально-виховним процесом в школі та 

вузах. Разом з тим, багатьом фахівцям є очевидною й 

певна  закритість даного підходу, а також його обмежена 

дієвість для інноваційного розвитку вищої педагогічної 

освіти [9].  

Розглянуті спроби синтезу теоретичних напрацювань 

освітян і фахівців менеджменту стверджують нас у 

розумінні, що управління педагогічною освітою 

насамперед залежить від специфіки існуючих форм і 

форм практик чинної системи підготовки фахового 

педагога. Системний аналіз умов педагогічного 

менеджменту, здійснений в площині реалізацій фахових 

компетентностей випускників педагогічних закладів на 

практиці в дослідженні Ю.А. Конаржевського[10], 

дозволив автору сформулювати наступні загально-

управлінські педагогічні принципи: поваги і довіри до 

людини; цілісного погляду людини; співробітництва; 

соціальної справедливості; індивідуального підходу в 

управлінні; збагачення роботи педагога; особистого 

стимулювання; консенсусу; колективного прийняття 

рішення; цільової гармонізації; горизонтальних зв'язків; 

автономізації управління; постійного оновлення, –  в 

яких традиційна система принципів, що відображає 

організаційно-виробничу сторону управління в освіті, 

була істотно доповнена при впровадженні ідей 

педагогічного менеджменту в практику освітніх 

установ [10,с.4]. Відтак, у нас є всі підстави 

стверджувати, що педагогічні умови реалізації 

освітянського менеджменту, – це умови реалізації 

основних принципів педагогічної діяльності. Очевидно, 

що наслідком міжгалузевого підходу, на наш погляд, 

повинно стати педагогічне обґрунтування норм і методів 

управління в системі вищої педагогічної освіти, що 

логічно доповнюватимуть теорію педагогіки. 

Таким чином, виходячи із поставленої нами мети, 

розгляд міждисциплінарних підходів до виявлення 

педагогічних умов реалізації освітянського 

менеджменту дозволяє нам окреслити й конкретизувати 

перспективні напрямки подальшого дослідження 

проблеми, що полягають:  

– в розкритті потенціалу педагогічних умов реалізації 

практико-орієнтованого освітнього менеджменту у 

вітчизняному педагогічному закладі.  

– у поєднанні в дослідженні концептів, чинників і 

обумов реалізації новітнього педагогічного досвіду 

підвищення якості фахової освіти і становлення 

професійної культури сучасного педагога з 

інтегративними процесами у вітчизняному 

освітянському менеджменті; 

– у потребі погодження і визначення «точок 

зростання» управлінської культури майбутнього 

педагога в умовах реалізації освітянського менеджменту 

в рамках діяльності конкретного педагогічного 

освітнього закладу; 

– у комплексному дослідженні умов соціальних, 

наукових, методологічних чинників утвердження нових 

продуктивних підходів до реалізації завдань сучасної 

вітчизняної педагогічної освіти; 

– в соціально-ціннісній інтерпретації педагогічних 

умов реалізації освітнього менеджменту у вітчизняному 

педагогічному закладі як цілісної відкритої системи і як 

сукупності різних способів інтеграції педагогічних 

підсистем, що реалізуються в процесі функціонування 

педагогічної галузі; 

– у визначенні педагогічних засад управлінського 

коригування й формування змісту педагогічної освіти, 

як  інтегративного й  сукупного ефекту освітянського 

менеджменту; 

– в інтерпретації ситуацій-попереджень, що 

фіксуються в процесі аналізу тенденцій трансформації 

змісту освіти в педагогічному закладі з точки зору їх 

соціально-педагогічного значення. 

Висновки. Системно проаналізована в теоретичних 

дослідженнях й вивірена педагогічною практикою 

інтерпретація діяльності фахівця в сфері педагогічної 

освіти передбачає не тільки створення умов для 

професійного становлення майбутнього педагога, що 

вибудовуються на змістовному і технологічному рівнях, 

а й умов осмислення та реалізації фахівцем 

людиномірних спрямувань педагогічної професії. 

Багаторівневість проблеми передбачення 

психологічних і соціальних ефектів педагогічної 

діяльності потребує відповідної інтеграції підходів й 

урахування багатьох чинників і умов реалізації 

освітянського менеджменту в педагогічному закладі. 

Існуючу неповноту єдності й «пов'язаності» 

міждисциплінарних знань в педагогічній галузі, з огляду 

на її завдання, сьогодні слід вважати однією з 

функціональних вад, які здатні суттєво впливати на стан 

сучасної системи професійної педагогічної освіти. За 

вказаних обставин педагогічний менеджмент, 

безумовно, покликаний стати однією з методологічно 

обґрунтованих структурних ланок механізму не лише 

координації процесу її функціонування, а й її 

гуманістичного спрямування.  
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Постановка проблемы. На сегодняшний день 

иностранный язык представляет собой большой 

потенциал, который соответствует общественным 

потребностям и играет существенную роль при 

всестороннем гармоничном формировании личности 

будущего инженера-педагога. Иностранный язык 

занимает важное место в процессе достижения 

студентом интеллектуального, культурного и 

высокопрофессионального совершенства. Обучение 

профессионалов высокого уровня, которые бы 

соответствовали определенным запросам общества, 

требует идеальных иноязычных знаний. Сегодняшнее 

общество нуждается в современных и новейших 

подходах к подготовке студентов инженерно-

педагогических специальностей. Будущий специалист 

обязан владеть не только достаточными знаниями в 

собственной профессиональной сфере, быть энергичным 

и мобильным, но и непременно иметь хороший уровень 

иностранного языка именно по своей специальности. 

Поэтому целью обучения иностранному языку 

студентов инженерно-педагогических специальностей 

становится приобретение именно того уровня, который 

необходим для практического применения языка в 

процессе будущей профессиональной деятельности.  

Актуальность проблемы. Как научное направление, 

обучение профессионально-ориентированному 

английскому языку, возникло в конце 1960-х годов, 

когда такие английские ученые-методисты J. Weaver, J. 

Wells и P. Stravens выдвинули теорию, в соответствии с  

которой английский язык модифицируется в 

зависимости от содержания информации, которая 

передается. Обучение английскому языку в качестве ESP 

(English for Specific Purpose) требовало не только нового 

подхода к его методике, но и свежего взгляда на 

содержание иностранного языка. Такие ученые, как 

Ляховицкий М.В., Покушалова Л.В., Алексеева Л.Е., 

Дмитриева Е.В., Саматанова А.Р., Горбань Е.Е. и др., 

исследовавшие теорию профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку 

(ПОИЯ) дают разные определения этого понятия: 

«обучение ПОИЯ является обучением 

профессионально–ориентированной коммуникации в 

рамках определенной профессии с применением 

иностранного языка для специальных целей (LSP)», 

«профессионально-ориентированное обучение 

учитывает не только профессиональное направление 

содержания учебных материалов, но и деятельности, 

которая формирует профессиональные умения», 

«профессионально-ориентированное обучение - это 

процесс преподавания иностранного языка в 

техническом вузе, который нацелен на чтение 

литературы по специальности, проработку 

профессиональной лексики и изучение терминологии, а 

сейчас и на общение в области профессиональной 

деятельности». Потребность внедрения 

профессионально-ориентированного иностранного 

языка следует из того, что конкурентоспособность 

современного инженера-педагога на рынке труда 

обусловливается не только его заслугами в 

профессиональной области, но и способностью находить 

решения для профессиональных задач в условиях 

иноязычной коммуникации. Обучение иностранному 

языку играет важную роль в ходе подготовки будущего 

инженера-педагога, так как определяется как базисная 

часть процесса развития профессиональной 

компетентности. Иностранный язык (ИЯ) становится не 

только средством повышения уровня знаний в пределах 

своей профессии, формирования профессиональной 

направленности студента, но из специальности 

постепенно преобразуется в язык для специальности. 

Поэтому, так как для современного специалиста знания 

иностранного языка на бытовом уровне становятся 

недостаточными, то необходимо конкретизировать 

и актуализировать цель профессионально-

ориентированного иноязычного обучения студентов 

инженерно-педагогических специальностей, которая бы 

В данной статье определяются особенности профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку студентов инженерно-педагогических специальностей. В статье рассматриваются 

трудности реализации профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в инженерно -

педагогическом вузе и предлагаются способы их решения. Предлагается модель преподавания иноязычной 

устной речи по специальности, приведены примеры упражнений, которые ориентированы и на развитие 

речевых навыков и умений, и на формирование способностей творческого переосмысления текста.  
Ключевые слова: инженер-педагог, иностранный язык, профессионально-ориентированное обучение, 

профессиональная компетенция, речевая деятельность, язык специальности, устная коммуникация.  
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учитывала нацеленность на развитие способности к 

профессиональной коммуникации и фокусировала бы 

интерес непосредственно на профессионально -деловых 

компонентах иноязычного обучения специалиста. 

Постановка задачи. В данной статье сделана 

попытка определить особенности профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку 

студентов инженерно-педагогических специальностей и 

предложить модель преподавания иноязычной устной 

речи по специальности.  

Изложение основного материала. Современному 

выпускнику инженерно-педагогического вуза уже не 

достаточно иметь навыки только в чтении и переводе 

профессионально направленных текстов, на 

сегодняшний день он должен уметь применять 

иностранный язык в разных областях коммуникации. 

Профессионально-ориентированная коммуникация 

может осуществляться в официальной и приватной 

обстановке, как общение с коллегами-иностранцами, в 

виде докладов на конференциях, как участие в 

обсуждениях и дискуссиях, написание деловых писем. 

Вследствие этого, содержание обучения иностранному 

языку в инженерно – педагогическом вузе должно быть 

профессионально и коммуникативно-направленным. 

Нужно конкретно сформулировать цели обучения 

иностранному языку будущих инженеров-педагогов. 

Заинтересованность студентов к изучению иностранного 

языка заметно повышается, если они имеют четкое 

представление о перспективах применения получаемых 

знаний, смогут ли эти знания и умения в будущем 

улучшить их возможности на успех в профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку в инженерно-педагогическом вузе 

следует ориентировать на решение таких проблем:  

1) Формировать коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении, письме. Диалогическая 

речь предусматривает умение осуществлять беседу на 

разные темы, делиться информацией профессионального 

характера. Успешное освоение навыков монологической 

речи заключается в умении выступить с отчетом, 

сообщением, выразить собственную точку зрения в 

обсуждении вопроса. Аудирование - это развитие 

умений воспринимать и понимать то, что говорит 

собеседник на иностранном языке, в соответствии с 

определенной ситуацией и сферой общения. Цель 

обучения чтению – овладеть абсолютно всеми 

разновидностями чтения публикаций разных жанров, в 

том числе и специальной литературы. Результатом 

обучения письму является способность написать 

аннотацию, реферат, перевод, а кроме того написать 

правильно деловое письмо, оформить договор и т.д.  

2) Получить определенные языковые знания, а 

именно: знания фонетики, грамматических форм, правил 

словообразования, лексики. Такие знания студенты 

получают на протяжении всего курса, поскольку любая 

тема или ситуация общения соотносится с конкретными 

языковыми и речевыми средствами.  

3) Приобрести социокультурные знания, которые 

могли бы приобщить студентов к культуре страны 

изучаемого языка, помочь приспособиться к иноязычной 

среде, исключить непонимания в процессе общения. 

4) Овладеть конкретным комплектом единиц 

профессиональной лексики, специальной терминологией 

на иностранном языке. 

Так как для изучения языка специальности 

необходимо усвоить значительное количество 

терминологии и специальных определений, которые 

требуются будущему специалисту, но за отведенный 

период времени, который дается по учебной программе 

на изучение иностранного языка в инженерно-

педагогическом вузе, нельзя освоить все термины, 

необходимо сформировать у студентов навыки работы 

со специальными словарями, глоссариями и любой 

справочной литературой по их специальности. 

Смысл профессионально-ориентированного обуче-

ния иностранному языку состоит в его интеграции с 

предметами по специальности для того, чтобы 

приобрести дополнительные профессиональные знания 

и развить профессионально важные качества личности. 

Это является главной трудностью реализации подобного 

обучения в инженерно-педагогическом вузе. Педагоги, 

которые проводят занятия по иностранному языку, не 

всегда владеют специальной профессиональной 

лексикой, иногда не знают о коммуникативных 

потребностях, свойственных этой профессии. 

Вследствие этого преподаватели встречаются с 

определенными проблемами психологического, 

лингвистического и методического характера. Поэтому 

преподавателю профессионально-ориентированного 

иностранного языка, прежде всего, необходимо 

ознакомиться с основными принципами специальности, 

изучить базовую специальную лексику, разобраться в 

терминологии. Иногда недостаток основной подготовки 

преподавателя по специальности приводит к тому, что 

искажается смысл информации при переводе или 

наоборот делается акцент на том, что с точки зрения 

специалиста не важно. Для решения таких проблем 

можно применять на занятиях по иностранному языку 

материалы, которые бы дали представление о базовых 

понятиях специальности; ставить студента в такие 

ситуации, где бы они могли применять приобретенные 

теоретические знания по специальности, чтобы решать 

практические задачи; применять учебные материалы, с 

которыми студенты уже ознакомлены, но представлять 

их с другой точки зрения.  

Модель преподавания иноязычной устной речи по 

специальности можно построить таким образом: 

– сформулировать коммуникативные свойства для 

определенных видов текстов по специальности и 

средства выражения этих свойств, а именно - 

коммуникативные модели; 

– установить коммуникативные свойства устной речи 

и средства выражения данных свойств ; 

– сравнить этих средства выражения и выбрать 

модели с целью пассивной и активной их тренировки;  

– обозначить самые необходимые коммуникативные 

свойства и модели устной речи по специальности и 

предложить систему упражнений с целью их активной 

тренировки; 

– изучить разные коммуникативно-ориентированные 

виды текстов по специальности, выбрать конкретные 

виды текстов в целях тренировки, обозначить их 

главные коммуникативные свойства и модели, создать 
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результативную систему упражнений с целью 

тренировки выбранных структурных единиц;  

– выбрать и провести тренировку 

словообразовательных, лексических и грамматических 

структур, которые требуются для чтения, понимания, 

аудирования и говорения; 

– по всем типам речевой деятельности выработать и 

довести до автоматизма у студентов учебные 

алгоритмы; 

– устное общение от диалога к монологу к и, 

обратно,  используя задачи и игры проблемно-

поискового характера. 

Преподавателю следует тщательно выбирать 

упражнения, которые предваряют устное общение и 

верно дозировать трудности, нужно не забывать о 

цикличности повторения материала, который изучается 

в небольших количествах на протяжении определенного 

времени, о том, что необходимо доводить навыки до 

автоматизма, о постепенном усложнении упражнений. 

Однако непрерывная коммуникативная нацеленность 

упражнений на устную речь в рамках определенных 

речевых ситуаций учебно-академической сферы 

деятельности должна сохраняться, как одно из основных 

и непременных условий. Преподавателю иностранного 

языка следует также хорошо знать характерные черты 

научных и технических текстов по специальности, 

которая изучается, и знакомить с ними студентов по 

мере надобности (специальные термины, особенная 

общенаучная лексика, характерная служебная лексика, 

определенные сложные грамматические конструкции – 

пассивный залог, модальные конструкции). 

На начальном этапе необходимо брать самые 

простые описания и монологические формы обработки. 

Далее можно предложить студентам тексты, которые 

являются более сложными по структуре и стилю, однако 

стремиться сформировать у студента схему его 

деятельности как коммуникативную связку 

«преподаватель /аудио и мультимедийные средства/ − 

студент», «студент - студент» как можно раньше. Кроме 

того, следует выбирать для занятий профессионально 

подходящий материал и принимать во внимание те 

знания студентов по языку и специальности, которыми 

он уже владеет, а также его возраст, цель и вид 
коммуникации, уровень обучения и др . Только выбрав 

словообразовательные, лексические и грамматические 

структуры, которые требуются для освоения изучаемых 

текстов, можно начинать их отработку. Следует давать 

упражнения в «диалогической» форме, в том числе и в 

процессе введения новой лексики. Целесообразно кроме 

отработки терминологической и общенаучной  лексики, 

также тренировать служебную лексику научной прозы и 

модально-оценочную лексику устной формы 

коммуникации. Так как устная речь имеет 

«разрыхленную» структуру предложения, в ней 

преобладают простые предложения, для неё характерны 

ситуативная незавершенность отрезков фразы и 

определенная эмоциональная окрашенность, то 

необходимо уже при начальной отработке структур 

речевого акта сравнивать коммуникативные 

особенности научного текста и устной речи согласно 

определенной специальности. На уровне узнавания 

оставляем коммуникативные признаки и модели, 

которые необходимы для их выражения, другие активно 

отрабатываем. Простое предложение и более 

распространенные виды сложноподчиненных 

предложений, не содержащие значительное количество 

второстепенных членов должны быть взяты за 

грамматическую основу устной коммуникации. 

Структуры, выражающие  определенные речевые 

действия (информирующие, побудительные, оценочно -

модальные, контактивные и т.п.,) вводятся в устную 

речь по специальности как клише и фразеологизмы. 

Следует отметить, что на начальном этапе учебную 

деятельность с целью создания базовых знаний нужно 

организовывать согласно четким алгоритмам, озвучивая 

весь учебный материала. Работа начинается с чтения 

текста, но необходимо стараться научить студентов 

воспринимать информацию «на слух». Для этого можно 

применять «интонационное чтение» инновационных 

интенсивных методик и как можно больше использовать 

современные аудио- и мультимедийные средства. 

Текст, который выступает главной учебной единицей 

при обучении иностранному языку, следует озвучивать 

и прослушивать несколько раз, повторять полностью и 

по частям, особенно на начальном этапе и для студентов 

с низким уровнем знаний. Только в этом случае студент 

сумеет научиться формулировать основную идею текста 

и его логическую структуру, а именно разделять 

компоненты «тема-тема», что и является основой акта 

коммуникации по специальности. Студента следует 

научить верно задавать вопросы (логически и 

грамматически) и давать полные ответы на 

поставленные вопросы, а именно воспринимать и 

поддерживать разговор, не забывать о главных 

проблемах и логике их изложения.  

Если рассматривать текст на иностранном языке как 

основу для устного высказывания, необходимо 

выделить, что он должен, прежде всего: учитывать 

потребности и круг интересов студентов, то есть иметь 

элементы новизны и быть достаточно занимательным; 

учитывать также профессиональные интересы 

студентов; касаться темы, которая изучается на данный 

момент и определенно иметь направленность на 

решение конкретной коммуникативной задачи. 

Другими словами, отбирая тексты необходимо 

принимать во внимание коммуникативные и 

когнитивные потребности студентов, тексты должны 

учитывать профессиональную заинтересованность 

студентов, то есть, отображать будущую сферу 

деятельности, ситуации профессионального общения. 

Информация, которую студенты получают из текста, 

затем включается в процесс коммуникации по научной 

или производственно-практической тематике в рамках 

профессиональной сферы коммуникации. Чтобы работа 

над текстом была продуктивной, следует использовать  

ряд упражнений, которые ориентированы и на развитие 

речевых навыков и умений, и на формирование 

способностей креативного переосмысления текста. Они 

должны быть направлены на устранение некоторых 

языковых и стилистических трудностей, которые могут 

возникнуть в ходе чтения, на раскрытие семантической 

проблемы текста. Например, можно применять 

следующие предтекстовые задания: 1) прочитайте 

следующие ключевые слова и фразы, определите тему 
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текста; 2) подчеркните ключевые слова в тексте; 

3) разделите текст на три части: введение, главная часть, 

заключение; 4) угадайте значение следующего 

выражения (есть слова, которые возможно неизвестны); 

5) прочтите текст (параграф) и найдите слова, которые 

означают … . Текстовые упражнения, которые 

направлены на акцентирование  смысловых указателей в 

тексте и понимание отдельных фактов, установка 

семантической связи между отдельными фактами текста, 

соединение единичных фактов текста в смысловое 

целое: 1) прочтите первый параграф и найдите 

предложение, в котором содержится основная 

информация. 2) выберите из текста предложения, 

которые описывают …; 3) найдите факты, которые 

подтверждают/отрицают/характеризуют…; 4) назовите 

проблемы, которые поднимаются в тексте; 5) найдите 

ключевые факты, которые информируют о … 

Послетекстовые упражнения, которые направлены на 

то, чтобы проконтролировать понимание основного 

содержания текста и сформировать умения давать свою 

оценку прочитанного текста: 1) ответьте на следующие 

вопросы; 2) какая информация в тексте вас 

удивила/была для вас новой/полезной/скучной. Почему? 

3) согласитесь/ не согласитесь со следующими 

утверждениями; 4) какие проблемы связаны с главной 

идеей текста. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, суть профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку 

студентов инженерно-педагогических специальностей 

состоит в его интеграции с дисциплинами по 

специальности, для того, чтобы получить 

дополнительные профессиональные знания и 

сформировать такие качества личности, которые будут 

необходимы в будущей профессиональной 

деятельности, в развитии у студентов коммуникативных 

умений, которые помогли бы им реализовывать 

профессиональные контакты на иностранном языке в 

разных областях и ситуациях. Дальнейшие исследования 

по этой проблеме должны помочь повысить 

содержательную базу профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку 

будущих инженеров-педагогов; гарантировать активное 

владение иностранным языком студентами инженерно -

педагогическими специальностями как средством 

развития и формулирования мыслей, как на бытовом 

уровне, так и в рамках будущей специальности; 

приобретение уровня, необходимого для практического 

применения иностранного языка в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Постановка проблеми.  У період інтеграції України 

в Європейське та світове співтовариство потребує якісне 

володіння іноземною мовою та сприяє  поширенню 

ділових зв’язків та контактів, а також  надає можливість 

вивчати та ефективно використовувати іноземний досвід 

ділового спілкування, користуватися сучасними 

інформаційними технологіями, брати участь у 

міжнародних конгресах та семінарах, проходити 

стажування в іноземних державах з метою 

вдосконалення фахової підготовки а також проводити 

письмовий обмін діловою інформацією тощо.  

Придбання нових знань і навичок, практично 

корисних і застосовуваних у роботі в епоху 

інформаційного суспільства, значно розширює 

можливості самореалізації і сприяє кар'єрному росту та є 

невід'ємною частиною сучасної культури, економіки, 

політики, освіти, науки. Слід зазначити, що усне і 

письмове спілкування англійською мовою стало 

реальністю і необхідністю: ми часто стикаємося з TV-

мовленням, простими інструкціями з використання 

англійською мовою, а також спілкуванням з іноземцями, 

як у житті, так і по Інтернету. Майбутній фахівець 

повинен активно співпрацювати із зарубіжними 

партнерами, представниками різних культур і рівнів 

професійної компетентності; мати уявлення про новітні 

наукові досягнення в своїй виробничій сфері, 

використовуючи іншомовні джерела інформації. 

Впровадження інноваційних технологій в навчальному 

процесі неможливе без відстеження  якості освіти за 

допомогою моніторингу, мета якого – отримати 

інформацію про ефективність і якість навчально-

виховного процесу, покращення його організації. Отже, 

інноваційні технології – це цілеспрямований системний 

набір прийомів, засобів організації навчальної 

діяльності, що охоплює весь процес навчання від 

визначення мети до одержання результатів [6, с. 14]. 

Мета роботи: оволодіння комунікативної 

компетенції англійської  мови, не перебуваючи в країні 

досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому метою 

статті є впровадження та створення в процесі навчання 

реальних і уявних ситуацій спілкування на уроках 

іноземної мови, використовуючи для цього різні методи 

і прийоми роботи  (дебати,  рольові ігри, дискусії, творчі 

проекти та ін.) Тому однією з головних особливостей 

іноземної мови, як навчальної дисципліни є професійно-

орієнтований характер, що має відображатися у цілях та 

методах навчання. І це є важливе завдання викладача.  

Виклад основного матеріалу. Дидактичний аспект 

інтерактивних методів навчання  досліджують такі 

відомі вчені, як  Г.М. Брос, М.В.Кларен, Л.В.Пироженко, 

Н.Ф. Фомин, О.І. Пометун, Н. Суворова та інші. 

Л.В. Пироженко та О.І. Пометун, визначають умовну 

робочу класифікацію інтерактивних технологій за 

формами навчання (моделями), у яких реалізуються 

інтерактивні методи [6, с.14]. 

Серед провідних методів навчання, які відносяться 

до найінформатівнішіх та результативних з точки зору 

сприйняття, виокремлюють такі, як:  

 дебати  

 рольові ігри 

 дискусії 

 творчі проекти 

Розглянемо кожен з цих методів в процесі навчання 

для реальних і уявних ситуацій спілкування на уроках 

іноземної мови. У вищій школи однією з цілей навчання 

іноземної мови є формування самостійності, 

ініціативності, здатності до успішної соціалізації в 

суспільстві. Існує технологія, яка називається «Дебати». 

Для дебатів обов'язковою умовою є наявність двох 

опонентів, які намагаються переконати третю сторону у 

правильності своєї позиції. У суперечці перемагає та 

сторона, яка більш аргументовано захистить свою 

позицію. Отже, можна сказати, що метою «Дебатів» є 

найбільш  повне, всебічне опрацювання будь-якої теми, 

розвиток критичного мислення, вміння відстоювати 

свою точку зору. Дебати вчать толерантно ставитися до 

чужого погляду на проблему. 

Дебати – один із найбільш складних способів 

обговорення дискусійних проблем. Дебати можна 

проводити лише тоді, коли студенти навчились 

працювати в групах та засвоїли технології вирішення 

проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору 

набувають  найбільшої гостроти, оскільки  студентам 

необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовувати 

правильність своєї позиції. Кожна група має переконати 

опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. 

Однак можна поставити й інше завдання спільно 

вирішити поставлену проблему. В такому разі студенти 

повинні будуть, висловивши свою точку зору, уважно 

вислухати протилежну сторону, щоб знайти точки 

У статті  розглядаються інтерактивні методи та  можливість вирішити комунікативно – пізнавальні 

задачі засобами іншомовного спілкування  Проаналізовано реальні і уявні ситуації спілкування при вивченні  

іноземної мови, використовуючи для цього різні методи і прийоми роботи  такі, як дебати,  рольові ігри, 

дискусії та  творчі проекти. 

Ключові слова: інтерактивні методи, дебати, рольові ігри, дискусії, творчі проекти. 
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дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили 

емоції один на одного, а спілкувались спокійно [5,с.20-

48]. Підготовку і проведення дебатів ми використовуємо 

для того, щоб студенти могли перш за все спілкуючись 

англійською мовою, висловити свою точку зору, 

проаналізувати її, а також вирішити, що більш за все 

підійде для рішення проблеми. Переваги цього методу 

залежать від того, як студенти вдосконалюють навички 

усного мовлення, не зважаючи на помилки; розвивають 

вміння мислити творчо і критично; надають можливості 

краще врозуміти прийняти рішення та формують 

спільну відповідальність за прийняте рішення.  Недоліки 

методу: не надається належної уваги якості мови, 

комунікативна компетенція досить таки швидко досягає 

своїх меж. Спільна діяльність в процесі «Дебати» більш 

продуктивна, ми бачимо подолання психологічних 

бар'єрів та пошук скорішого і вірнішого рішення за 

рахунок збільшення кількості й обговорення 

пропозицій).  Активне спілкування студентів  в процесі 

навчання означає зняття заборони на спілкування і 

стимулювання його, що сприяє перетворенню вчення з 

індивідуальної діяльності у інтерактивну працю. Мета 

такої праці – обмін інформацією, порівняння, 

взаємооцінка, пізнання своїх можливостей, вплив 

студента  на  студента [3,с.168].  

Для навчання діалогічного спілкування, слід 

зазначити особливості комунікативного підходу до 

навчання іншомовного спілкування. Ми можемо  

зазначити  наступні: 

1. Мова розглядається як засіб спілкування. Перевага 

віддається оволодінню поняттями та функціями. 

2. Мова вивчається через особисту діяльність 

студентів. Вони є головними автономними суб'єктами 

навчання, які володіють когнітивними й 

метакогнітивними стратегіями та прийомами оволодіння 

мовою й іншомовним спілкуванням та відповідають за 

свої успіхи і невдачі. 

Одним з таких прийомів є рольова гра. Рольова гра – 

простий і природний спосіб пізнання людиною 

навколишньої дійсності.  Організації і застосування 

рольових ігор у процесі навчання і виховання студентів 

засобами іноземної мови вимагає ретельного і 

детального вивчення цього питання [8]. Кожна гра має 

свої особливості, але є індивідуальною в кожному 

варіанті. У психології гра традиційно розглядається як 

форма діяльності в умовах ситуаціях, спрямована на 

відновлення та засвоєння суспільного досвіду, 

зафіксованого в соціально - закріплених способах, 

здійснення предметних дій, у предметах науки і 

культури [2,с.38]. За визначенням, «гра – це вид 

діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 

відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому 

складається й удосконалюється самоврядування 

поводженням» [6,с.99].  

 Рольову гру можна розцінювати як саму точну 

модель спілкування. Вона наслідує дійсність в її 

найістотніших рисах. У рольовій грі, як і в житті, мовна і 

немовна поведінка партнерів переплітається 

найтіснішим чином. 

Спілкування за допомогою рольової гри має великі 

можливості. Спілкування, як відомо, немислимо без 

мотиву. Однак у навчальних умовах не просто 

викликати мотив до висловлення. Труднощі полягають у 

тому, що викладач  повинен описати ситуацію таким 

чином, щоб виникла атмосфера, яка  викликає у 

студентів внутрішню потребу у вираженні думок. Але в 

умовах іншомовного спілкування важливо, щоб 

студенти змогли виразити те, що їм хочеться сказати. На 

уроках англійської мови переважають висловлення, 

викликані до життя директивно. Наприклад, 

презентуючи тему “Пошук роботи” викладачу потрібно 

надати лексичний матеріал до теми (get a job, look for a 

job, to go to an interview) для того, щоб  перевірити, як 

студенти вміють комбінувати відповідний мовний 

матеріал. Мотив же, яким керуються при цьому 

студенти, лежить за межами мови: їм важливо 

відповісти викладачу.  Становище змінюється, якщо 

студенти залучені до рольової гри. 

Наприклад, розігрується сцена прийняття на роботу. 

Студент – директор компанії, в якій потрібні менеджери. 

Кожен студент пише резюме, а потім відповідає на 

питання боса. Студенти презентують себе, а потім 

директор обирає, хто буде прийнятий на цю посаду. 

Сама ситуація диктує лінію мовленнєвої поведінки. 

Рольова гра сприяє формуванню навчального 

співробітництва і партнерства, адже виконання етюду 

припускає охоплення групи студентів, а також гра 

будується не тільки на основі діалогу, але і полілогу, що 

повинні злагоджено взаємодіяти. При розподілі ролей 

варто враховувати як мовні, так і “акторські” 

можливості студентів.  Практично весь навчальний час у 

рольовій грі відведено на мовленнєву практику, при 

цьому не тільки студент, що говорить, але і слухаючий 

максимально активний, тому що він повинний зрозуміти 

і запам'ятати репліку партнера, співвіднести її із 

ситуацією, визначити наскільки вона релевантна 

ситуації і задачі спілкування, і правильно відреагувати 

на репліку [9]. Ігри позитивно впливають на формування 

пізнавальних інтересів студентів, сприяють 

усвідомленому освоєнню іноземної мови. Студенти 

активно працюють, допомагають один одному, уважно 

слухають своїх товаришів;  а викладач лише керує 

навчальною діяльністю. 

Одним з найбільш успішних і широко застосовуваниї 

прийомів роботи викладача  з навчання спілкуванню є 

дискусія. Це особлива форма колективної співпраці, що 

викликає активну напружену розумову діяльність. За 

допомогою дискусії викладач  вміло включає студентів в 

значимі для них, різноманітні життєві ситуації, що 

викликають у них бажання говорити і спілкуватися і 

надає можливість висловити свою точку зору, своє 

розуміння обговорюваного питання.  

Дискусія як форма навчальної діяльності не завжди 

достатньо успішно освоюється. Ось чому особливо 

важливо визначити способи, прийоми, умови, що 

забезпечують успіх там, де висловлювання студентів 

базуються на іноземній мові. Дискусія передбачає 

насамперед хорошу моральну атмосферу розуміння, яку 

на уроках іноземної мови можна досягти завдяки 

розробці та ретельному дотриманню наступних правил, 

застосовних до висловлення англійською 

мовою. Викладач  завжди дає студентам  можливість 
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висловити і аргументувати свою точку зору, якою б 

абсурдною вона не здавалася. Особливо успішно це 

здійснюється на уроках диспутах, тематика яких є в 

навчальних програмах,  а також деякі викладачі 

пропонують студентам анкетування. Потрібно так  

організувати навчальний процес, щоб він сприяв 

пошуково-пізнавальної діяльності студентів.  

Однак, дискутування можливе лише за наявності 

певного лексичного та граматичного фону. Ось чому в 

розробку кожної розмовної теми закладається великий 

обсяг лексичного матеріалу, тому що саме лексика 

гнучко і оперативно реагує на всі зміни соціального, 

культурного і громадського життя, оскільки вона є 

мірилом, показником загального рівня розвитку 

студентів, його кругозором. Чим більше лексичний запас 

студентів, тим ширше його можливість для 

самореалізації, розкриття свого творчого потенціалу за 

допомогою іноземної мови. Насамперед, викладач  

ретельно відбирає лексику по темі, враховуючи 

найрізноманітніші ситуації. Далі йде фронтальна робота 

на закріплення і відпрацювання введеної лексики. З цією 

метою використовуються такі завдання як "відповіді на 

запитання" або "найдіть схоже слово" і т.д. На 

завершальному етапі роботи  студентам  пропонується  

написати  творчу роботу [4]. 

Дискусія на заняттях з англійської мови дозволяє 

шліфувати методи і прийоми розвитку усного та 

писемного умінь і навичок, додаючи в них елементи 

діалогу і створювати нові методи та форми уроків. Але 

головне, що повинно об'єднувати всі використовувані 

прийоми і методи - це системність і комплексність їх 

використання на заняттях. Лише наявність певної 

системи з розвитку мовно-мисленнєвої діяльності на 

всіх етапах навчання, а не одноразове застосування 

якого-небудь прийому, сприяє досягненню  хороших 

результатів.  

Творчі проекти – це самостійно спланована та 

реалізована робота студента, в якій мовленнєве 

спілкування пов’язано з інтелектуально-емоційним 

контекстом іншої діяльності. Це передбачає визначення 

мети кожного заняття не тільки з позиції надбання 

студентом знань та вмінь, але і з погляду прогресивних 

змін у структурі його особистості. Тому що метою та 

завданням програми впровадження компетентно 

орієнтованого підходу в навчально-виховний процес є 

реалізація самодостатньої моделі випускників вищих 

навчальних закладів, як життєздатної особистості, що 

прагне до творчої самореалізації та саморозвитку. 

Опановуючи культуру проектування, вони прагнуть  

творчо мислити, самостійно планувати свої дії, 

естетично реалізувати засвоєні засоби і способи роботи, 

а також удосконалює свої навички і культуру 

міжособистісного спілкування та співпраці. 

Головними цілями використання методу проектів на 

уроках англійської мови є наступні: 

 показати вміння окремого студента або групи 

студентів  використовувати набутий  дослідницький 

досвід; 

 реалізувати свій інтерес до предмета 

дослідження, примножити знання про нього;  

 продемонструвати рівень володіння англійської 

мовою. 

Творчі проекти на заняттях з англійської мови є 

доцільно застосовувати   діяльність учасників, яка 

спрямована на те, щоб створити оригінальне есе, 

придумати ситуацію, написати повідомлення, тощо. 

Виконання проектних завдань дозволяє студентам 

бачити практичну користь від вивчення іноземної мови, 

наслідком чого є підвищення інтересу до цього 

предмету. У даній системі навчання широко 

використовується мимовільне запам’ятовування 

лексичних засобів та граматичних структур. У ході 

вирішення проблемних завдань, стимулюється розвиток 

творчого мислення.  

Загальновідомо, що творчі роботи відіграють велику 

роль як у навчанні іноземної мови, так і розвитку 

мовленнєвих та творчих здібностей. Метод проектів 

передбачає творчість, залучення їх до пошукової 

діяльності, дає можливість інтегрувати предмети, 

використовувати різні режими роботи, організовувати 

навчання у співпраці. Самостійність  у вивченні 

іноземної мови, наприклад у пошуку інформації, 

узагальненні, обговоренні перетворює іноземну мову у 

джерело якісних перетворень особистості, розумового 

розвитку, формування вольових якостей, психологічної 

готовності до подолання труднощів, до творчого 

підходу. Повідомляючи іншим про себе і навколишній 

світ англійкою мовою,  відкривають для себе її цінність 

як мови міжнародного спілкування. Таким чином, 

основними перевагами методу проектів є:  

– моделювання будь-яких життєвих ситуацій;  

– підвищення мотивації вивчення англійської мови;  

– розвиток самостійності та самовдосконалення;  

– створення комфортних умов навчання;  

– інтеграція між предметних зв’язків;  

– підвищення інформаційної культури за рахунок 

ініціативи, самооцінки та творчих здібностей студента. 

 Метод проектів забезпечує особистісно-орієнтоване 

виховання і навчання,  формування комунікативної 

компетенції із загальними завданнями і цінностями 

національної та європейської освіти. Отже, 

використання методу проектів на заняттях англійської 

мови дозволяє вдосконалити навчальний  процес, 

підвищити мотиваційний рівень студентів, сприяти 

розвитку їх творчих здібностей та ефективно вирішувати 

завдання особистісно-орієнтованого підходу в навчанні 

міжкультурного спілкування [1]. 

Висновок. Інтерактивний метод надає можливість 

вирішити комунікативно – пізнавальні задачі засобами 

іншомовного спілкування. Категорію «інтерактивне 

навчання» можна визначити як: а) взаємодію викладача  

і студента в процесі спілкування; б) навчання з метою 

вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. 

Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток 

діалогічного мовлення, спрямованих на 

взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, 

важливих для кожного із учасників навчального 

процесу. Сучасна комунікативна методика пропонує 

широке впровадження в навчальний процес активних 

нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі у зв’язку 

з входженням України у світовий освітній простір 

спостерігається стійка тенденція впровадження 

компетентнісного підходу до підготовки фахівців, яка 

визначена нормативно Національною рамкою 

кваліфікацій, Законом «Про вищу освіту». Освітні 

результати і пріоритети за такого підходу зміщуються 

від досягнення конкретного рівня знань, умінь та 

навичок до здатностей застосовувати їх на практиці у 

повсякденному житті та професійній діяльності.  

Поняття «професійна компетентність» педагога 

розглядається як володіння педагогом необхідною 

сумою знань, умінь та навичок, що визначають 

сформованість його педагогічної діяльності, 

педагогічного спілкування та особистості викладача як 

носія певних цінностей, ідеалів та педагогічної 

свідомості [1,с.9]. Поняття компетентності педагога 

характеризує його як професіонала та майстра своєї 

справи. Від того, наскільки ефективно вдається 

організувати педагогічну взаємодію, донести 

інформацію чи роз’яснити завдання, створити позитивну 

атмосферу, відповідну мотивацію, залежить навчально-

виховний результат. Роль педагога у впливі на розвиток 

учнів має залишатися провідною всупереч активному 

поширенню інформаційно-комунікативних технологій. 

Натомість, спостерігається невідповідність очікування 

учнів, їх батьків, громадськості рівню комунікативної 

компетентності багатьох педагогів, у тому числі, і 

закладів професійно-технічної освіти.  

Підвищення ролі педагогічних працівників 

перетворює проблему формування комунікативної 

майстерності як вищого рівня комунікативної 

компетентності на одну з найважливіших у підготовці 

інженерів-педагогів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню різноманітних аспектів компетентнісного 

підходу в освіті присвячені праці О. Пометун, Н. Бібіка, 

І. Зимньої, В. Петрука, А.Хуторського, В.Бондар, 

О. Локшиної, М. Рудь, А. Капської, О. Романовського, 

М. Пустового та інших. А. Марковою, Е. Зеєром, 

Н. Кузьміною та іншими вивчалася професійна 

компетентність. Педагогічна компетентність або 

професійна компетентність педагога була предметом 

розгляду М. Лук’янової, Т. Шаматова, Л. Алексєєва, 

О. Дубасенюк, Л. Макарової, В. Бездухова, Н. Кузьміної, 

М. Лук’янової та інших.  

Проблемі підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

присвячено роботи О. Коваленко, А. Мойсеюка, 

Е. Зеєра, І. Прокопенка, М. Сметанського, В. Безрукової, 

А.Алексюка та інших. Різні аспекти професійної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів розкрито 

в дослідженнях Л. Тархан, Н. Брюханової, С. Ігнатенко, 

О. Прохорової, І. Філімонової, Л. Омельченко, 

О. Керницького, Е. Сердюкової та інших.  

Поняття “комунікативна компетентність” до 60-х 

років ХХ ст. розглядалося переважно у лінгвістичному 

форматі (наприклад, Н. Хомським), потім – у широкому 

контексті як вміння використовувати мову 

(С. Савінгтоном, В. Сафоновою та іншими). Сьогодні 

його трактують як складне особистісне утворення, що 

включає не тільки периферію особистісних 

властивостей, а і мотивацію, емоційний стан, світогляд 

тощо (Г. Васильєв, Ю. Жуков, Л. Мітіна, Л. Столяренко, 

В.Якунін та інші). Формування комунікативної 

компетентності аналізується в працях В. Введенського, 

Д. Годлевської, Т. Дементьєвої, Ю. Жукова, 

О. Касаткіна, С. Максименко, Л. Савенкова, Л. Хоружої, 

І. Воробйова, О. Онопрієнко та інших. Комунікативна 

компетентність є предметом дослідження і у системі 

педагогічної освіти (А. Маркова, Г. Балл, М. Заброд-

ський, С. Максименко, Л. Петровська, Ю. Ємельянов, 

Є. Руденський та інші). В ракурсі педагогічної 

майстерності розкриті комунікативні аспекти діяльності 

педагога І. Зязюном, В. Кан-Каликом, С. Братченком, 

Т.Аргентовою та іншими. Останнім часом у 

дисертаційних дослідженнях звернено увагу на 

особливості формування професійно-педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього вчителя 

(І.Когут), на розвиток комунікативної компетентності 

викладачів професійно-технічних навчальних закладів у 

У статті досліджено комунікативну компетентність майбутніх інженерів -педагогів. 

Використовуючи методи аналізу та узагальнення, визначено структурні компоненти даного поняття, 

критерії та показники рівнів сформованості. Проаналізовано компетентності щодо комунікації у 

Національній рамці кваліфікацій. Запропоновано комунікативні компетентності, які можуть бути 

включені до програмних компетентностей освітнього ступеня «Магістр» для студентів спеціальності 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Охарактеризовано основні напрямки формування 

комунікативної майстерності майбутніх інженерів-педагогів як вищого рівня комунікативної 

компетентності. 

Ключові слова: компетентнісний підхід в освіті, комунікативна компетентність, рівні 

комунікативної компетентності, комунікативна майстерність, майбутні інженери -педагоги. 
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післядипломній освіті (З. Єрмакова). Разом з тим, аналіз 

наукової літератури свідчить, що бракує робіт, у яких би 

висвітлювались проблеми формування комунікативної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів.  

Метою статті є розкриття основних напрямків і 

шляхів формування комунікативної майстерності 

майбутніх інженерів-педагогів як вищого рівня 

комунікативної компетентності.  

Методами дослідження є: порівняльний аналіз, 

узагальнення і систематизація науково-теоретичних 

положень, педагогічне спостереження, усне опитування, 

анкетування. 

Виклад основного матеріалу. Перед інженерно-

педагогічною освітою України стоїть завдання 

формування компетентних фахівців, які поєднують 

глибокі теоретичні знання і практичну підготовку. Е. 

Зеєр підкреслював, що інженер-педагог – це фахівець з 

вищою освітою, що здійснює педагогічну, навчально-

виробничу, організаційно-методичну діяльність із 

професійної підготовки учнів у системі професійно -

технічної освіти, а також кваліфікованих робітників на 

виробництві. Інженера-педагога характеризує широкий 

педагогічний профіль, він спроможний виконувати 

функції майстра виробничого навчання й викладача 

спеціальних технологій і загальнотехнічних 

дисциплін [2].  

Компетентнісний підхід заполонив наш нинішній 

вітчизняний освітній простір. Він став відповіддю на 

актуальні потреби суспільства, особливо ринку праці. 

Трактування поняття «компетентність» досить широке: 

до нього відносять і навчальні здібності, знання та 

вміння (вміння успішно навчатися) і навички 

(комунікативні, соціальні навички), і моральні цінності 

(громадянська відповідальність чи відповідальність за 

навколишнє середовище), і ставлення (групова 

солідарність). Відтак за структурою вирізняють 

організаційну, технологічну, екологічну, правову, 

політичну, культурологічну, соціальну, економічну 

компетентність, а також компетентність у сфері 

комунікативної діяльності та у сфері особистого 

повсякденного життя людини [3,с.66].  

Комунікативна компетентність розглядається як 

показник освітньо-культурного рівня особистості. 

Л. Петровська вважає, що це - конгломерат знань, 

мовних і немовних умінь і навичок спілкування, набутих 

людиною в ході природної соціалізації, навчання і 

виховання, здатність встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з людьми [4,с.46]. Н. Бутенко 

комунікативну компетентність трактує ширше: як 

сукупність знань, умінь і навичок, що включають: 

функції спілкування й особливості комунікативного 

процесу; види спілкування й основні його 

характеристики; засоби спілкування (вербальні та 

невербальні); репрезентативні системи і ключі доступу 

до них; види слухання і техніки його використання; 

специфіку взаємодії з різними співрозмовниками; форми 

і методи ділової взаємодії; технології та прийоми впливу 

на людей; методи генерування ідей та інтеграції людей 

для конструктивної комунікації; самопрезентацію і 

стратегію успіху [5,с.225]. У сучасних дослідженнях 

триває теоретичний аналіз і осмислення категорії 

«комунікативна компетентність», розширюється її 

змістовне наповнення, зокрема, береться до уваги 

особистісний аспект. 

Розвиток комунікативної компетентності, 

безперечно, є необхідною умовою ефективності будь-

якої професійної діяльності. Для педагога І Зязюн 

визначав комунікативну компетентність як професійно -

особистісну якість, що характеризується потребою 

здійснювати професійне спілкування, здатністю легко 

вступати в контакт, а також викликати позитивні емоції 

у співрозмовників, відчувати задоволення від 

спілкування [6].  

Діяльність інженера-педагога у закладах професійно-

технічної освіти передбачає безпосередню взаємодію з 

учнями, тому комунікативна компетентність забезпечує 

головне – вплив особистості на особистість. 

Ефективність впливу залежить від культури мови 

(правильна вимова, логічна стрункість викладу думок і 

т. д.), емоційної експресії, педагогічного такту, стилю 

спілкування тощо.  

За визначенням З. Єрмакової, комунікативна 

компетентність викладачів ПТНЗ є складним системним 

утворенням, яке поєднує в собі мотиваційну 

спрямованість на оволодіння високим рівнем 

комунікативної компетентності, комплекс взаємо-

пов’язаних професійних (педагогічних і спеціальних) 

комунікативних знань, умінь та інтеграцію їх у 

професійно-педагогічну діяльність, завдяки сформо-

ваним професійно важливим якостям, необхідних для 

свідомої регуляції комунікативної поведінки[7,с.69]. 

Дослідниця проаналізувала структурні компоненти 

комунікативної компетентності багатьох авторів і 

виділила кількісні показники частоти використання цих 

компонентів. Здатність встановлювати та підтримувати 

контакти з іншими людьми та сукупність навичок та 

вмінь, необхідних для ефективного спілкування – 

найчастіше використані компоненти [7,с.31]. На нашу 

думку, процес розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх інженерів-педагогів включає формування 

відповідних мотивів, набуття знань, вмінь, навичок 

щодо комунікації, а також особистісних якостей, що 

сприятимуть успіху у спілкуванні.  

Структуру комунікативної компетентності 

майбутніх інженерів-педагогів обґрунтовуємо, беручи 

до уваги дослідження Н. Сушика [8]: 1) когнітивний 

компонент; 2) індивідуально-особистісний емоційний 

компонент; 3) поведінковий компонент. Критеріями та 

показниками сформованості комунікативної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів є: для 

когнітивного компоненту – система знань про 

особливості комунікації, зокрема, педагогічної, 

уявлення про правила, стилі спілкування, позиції, 

прийоми, техніки та засоби взаємодії; для 

індивідуально-особистісного емоційного компоненту – 

гуманістична спрямованість, готовність до діалогічних 

взаємин, товариськість, розвинуті емпатія та рефлексія, 

розуміння інших людей в умовах глобалізації, високий 

рівень ідентифікації з виконуваними професійними та 

соціальними ролями, позитивна Я-концепція, адекватні 

вимогам професійної діяльності психоемоційні стани; 
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для поведінкового компоненту – здатність до 

взаємодії, володіння культурою мови, вміння знаходити 

та передавати фахову інформацію. За вищеозначеними 

критеріями та показниками ми розробили анкету для 

визначення рівнів сформованості комунікативної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів, яких 

виділили три: низький, середній і високий. Низький 

рівень комунікативної компетентності характеризується 

недостатніми знаннями щодо особливостей педагогічної 

взаємодії, слабкими перцептивними вміннями, 

підвищеною тривожністю щодо процесу та результату 

спілкування, помилковістю їх прогнозування, невправне 

володіння зовнішньою та внутрішньою педагогічними 

техніками, недостатніми мовленнєвими вміннями, 

невиразною спрямованістю щодо майбутньої 

професійної діяльності. Середній рівень передбачає 

знання стилів, позицій педагогічного спілкування, технік 

взаємодій, але може бути непевність у їх виборі, 

нездатність завжди правильно вирішувати конфліктні 

ситуації; добре володіння мовленнєвими вміннями, 

використання їх згідно цілям, готовність до діалогічної 

взаємодії з учнями. Високий рівень, на нашу думку, 

забезпечується глибокими знаннями теорії педагогічної 

комунікації, чіткою установкою на педагогічну 

діяльність, відчуттям задоволення від спілкування, 

оптимізмом щодо результатів навчально-виховної 

діяльності, проявом емоційного позитивного стану на 

всіх рівнях спілкування, досконалим володінням 

техніками взаємодій, демократичним стилем спілкування 

з учнями, використанням вмінь соціальної перцепції. 

У Київському національному університеті технологій 

та дизайну протягом 2014-2016 навчальних років 

проводилось дослідження серед студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей випускових курсів 

бакалаврату за допомогою анкетування, усного 

опитування, спостереження під час педагогічної 

практики, і було констатовано, що у студентів переважає 

середній рівень комунікативної компетентності. Загалом, 

78 % респондентів легко налагоджують контакт з іншими 

людьми, проте ускладнення у спілкуванні з учнями під 

час практики мали 65 %. 85 % студентів розуміють 

поняття «комунікативна майстерність». 40% опитаних не 

знають, як усунути бар’єри у спілкуванні, а 55 % бояться 

складних педагогічних ситуацій у майбутній педагогічній 

діяльності. Таких відповідей не було у студентів, які 

мали можливість спробувати себе у ролі педагога не 

тільки під час практики, а і працюючи в оздоровчих 

таборах, проводячи курси, засідання гуртків, тренінги 

тощо. 70 % опитаних готові взяти на себе проведення 

занять чи тренінгів за умови належної підготовки. На 

запитання: «Чи збиває Вас з пантелику майбутній виступ 

перед великою аудиторією?», 33 % відповіли, що так, а 

53 % - іноді. Тобто, більшість не готові до складних 

комунікативних ситуацій. Опитування виявило і 

проблему студентів у мовленні: 48 % часто вживають 

слова-суржики. 15 % студентів у себе не відмітили таких 

важливих педагогічних якостей, як витримка, 

делікатність, такт. Також, на жаль, не всі студенти, а 

лише 82 %, мають бажання працювати інженером -

педагогом, із них тільки 12 % цього палко хочуть, а 18 % 

діятимуть за обставинами. Тобто, частина студентів 

випускових курсів не визначилась, чи буде пов’язувати 

своє життя з діяльністю за фахом. І ми помітили 

тенденцію, що це стосується студентів із низьким рівнем 

комунікативної компетентності.  

Щоб визначитися із напрямками формування 

комунікативної компетентності майбутніх інженерів-

педагогів, звертаємося до Національної рамки 

кваліфікацій, де детально розроблено та описано дев’ять 

кваліфікаційних рівнів, які визначаються певною 

сукупністю компетентностей [9]. Комунікація в 

документі розглядається як взаємозв’язок суб’єктів з 

метою передавання інформації, узгодження дій, спільної 

діяльності. Погоджуємося з думкою Н. Волкової, що 

професійно-педагогічна комунікація це – система 

безпосередніх чи опосередкованих зв’язків, взаємодій 

педагога, що реалізуються за допомогою вербальних і 

невербальних засобів, засобів комп’ютерної комунікації з 

метою взаємообміну інформацією, моделювання й 

управління процесом комунікації, регулювання 

педагогічних відносин [10]. Підготовка майбутніх 

педагогів для системи професійно-технічної освіти 

здійснюється у вищих навчальних закладах відповідно до 

5, 6, 7 рівнів. Отже, вступивши до ВНЗ, студент уже 

повинен мати такі компетентності щодо комунікації: 

ситуативна взаємодія в обмеженому колі осіб за 

допомогою інших; реагування на прості усні 

повідомлення (0 рівень), інтеграція до соціальних груп; 

реагування на прості письмові та усні повідомлення (1 

рівень), взаємодія в колективі для виконання завдань; 

продукування деталізованих усних і письмових 

повідомлень (2 рівень), здатність до ефективної роботи в 

команді; сприйняття критики, порад і вказівок;  

продукування деталізованих усних і письмових 

повідомлень, зокрема у професійній діяльності (3 рівень), 

здійснення наставництва, передавання досвіду; 

продукування складних деталізованих усних і письмових 

повідомлень, зокрема у професійній діяльності (4 рівень). 

У ВНЗ студент має набути такі компетентності: 

взаємодія, співробітництво з широким колом осіб 

(колеги, керівники, клієнти) для провадження 

професійної або навчальної діяльності (5 рівень – 

відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «молодший 

бакалавр»), донесення до фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 

галузі професійної діяльності; здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію (6 рівень – 

«бакалавр»), зрозуміле і недвозначне донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються; використання іноземних мов у 

професійній діяльності (7 рівень – «магістр»). Саме на 

сьомому рівні комунікативна компетентність, на нашу 

думку, може досягти високого рівня майстерності.  

Для майбутніх педагогів професійно-технічних 

навчальних закладів комунікативна компетентність є і 

базовою, і професійною. Ми вважаємо, що до 

програмних компетентностей освітнього ступеня 

«Магістр» для студентів спеціальності 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями) можуть бути включені такі 

комунікативні компетентності: до загальних: уміння 

об’єктивно оцінювати та презентувати наукові 
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результати; критично оцінювати події і явища; здатність 

представляти складну комплексну інформацію у стислій 

усній та письмовій формі; вміння просто і логічно 

висловитись на фахові теми або теми особистих інтересів 

іноземною мовою; здатність спілкуватись з експертами з 

інших галузей; позитивне ставлення до несхожості та 

інших культур; володіння навичками використання 

програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, 

уміння використовувати інтернет-ресурси; уміння 

працювати в команді; дотримання системи норм і правил 

професійної етики, що регулюють міжособистісні 

відносини; до фахових компетентностей: когнітивні 

уміння та навички демонструвати знання з фахової сфери 

щодо вирішення педагогічних завдань, спеціальних 

технологій, створювати бази даних і презентаційні 

слайди для ефективного супроводу навчально-виховного 

процесу, презентації наукового матеріалу, його 

аргументації письмово та усно; здатність ефективно 

використовувати засоби комп’ютерної техніки;  здатність 

до співпраці із спеціалістами інших галузей для 

вирішення конкретних завдань, вміння працювати в 

команді. Програмними результати навчання буде, 

відповідно, передбачено: здатність продемонструвати 

знання та розуміння з основ професійних комунікацій; 

вміння ефективних комунікативних взаємодій, в тому 

числі, засобами комп’ютерної техніки і інформаційних 

технологій; здатність продемонструвати навички 

презентації наукового матеріалу, оформлення наукової 

публікації; продемонстрована вправність спілкуватися 

однією іноземною мовою, включаючи володіння 

спеціальною термінологію, можливості спілкування з 

іноземними фахівцями. До комунікативних педагогічних 

умінь відносимо: вміння вести вербальний і 

невербальний обмін інформацією, а також проводити 

діагностування особистісних якостей і якостей 

співрозмовника; вміння організовувати психолого-

педагогічну взаємодію; вміння ідентифікувати себе зі 

співрозмовником, емпатійне ставлення до нього.  

Майбутнім інженерам-педагогам для набуття 

потрібних комунікативних компетентностей, на нашу 

думку, у навчальний план на магістерському рівні варто 

включити обов’язкові дисципліни «Педагогічна 

майстерність», «Ділова іноземна мова». Для вільного 

вибору студентам можна запропонувати «Психологічні 

технології іміджмейкінгу», «Психологію особистості», 

«Психологію самореалізації», «Психологія спілкування», 

за умови опанування за бакалаврською програмою 

«Української мови (за професійним спрямуванням)», 

«Риторики», «Основ красномовства», «Етики ділового 

спілкування», «Психології професійної діяльності».  

Формуванню у майбутніх інженерів-педагогів 

комунікативної компетентності сприятиме реалізація 

сучасних особистісно орієнтованих освітніх технологій, 

конкретних методів емоційно-морального стимулювання, 

зацікавлення, створення ситуацій новизни, емоційного 

сплеску та заохочення, інтерактивні методики навчання, 

ділові ігри, тренінги.  

Висновки. Напрямками формування комунікативної 

компетентності майбутніх інженерів-педагогів, які 

навчаються за магістерськими програмами, є: 

поглиблення психолого-педагогічних знань, розвиток 

комунікативних умінь та навичок, посилення 

гуманістичної спрямованості, вироблення 

індивідуального стилю взаємодії. Це можна реалізувати 

опануванням дисциплін «Педагогічна майстерність», 

«Ділова іноземна мова», з психології спілкування (за 

вибором студентів), які б сприяли формуванню 

когнітивної складової комунікативної компетентності; 

широким використанням  інтерактивних методів 

навчання та спеціальних методик, зокрема тренінгів, для 

посилення, найперше, індивідуально-особистісного 

емоційного компоненту; проведенням відповідних 

виховних заходів, педагогічної (переддипломної) 

практики, сприянням самовихованню студентів, що 

забезпечило б формування поведінкового аспекту 

комунікативної компетентності. Отже, завдання вищого 

навчального закладу у сьогоднішніх умовах – допомогти 

майбутньому інженеру-педагогу опанувати 

комунікативну майстерність для усвідомленої і 

продуктивної професійної діяльності у системі 

професійно-технічної освіти, сформувати гуманістичну 

спрямованість, розвинути педагогічні здібності, 

оволодіти техніками взаємодії, підготуватися до 

професійного аналізу великого розмаїття педагогічних 

ситуацій. 

Подальший науковий пошук може бути пов’язаний із 

визначення можливостей формування комунікативної 

компетентності у процесі вивчення окремих дисциплін, 

передбачених навчальними планами та програмами 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів.  
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Постановка проблеми. Формування та розвиток 

емоційно-вольової сфери особистості молодшого 

школяра з порушеннями слуху відбувається згідно 

основних закономірностей розвитку емоцій, почуттів і 

волі дітей, що чують, однак має і свою специфіку. 

Порушення слухової функції ставить дитину в ситуацію 

психолого-сенсорної ізоляції, певним чином 

сповільнюючи її психічний розвиток та збіднюючи 

здатність емоційного сприйняття оточуючого та 

порушуючи емоційно-вольову саморегуляцію 

особистості. Психічний і особистісний розвиток дитини 

з порушеннями слуху у молодшому шкільному віці 

зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку 

– навчанням у початковій школі. На цьому віковому 

етапі провідною діяльністю стає навчальна (тобто 

цілеспрямована діяльність учнів, результатом якої є 

розвиток особистості, інтелекту, здібностей, засвоєння 

знань, оволодіння уміннями та навичками), основою якої 

є пізнавальний інтерес (виразна інтелектуальна 

спрямованість на пошук нового у предметах, явищах, 

подіях, супроводжувана прагненням глибше пізнати їх 

особливості; майже завжди усвідомлене ставлення до 

предметів, явищ, подій) і нова соціальна позиція. 

Забезпечення ефективного розвитку дитини такого віку з 

порушенням слуху має ґрунтуватись на зацікавленні та 

залученні до процесу навчання на основі нових методик, 

інноваційних психолого-педагогічних технік та ін. 

Однією із таких ефективних методик, що сприятиме 

повноцінному становленню і розвитку особистості з 

порушенням слуху у молодшому шкільному віці є 

проведення музично-ритмічних занять. Оскільки вони 

сприятимуть адаптація дитини до нового соціального 

середовища (пристосування до нових соціальних умов), 

індивідуалізації (вияв своїх індивідуальних можливостей 

і особливостей) та інтеграції (включення у групу 

ровесників). Означені заняття дадуть змогу формувати у 

молодшого школяра з порушеннями слуху морально -

етичні уявлення і поняття, контролювати та здійснювати 

саморегуляцію власних емоційних станів, формувати 

адекватну самооцінку та ін. 

Метою статті є дослідження особливостей 

формування емоційно-вольової сфери особистості 

молодшого школяра з порушеннями слуху в контексті 

використання музично-ритмічних занять. 

Виклад основного матеріалу. Становлення 

емоційно-вольової сфери безпосередньо впливає на 

розвиток особистості, який відбувається під впливом 

внутрішніх (темпераменту, характеру, самооцінки) та 

зовнішніх чинників (соціальне оточення). Знання 

особливостей розвитку емоційно-вольової сфери на 

етапі становлення особистості дає можливість 

цілеспрямовано управляти емоціями особистості 

дитини, підбирати відповідний психологічний супровід 

та сприяти якісному розвитку цієї сфери. 

Цілеспрямоване управління та формування емоційно-

вольової сфери на етапі дорослішання особистості дає 

змогу впливати на якісне становлення саморегуляції 

молодшого школяра з порушеннями слуху. 

Формування і розвиток емоційно-вольової сфери 

дитини молодшого шкільного віку з порушенням слуху 

відбувається за тими ж закономірностями, що й у 

чуючих однолітків. В той же час ряд факторів 

впливають та обумовлюють особливості формування 

емоційної сфери таких дітей: утруднення засвоєння 

соціального досвіду; недоступність або обмеженість 

сприйняття виразного боку усного мовлення, музики, 

інших емоційно забарвлених звуків; недостатнє 

усвідомлення власних і чужих емоційних станів, часто їх 

спрощення; більш пізнє залучення до читання художніх 

творів, що впливає на уповільнення формування 

співпереживання; уважність до виразної сторони емоцій, 

активне використання міміки, жестів у спілкуванні. 

Специфіка емоційно-вольової сфери молодших 

школярів із порушенням слуху виявляється в динаміці її 

формування. За результатами досліджень А. Аксьонової, 

В. Мірозян та І. Щербини, емоційно-вольова сфера 

таких дітей характеризується незрілістю, 

Статтю присвячено вирішенню проблеми формування та розвитку емоційно -вольової сфери дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху в ході використання корекційно -розвиткової складової у 

навчально-виховному процесі. Автором визначено стан розробленості проблеми та основні концептуальні підходи 

до її дослідження. Виявлено та описано особливості формування емоцій у дітей з порушеннями слуху означеного 

віку та окреслено специфіку корекційно-розвиткових занять для таких дітей. Виявлено психологічні чинники та 

умови емоційно-вольової саморегуляції молодших школярів з порушеннями слуху, описано психологічні особливості 

та специфіку вікової динаміки її функціонування.  

Ключові слова: дитина з порушенням слуху, молодший шкільний вік, емоційно -вольова сфера, 

корекційно-розвиткові заняття, психологічна корекція. 
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недорозвитком, відсутністю тонких відтінків емоцій, 

труднощами в розумінні емоцій інших людей, 

визначенні й описі міміки оточуючих [2,с.36], [3], 

[7,с.13]. Але варто відзначити й позитивні 

характеристики емоційно-вольової сфери у дітей 

означеної категорії: вони характеризуються підвищеною 

здатністю до співчуття, співпереживання, а відповідний 

психологічний супровід, як зазначають В. Фомін та 

Г. Козловська, у ході навчання допоможе навчити 

молодшого школяра з порушеннями слуху краще 

контролювати свої дії, регулювати емоційні стани, 

розуміти зміст емоційних станів і переживань, що 

відбуваються з ними [4]. 

Розвиток і функціонування емоційної сфери дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями слуху має ряд 

характерних особливостей [1], [2],[5]: 

 порушення сили та виразності емоцій (різкі 

переходи від позитивних емоцій до негативних, 

збіднення емоційних відчуттів, відсутність напівтонів, 

наявність апатичних станів); 

 порушення рухливості та стійкості емоцій 

(емоційна лабільність  легка зміна), слабкодухість 

(нетримання емоцій, відсутність самоконтролю), 

інертність емоцій (застрягання, низька рухливість 

афекту), експлозивність (емоційна вибуховість);  

 порушення адекватності емоційних проявів 

(емоційна неадекватність  перекручування різних 

емоцій), алекситимія, амбівалентність емоцій 

(подвійність). 

Зазначимо, що до специфічних характеристик 

емоційно-вольової сфери молодшого школяра з 

порушенням слуху також належить незрілість емоційної 

сфери, динаміка швидкої зміни настроїв, високий рівень 

амбівалентності емоцій, недостатня диференційованість 

почуттів, звуження діапазону почуттів.  

Л. Занков, А. Капустин та Н. Тарасенко зазначають, 

що динаміка швидкої зміни настроїв має широкий 

спектр проявів у таких дітей саме у молодшому 

шкільному віці: від радості до сліз, від співчуття до 

жорстокості, від ніжності до агресивності; досить часто 

настрій переходить у стан афекту [2,с.16], [7,с.21].  

У свою чергу, емоції дітей з порушенням слуху 

(особливо дітей, що втратили слух не після народження) 

характеризуються також високим рівнем 

амбівалентності (одночасним існуванням двох 

протилежних емоцій із постійною зміною 

настрою) [1,с.29]. У молодшому шкільному віці діти з 

порушеннями слуху характеризуються недостатньо 

диференційованими та примітивними емоціями за 

діапазоном переживань: від надмірного задоволення, 

радості до надмірного засмучення, занепокоєння, 

негативізму тощо. Вони часто неадекватні, 

непропорційні ситуаціям, що їх детермінують, і 

протікають за своєю динамікою. Наприклад, незначна 

образа може викликати дуже сильну та тривалу 

емоційну реакцію. Відчувши бажання куди-небудь піти, 

з ким-небудь побачитися тощо, дитина довго не може 

потім відмовитися від свого бажання, навіть якщо це 

стало недоречно, неможливо. Прояв незрілості 

емоційної сфери дитини з порушенням слуху у 

означеному віковому періоді характеризується 

переважанням егоцентричних емоцій [7,с.34]. Так, 

досить часто апатія поєднується з емоційною тупістю, 

наслідком чого є ігноруюче ставлення до близьких 

людей, оточуючих предметів; байдужість по 

відношенню до себе та подій, що відбуваються. Також 

зустрічаються розлади настрою, що супроводжуються 

підвищеною дратівливістю й агресивністю, емоційною 

лабільністю (легкою зміною настрою без 

приводу) [2,с.38,с.43]. 

За результатами наукового дослідження емоційного 

розвитку молодших школярів із порушенням слуху 

можна виокремити дві основні тенденції: по-перше, 

особливості становлення особистості дитини залежно 

від стану та особливостей емоційних відносин у сім’ї 

(збереження або порушення слуху в батьків, а також у 

залежності від соціальних умов, у яких виховується і 

навчається дитина: вдома, у дитячому саду, у школі або 

школі-інтернаті). По-друге, сформованість здатності 

розуміння емоційних станів іншої людини молодшим 

школярем із порушенням слуху. Оскільки, здатність 

розуміти емоції інших людей відображає рівень 

емоційного розвитку дитини і усвідомлення нею своїх і 

чужих емоційних станів.  

Розумінню емоційних станів іншої людини сприяє 

сприйняття зовнішніх проявів у міміці, жестах, 

пантоміміці, голосових реакціях і мовній інтонації. У 

повсякденному житті дітям з порушеннями слуху часто 

ускладненим є  сприймання емоційно зміненої інтонації 

(для її сприйняття необхідна спеціальна слухова робота з 

використанням звукопідсилюючої апаратури). Крім 

того, відставання і своєрідність у розвитку мовлення 

дитини з порушенням слуху позначаються на оволодінні 

словами і словосполученнями, що позначають ті або 

інші емоційні стани. Від так, збіднення емоційних 

проявів у таких дітей значною мірою обумовлене 

недоліками виховання, невмінням дорослих людей, що 

чують, викликати маленьких дітей на емоційне 

спілкування. У молодших дошкільників з порушеннями 

слуху за умов обмеженого словесного й ігрового 

спілкування, а також неможливості слухати і розуміти 

читання розповідей, казок утруднене розуміння бажань, 

намірів, переживань чуючих однолітків. Діти з 

порушенням слуху у молодшому шкільному віці 

люблять перебувати у колективі однолітків, тягнуться 

один до одного, але часто не вміють проявляти свої 

«емоційні» бажання правильно (обняти, запропонувати 

дружбу, висловитися позитивно про однолітка, 

запропонувати іграшку чи іншу річ), оскільки 

поведінкові патерни емоційної взаємодії у таких дітей не 

сформовані або сформовані частково. 

Характерною ознакою є також низька самооцінка, 

невпевненість у собі (особливо, якщо дитина до 

спеціального закладу навчалась у звичайній 

загальноосвітній школі чи дошкільному закладі) [1,с.48], 

[6,с.96]. Часто діти з порушенням слуху, під час 

спілкування з чуючими одноліткаим  можуть отримати 

психологічну травму (через образу з боку 

співрозмовника, кпинів, глузування та ін), як наслідок 

така дитина не має виражених емоційних прихильностей 

до кого-небудь із однолітків, не виокремлює друзів, 
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міжособистісні стосунки у неї нестійкі. Взаємодія 

носить переважно ситуативний характер, діти з 

порушенням слуху за таких умов надають перевагу 

спілкуванню з дорослими або дітьми старшими за себе 

(але в спілкуванні з дітьми не виявляють активності як у 

спілкуванні з дорослими) [4, с. 85-87]. Складні емоційні 

реакції, афективні спалахи у  молодших школярів 

викликають також труднощі, що можуть виникати під 

час виконання завдань, пов’язаних з розвитком 

мовлення чи слуху (у слабкочуючих дітей). Ці реакції не 

завжди пов’язані з дійсними труднощами, можуть 

виникати і під час очікування труднощів, наявності 

страхів щодо невдач. 

Важливу роль у розвитку емоцій і почуттів, у 

формуванні міжособистісних відносин має розуміння 

зовнішніх проявів емоцій іншими людьми. В. Петшак 

досліджував особливості розуміння емоцій глухими 

дошкільниками і школярами. Результати дослідження 

науковця свідчать про те, що глухим учням у 

молодшому і середньому шкільному віці цілком 

доступне розуміння емоційних станів персонажів, 

зображених на картинах: учні молодших класів досить 

чітко розрізняють радість, веселощі і смуток, подив, 

страх і злість. Разом з тим у більшості з них ще досить 

на низькому рівні сформовані саме знання та 

переживання подібних емоційних станів, їх відтінків, а 

також вищих соціальних почуттів. Такі знання діти з 

порушенням слуху здобувають поступово – у ході 

навчання в середніх і старших класах школи [7]. 

Крім того, за результатами дослідження 

Л. Борщевської, С. Литовченко, О. Прокопенко 

встановлено, що протягом шкільного віку відбуваються 

істотні зрушення в формуванні емоційно-вольової сфери 

молодших школярів з порушеннями слуху. Вони 

опановують багато понять, що належать до категорії 

емоцій і вищих соціальних почуттів, краще впізнають 

емоції по їх зовнішньому вираженню і словесному 

опису, правильно визначають причини, що їх 

викликають. Це відбувається значною мірою в 

результаті розвитку пізнавальної сфери: пам'яті, мови, 

словесно-логічного мислення, а також завдяки 

збагаченню їхнього життєвого досвіду, збільшенню 

можливостей його осмислення [3,с.6-9]. 

Зазначимо, що низкою вчених (Н. Максименко, З. 

Пагавою, М. Рубіжнянським) установлено, що відносна 

бідність емоційних проявів у дітей з порушенням слуху 

лише частково обумовлена фізіологічними причинами 

(порушенням слуху) і безпосередньо залежить від 

характеру спілкування з дорослими [7].  

У дітей молодшого шкільного віку, як зазначалось 

раніше, емоційно-вольова сфера при сенсорній 

депривації представлена низкою специфічних 

особливостей і багато в чому залежить від первинного 

етіологічного фактора, часу виникнення, порушення 

слуху, статі, а також екзогенних впливів. Зауважимо, що 

у дітей 6-7 років з вадами слуху переважають 

неврологічні розлади та майже відсутні психологічні 

переживання із-за свого дефекту. У частини 

дошкільників та молодших школярів з сенсорною 

депривацією переважають психологічні проблеми, 

зокрема емоційні порушення: 

 гнів, страх, боязкість, тривога; 

 порушення поведінки: негативізм, агресивність, 

жорстокість у відношенні до однолітків; 

 вестибулярні розлади: запаморочення голови, 

порушення рівноваги; 

 моторні розлади: гіперактивність, психомоторне 

збудження, нервові тики; 

 шкідливі звички. 

З віком більшість дітей починає усвідомлювати свої 

«особливості», що може призвести до стійких емоційних 

розладів, а у важких випадках – до депресії та неврозу. 

Зауважимо, що сенсорна депривація є психологічною 

травмою для дитини переважно у ситуації соціальних 

контактів з чуючими людьми, у своєму ж мікросоціумі 

глухі та слабкочуючі діти не відчувають нервово-

психічного напруження. То ж дитина з порушенням 

слуху з раннього віку потребує спеціально 

організованого психологічного супроводу та занять, що 

допоможе їй швидко адаптуватися до соціуму та 

соціалізуватися без труднощів. 

Від так, одним із елементів такої допомоги для 

дитини з порушенням слуху є корекційно-розвиткова 

складова у навчальному процесі дітей з порушеннями 

слуху. Означена складова навчального процесу може 

бути реалізована за допомогою основних та додаткових 

способів. Серед основних варто зазначити, по-перше, 

корекційно- розвиткові дисциплін, а саме музично-

ритмічні заняття та заняття з розвитку слухо-зоро-

тактильного сприймання мовлення та формування 

вимови (згідно Наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Типових навчальних планів 

спеціальних загальноосвітніх закладів ІІ ступеня для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку» № 504 від 22.04.2014 р.) по-друге, 

на індивідуальних та групових заняттях з психологом та 

соціальним працівником. Серед додаткових – як 

складова занять з інших предметів навчального плану. 

В. Коломійська зазначала, що корекційно-розвиткова 

робота з дітьми, що мають порушення слуху  – це 

система заходів, що дозволяє вирішувати завдання 

своєчасної допомоги дитині з порушеннями слухової 

функції [1,с.86]. Основними завданнями корекційно-

розвиткової роботи з дітьми, що мають порушення слуху 

є відновлення й розвиток пізнавальних та емоційно -

вольових процесів, забезпечення максимально повної 

адаптації особистості в суспільство, формування 

позитивних рис особистості, варіативна адаптація до 

змінених умов, корекція пізнавальної та емоційно-

вольової сфер особистості; формування адекватної 

самооцінки та рівня домагань, як наслідок формування 

складових життєвої компетентності особистості з 

порушеннями слуху.  

Важливість та практична корисність корекційно-

розвиткових занять для дітей із порушеннями слуху 

розкривається через основні завдання, що реалізуються 

під час їх проведення: формування правильної постави, 

ходи; скоординованості, точності рухів; розвиток 

загальної та дрібної моторики; загальне фізичне 

зміцнення організму (опорно-рухової, дихальної, 

серцево-судинної, травної систем організму); розвиток 

слухового сприймання, пам'яті, уваги; формування 
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просторових уявлень, плавності, гнучкості, виразності 

рухів; розвиток творчих здібностей, художньо-образного 

мислення; ознайомлення з теорією музики, поняттям 

ритм, жанр музики, з елементами культури України і 

світу (через елементи танців, музику тощо); формування 

естетичного смаку, позитивної самооцінки; сприяння 

усвідомленню своєї індивідуальності та неповторності; 

підвищення рівня самоконтролю; створення умов для 

самовираження; позитивний вплив на психологічний 

стан учня (покращення емоційного стану, формування 

дружньої атмосфери у класі, створення колективного 

духу) та багато іншого.  

Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що соціальна 

адаптація дітей з порушеннями слуху, в значній 

кількості випадків, протікає в специфічних соціально-

психологічних умовах, що деструктивно впливають на 

всі основні сфери їх особистості та формують широкий 

спектр вторинних, переважно психологічних порушень. 

Сучасні соціокультурні зміни детермінують нагальну 

потребу в розробці методологічних і теоретичних основ 

впровадження інноваційних освітніх програм, як 

наслідок і технологій, орієнтованих на якісне 

вдосконалення процесу соціалізації дітей з порушенням 

слуху, звернення уваги саме на корекційно-розвиткову 

складову процесу навчання і виховання таких дітей. Це 

зумовлює необхідність розроблення та впровадження 

нових програм, методик та технологій, які 

передбачатимуть сучасні підходи до організації та 

змісту шкільної освіти, зокрема і щодо формування 

емоційно-вольової сфери особистості дітей, що мають 

порушення слуху.  
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Постановка проблеми. Серед глобальних проблем 

оздоровлення суспільства особливе і дуже важливе 

місце займає створення й запровадження в практику 

працюючої системи профілактики і корекції соціально -

психологічної та шкільної дезадаптації дітей. Труднощі 

у пристосуванні до умов шкільного навчання – одна з 

найгостріших проблем, з якою останнім часом усе 

частіше стикаються соціальні працівники. 

Поняття “дезадаптовані діти” має соціальний чи 

соціально-психологічний відтінок і характеризує дану 

категорію дітей з позицій соціальної норми, а точніше – 

невідповідності їй. Оскільки соціальна адаптація – це 

включення індивіда чи групи в соціальне середовище, 

пристосування їх до відповідних правил, системи норм і 

цінностей, то соціальна дезадаптація підлітків – це 

порушення процесу соціального розвитку, соціалізації 

індивіда. Найбільш характерними проявами соціальної і 

психолого-педагогічної дезадаптації цих дітей є їх 

агресивна поведінка, конфлікти з вчителями і 

ровесниками, вживання алкоголю і наркотиків, 

здійснення правопорушень (бійки, крадіжки й ін.) 

невідвідування школи, бродяжництво, спроби суїциду і 

т. ін. 

Мета роботи – експериментально перевірити 

результати застосування психокорекційної програми з 

усунення дезадаптації, її причин і наслідків у підлітків. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі 

виділяються два рівні адаптованості: адаптація і 

дезадаптація. Адаптація – це досягнення оптимальних 

взаємин між особистістю й середовищем за рахунок 

конструктивної поведінки. Дезадаптація пов’язана з 

відсутністю динамічної рівноваги (оптимальних взаємин 

особистості та середовища) внаслідок домінування 

неконструктивних реакцій чи неможливості 

конструктивних підходів [10]. 

Соціальна дезадаптація – це багатофакторний процес 

порушення взаємодії дитини із середовищем. 

Порушення адаптаційних механізмів в новому 

середовищі безумовно впливає на розумову, емоційну та 

поведінкову сферу. Порушення адаптації як джерела 

активності, знижує процес пристосування та розвитку, 

що порушує гармонійний баланс особистості [2]. 

Серед найбільш універсальних проявів дезадаптації у 

підлітковому віці науковці називають емоційні 

порушення, невротичні реакції та стани (Т. Борисова, 

Н. Заваденко, Н. Мангелис, А. Петрухин, Н. Суворіна, 

Т. Успенська та ін.); проблеми важковиховуваності та 

труднощів у навчанні (Н. Вострокнутов, Н. Максимова, 

Р. Овчарова, В. Оржеховська); медико-біологічні, 

патохарактерологічні та соціопатичні дисфункції, які 

ускладнюють процес соціальної адаптації в даному віці 

(В. Арбузова, О. Захаров та ін.). 

Дослідники В. Алєксєєва, Ю. В’юнкова, Л. Дзюбко , 

І.Дємєнтьєва, Г. Кашлакова, Л. Костриця, Г. Кумаріна, 

Н. Максимова, Р. Овчарова та ін. зазначають, що 

підлітки часто відчувають стан дезадаптації при 

систематичному шкільному навчанні, причому вже на 

ранніх його етапах. Однак, під час дослідження шкільної 

дезадаптації науковцями зверталась увага на окремі 

аспекти цього явища, наприклад, стомлювання, 

поведінкові порушення, неуспішність і труднощі у 

навчанні, без достатнього урахування всього комплексу 

соціальних та психолого-педагогічних механізмів, які 

визначають зміст і спрямованість дезадаптаційного 

процесу, і знання яких дає змогу моделювати адекватні 

стратегії подолання дезадаптації в шкільному віці [1; 3-

5].  

В працях, присвячених вивченню соціально-

дезадаптованої поведінки підлітків, розглядаються 

проблеми типологізації дезадаптованих осіб 

(А. Бандура, Ю. Клейберг, Н. Максимова та ін.), значна 

увага приділяється акцентуаціям та психічним розладам 

дитини (Е. Ейдеміллер, Є. Лічко), визначаються 

особливості поведінки дезадаптованих підлітків, 

відповідно до їх ролі у структурі асоціальних угрупувань 

та дефектів розвитку дитини (О. Бандурка, С. Бочарова, 

Є. Землянська), розроблено класифікацію протиправної 

поведінки з урахуванням ступеня антигромадської 

спрямованості особистості (Г. Міньковский, В.Пірожков 

та ін.). Ресоціалізацію як поліфундаментальний процес 

У статті вивчено особливості діагностичної роботи соціального працівника з підлітками, описано 

експериментальне дослідження із застосуванням психокорекційної програми факультативних занять 

“Рівний – Рівному”, яка спрямована на усунення дезадаптації, її причин і наслідків у підлітків. 

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей соціальної роботи з дезадаптованими підлітками. 

Розглядаються результати експериментального дослідження щодо впровадження психокорекційної 

програми з подолання дезадаптації у старшому підлітковому віці (динаміка особистісних змін).  
Ключові слова: дезадаптація, соціальний працівник, дезадаптовані підлітки, технології. 
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повернення індивіда до соціуму, вивчала низка вчених, 

зокрема: Т. Авєльцева, М. Кондратьєв, Ю. Лобков, 

В.Москаленко, В. Пірожков та ін. 

Розвиток індивідуальних механізмів адаптації 

(дезадаптації) у більшості випадків залежить від 

генетичної основи та факторів середовища.  Прояви 

соціальної дезадаптації у підлітковому віці залежать, 

передусім, від типу темпераменту, невротичної або 

психопатичної схильності особистості, тривалості 

впливів соціально-дезадаптуючих факторів. На взаємодії 

спадковості та середовища вказують три основні 

важливі сфери: інтелект дитини, індивідуальні 

особливості та порушення психосоціального розвитку. 

До факторів, що можуть призвести до дезадаптації 

підлітків можливо віднести:  

а) різке підвищення інтенсивності навчання (темп, 

об’єм, складність матеріалу) та велике навантаження;  

б) зниження ступеню контролю та емоційної 

підтримки з боку вчителів, різке підвищення вимог до 

самостійності, самоорганізації учня;  

в) ускладнення ситуації тим, що зменшується 

можливість індивідуального підходу до учнів 

(переповнені класи);  

г) формалізація контактів між учнями та вчителями-

предметниками, які як правило, недостатньо добре 

знають індивідуальні особливості учня, можуть не 

зважати на їх особистісні особливості;  

д) складності підліткового та юнацького віку 

(неконструктивні форми самоствердження);  

е) тяжке, складне матеріальне становище одних і 

добре, або задовільне у інших;  

є) характерне для цього віку зниження мотивації до 

навчання;  

ж) навчання в одному колективі дітей з різним 

інтелектуальним рівнем;  

з) навчання в одному класі дітей з повних, неповних 

сімей, дітей – сиріт і напівсиріт тощо [4; 12]. 

Діагностична робота в діяльності соціального 

працівника є основою для напрацювання рекомендацій 

для оптимізації соціального розвитку людини. В плані 

розвитку особистості вона необхідна для цього розвитку, 

попередження можливих відхилень, визначення 

програми роботи із клієнтом з метою оптимізації умов 

цього розвитку, оцінка ефективності соціально-

педагогічних заходів. При роботі із дезадаптованими 

підлітками доцільно користуватися картою дослідження, 

яка дає можливість скласти загальну оцінку рівня 

соціального розвитку дезадаптованих підлітків, виявити 

їх відношення до навчальної діяльності, зафіксувати 

особливості їх особистості, скласти уяву про умови 

сімейного виховання. 

Методики діагностування (спостереження, метод 

опитування, тестування, особистісні опитувальники, 

проективні методики) дозволяють скласти максимально 

точну картину не лише причини дезадаптації, а й 

особистісних особливостей учня. Це допомагає створити 

ефективну корекційну програму, яка буде сприяти 

соціалізації дитини [6; 9]. 

Для ефективної діяльності з переорієнтації 

асоціальних груп необхідно не лише знати особливості 

життєдіяльності даної групи, а й мати уявлення про 

причини появи такого роду груп. Успішність даної робо -

ти гарантована лише в тому випадку, коли практичні 

працівники будуть спрямовувати свої зусилля не на 

придавлення і руйнування груп, а на викорінення 

причин та умов, що їх породжують.  

Здійснюючи індивідуальну профілактичну роботу, 

соціальний працівник може: звернути увагу на позитивні 

сторони особистості дитини, враховуючи які вона розпочинає 

вирішення своїх проблем; допомогти в усвідомленні 

відповідальності за вибір стратегії поведінки; сприяти у 

визначенні кроків з метою виходу із проблемної ситуації; 

сприяти усвідомленню необхідності звернення до 

спеціалістів, здатних надати дієву допомогу. 

Програми групової профілактичної роботи можуть бути 

розроблені як: інформаційно-пропагандистські, рольові, ігрові, 

ділові, дозвіллєві. Вони спрямовані на формування стійкого 

позитивного ставлення до можливостей власного здоров’я і 

негативного ставлення до вживання речовин, що 

викликають залежність. 

До технологій роботи з дезадаптованими підлітками 

можна можна віднести дві групи: організаційні 

технології; конкретні технології соціальної роботи. 

Технології визначаються і розробляються з урахуванням 

індивідуально-психологічних, вікових і статевих 

особливостей, причин відхилень у поведінці і розвитку 

дитини. Головна мета соціального працівника у роботі з 

такими дітьми – пристосувати, адаптувати їх до соціуму, 

зробити так, щоб їхня поведінка не виходила за рамки 

соціальної норми, не перешкоджала встановленню 

гармонійних взаємин з оточуючими [1; 11]. 

Для вирішення поставленої задачі (визначити 

динаміку особистісних змін у дезадаптованих підлітків) і 

для отримання максимально точних даних, нами була 

двічі проведена діагностична робота: до і після 

проведення психокорекційної програми, яка спрямована 

на усунення дезадаптації, її причин і наслідків.  

Мета психокорекційної програми: ознайомити учнів 

з базовими положеннями теорії спілкування, формувати 

навички ефективної взаємодії; надати знання та 

сформувати уміння й навички реалізації здорового 

способу життя, відповідального ставлення до власного 

здоров’я, протистояння спокусі та соціальному тиску; 

сприяти формуванню правового світогляду підлітків; 

підвести учнів до розуміння того, що ВІЛ, СНІД, 

незапланована вагітність – це поведінкові ускладнення, 

запобігти яким можна через формування власних 

навичок відповідальної поведінки.  

Завдання психокорекційної програми є:  

1. Формувати в учнів вміння працювати в команді.  

2. Розвивати навички активного слухання, 

ефективного спілкування та відповідальної поведінки.  

3. Навчити підлітків визначати життєві цінності, 

сформувати в них відповідальне ставлення до власного 

здоров’я та власних вчинків.  

4. Розкрити причини вживання наркотичних речовин 

і показати негативні наслідки їхньої дії на організм 

підлітка, впливу на сімейне та суспільне благополуччя.  

5. Навчити учнів оцінювати ситуації ризику, 

приймати відповідальні рішення та протистояти 

соціальному тиску.  

6. Ознайомити підлітків з їх правами та обов’язками, 

з основними положеннями Конвенції ООН про права 

дитини, законодавчих актів України.  
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7. Формувати навички правомірної поведінки, вчити 

підлітків діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у 

відповідності з нормами права.  

8. Надати інформацію про стать, статеві стосунки, 

психофізіологічні зміни, пов’язані з процесом 

дозрівання; про шляхи поширення та наслідки ВІЛ, 

СНІД.  

9. Формувати у підлітків толерантне ставлення до 

ВІЛ-інфікованих.  

10. Надати практичні рекомендації підліткам щодо 

організації просвітницької роботи серед однолітків. 

Психокорекційна робота проводилась протягом року 

за програмою факультативних занять “Рівний – 

Рівному”, що включала як індивідуальні, так і групові 

заняття з учнями “групи ризику” (група дезадаптованих 

підлітків). Після аналізу отриманих результатів, а також 

після спостереження за даною групою учнів на уроках, 

нами були зроблені наступні висновки:  

а) завдяки психокорекційній роботі, а також завдяки 

педагогам, які створили для дітей “ситуацію успіху” на 

уроці та спирались у своїй роботі на рекомендації 

соціального працівника, у підлітків знизився рівень 

тривожності, нормалізувалось самооцінювання. В свою 

чергу це призвело до зменшення кількості конфліктних 

ситуацій на уроці, підвищило рівень працездатності як 

окремих учнів так і всього класу; 

б) після проведення факультативних занять “Рівний – 

Рівному”, які тривали цілий рік, значно знизився рівень 

тривожності та агресії, що сприяє поліпшенню 

соціального статусу в класі, нівелює негативне 

ставлення однолітків до дезадаптованих учнів, сприяє 

встановленню емоційного комфорту на уроці, допомагає 

налагоджувати зворотній зв’язок із вчителем, батьками, 

однолітками; 

в) завдяки всім переліченим позитивним змінам 

підвищилась емоційна стабільність учнів “групи ризику” 

і підвищився ступінь соціальної адаптації, що 

попереджає формування негативних особистісних 

якостей та подальші порушення психічного розвитку, 

перешкоджає формуванню соціальної поведінки, яка 

може привести до правопорушень, нівелює 

комфомність; 

г) з “групи ризику”, що загалом мають 6 учнів у 

наступному році будуть виключені три із цього списку, а 

з трьома учнями буде продовжуватись подальша 

корекційно-розвивальна робота. 

Висновки. Соціальна дезадаптація – це процес, який 

може бути зворотним. На думку багатьох вчених і 

практиків, можна не тільки попереджувати відхилення в 

соціальному розвитку дітей і підлітків, а й управляти 

процесом ресоціалізації соціально-дезадаптованих дітей 

і підлітків. Соціальний працівник, який прагне 

ліквідувати всякого роду відхилення у поведінці 

підлітка, повинен вибрати головним об’єктом уваги не 

дезадаптацію, а причини їх виникнення, в тому числі 

соціально-психологічні, що ведуть дитину із світу 

нормальних взаємин з людьми у світ ілюзорний, нерідко 

примітивний, кримінальний, а отже, асоціальний. При 

цьому особливу увагу слід приділяти тому періодові 

життя дитини, протягом якого формується її 

особистість, коло моральних інтересів, сфера 

міжособистісних взаємин. 

На основі отриманих даних, що свідчать про 

позитивні зміни у житті кожної дитини завдяки 

психокорекції, були зроблені такі висновки: програма 

факультативних занять “Рівний – Рівному”, яку ми 

застосували у своїй роботі, виправдала себе і призвела 

до поліпшення ситуацій як в особистісному житті 

дитини, так і в класі, і в школі взагалі. 
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Постановка проблеми. Світові процеси гуманізації, 

глобалізації, євроінтеграції зумовлюють модернізацію 

змісту сучасної освіти. Імплементація нового 

законодавства, реформування у вітчизняному 

освітньому просторі підпорядковані основній меті – 

підвищенню якості освіти, підготовці 

високопрофесійних фахівців, формуванню людини як 

особистості та індивідуальності, яка забезпечує розвиток 

держави в цілому, культурний та духовний розвиток 

суспільства. Першочергова роль у реалізації цього 

завдання відводиться викладачу, педагогу, як суб’єкту 

комунікації, який у сучасних умовах ретранслює 

інформацію, вчить, розвиває, виховує, формує нове 

покоління, яке б вміло працювати не тільки в 

інформаційному суспільстві, а за визначенням 

ЮНЕСКО – в «суспільстві знань». У зв'язку з цим 

підвищується роль комунікативних процесів у 

професійній діяльності викладача.  

Актуальності у наш час набуває оволодіння 

мистецтвом презентації і самопрезентації як майбутніх 

педагогів, нині – студентів, так і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів, оскільки 

важливою складовою професіограми фахівця є 

комунікативна компетентність, до складу якої входить: 

підготовка публічного виступу, його виголошення перед 

аудиторією з метою педагогічної дії, комунікативного 

впливу. Оволодіння педагогічною технікою допомагає 

розкрити деякі аспекти мистецтва самопрезентації з метою 

досягнення ефективної комунікації в освітньому процесі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження 

теоретичних та практичних аспектів навчального курсу 

риторики у вищій школі, зокрема з питань риторичної 

майстерності, таких науковців, як: Г.М. Сагач, 

Л.І. Мацько, С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова, 

В.М. Вандишев, В.В. Молдован та ін. – розкривають 

важливість і актуальність формування риторичної 

особистості викладача, вчителя, «який повинен володіти 

живим словом як інтеграційною якістю професійної 

майстерності, з установкою на педагогічну діяльність 

через сформовані спеціальні знання й уміння, через 

переконаність та ціннісні орієнтації… на доцільність 

володіння мистецтвом живого слова у педагогічному 

процесі, педагогічному спілкуванні» [1,с.188]. Вчені 

розглядають розвиток риторики в діахронічному та 

синхронному аспектах, види красномовства, риторичні 

закони управління мисленно-мовленнєвою діяльністю, 

мистецтво спілкування як вищий прояв професійно -

виконавської культури, «мета якої формування культури 

риторичної особистості вчителя, який володіє 

мистецтвом переконуючого мовлення і може навчити 

цьому мистецтву своїх учнів, студентів» [1,с.165]. 

Питанню педагогічної майстерності і, зокрема, 

педагогічній техніці викладача значна увага приділена в 

науковій, навчально-методичній літературі у працях: 

І.А. Зязюна, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко, 

Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривоноса, Н.М. Тарасевич, 

В.А. Семиченко, Н.Г. Ничкало, О.А. Лавріненка. 

Основні аспекти культури спілкування та етикету, 

особливості мовленнєвої культури як складника 

професійної майстерності педагога, розглянуті у накових 

працях: С.В. Шевчук, І.В. Клименко, Ю.І. Палехи, 

Я.К. Радевича-Винницького, В.Г. Пасинок та в інших 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Науковці відзначають, що модернізація сучасної 

освіти вимагає пошуку нових освітніх концепцій, в яких 

«педагогічна майстерність є не лише комплексом 

властивостей особистості, що забезпечують високий 

рівень професійної діяльності на рефлексивній основі, а 

й системою професійних компетентностей, сформованих 

на методологічному, теоретичному, методичному і 

технологічному рівнях» у процесі підготовки майбутніх 

педагогів [2,с.28]. До системи професійних 

компетентностей викладачів входить не лише 

оволодіння певною галуззю знань, а й сучасними 

інформаційними технологіями та технікою, 

інформаційною культурою, вмінням представити 

навчальний матеріал (тему для обговорення, проект та 

ін.) аудиторії, провести презентацію. При цьому важливо, 

щоб за технічною стороною, за підготовленою 

презентацією навчального, наукового, методичного чи 

іншого матеріалу не загубитись, а розкритись як 

особистість, викладач повинен досконало оволодіти 

педагогічною технікою, мистецтвом самопрезентації для 

створення особистісного позитивного іміджу. 

Проте в проаналізованих наукових працях 

недостатньо розкрита проблема мистецтва самопрезентації 

і ролі педагогічної техніки в комунікативному процесі, в 

педагогічній діяльності освітян.  

У статті визначено поняття «самопрезентація» та етапи її формування у процесі професійної діяльності 

викладача. Розглянуто питання ефективності використання педагогічної техніки в мистецтві 

самопрезентації для досягнення комунікативної мети, педагогічної дії. 

Ключові слова: мистецтво самопрезентації, педагогічна техніка, презентація, професійна діяльність 

викладача, педагогічна дія, процес ефективної комунікації. 
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Мета роботи – проаналізувати та розкрити роль 

педагогічної техніки у мистецтві самопрезентації у 

професійній діяльності викладача. 

Виклад основного матеріалу. Професійна діяльність 

викладача у певній мірі пов’язана з публічною діяльністю, 

а саме: публічним мовленням – це виступ перед 

навчальною аудиторією студентів, учнів, слухачів; виступ 

перед науковою аудиторією про нові відкриття та 

дослідження у науковій сфері; виступ на конференціях 

різного рівня, засіданнях, нарадах, колоквіумах, творчих 

зібраннях; вміння проводити бесіду, діалог, диспут, 

перемовини та ін. При публічному виступі, незалежно від 

бажання викладача, відбувається процес самопрезентації 

виступаючого. 

Публічна промова – це складна мисленнєво-емоційна 

мовленнєво-комунікаційна діяльність викладача, яка 

поєднує у собі поняття класичної риторики: логосу 

(раціонального, логічного викладу теми), етосу 

(дотримання морально-етичного аспекту як в зовнішньому 

вираженні, так і в мовленні), пафосу (виклад матеріалу з 

емоціями, почуттями, щиро). Публічне мовлення як 

педагогічна діяльність викладача синтезує в собі різні 

види діяльності: акторську майстерність – в умінні 

заволодіти увагою слухачів і захопити красою думки; 

мистецтво публічного виступу політика з метою 

переконання та впливу на аудиторію; роботу психолога в 

умінні відчути, зрозуміти бажання слухачів, щоб 

активізувати й спонукати аудиторію до творчої 

комунікативної взаємодії. 

Враховуючи новітні освітні тенденції впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

професійна діяльність педагога урізноманітнюється, 

змінюється специфіка професійної діяльності, 

актуальності набуває вміння презентувати свій виступ, 

себе, тобто організувати та провести презентацію, 

активізувавши навчальну аудиторію для досягнення 

поставленої мети.  

На сучасному етапі у лінгвістиці вироблений термін-

еталон поняття «презентація» на відміну від терміну 

«самопрезентація». Презентація – це : 

– «(від лат. praesento – передаю, вручаю) – подання 

переказного векселя для його акцепту особі, яка 

зобов’язана сплатити по ньому тарсатові» [3,с.542]; 

– «публічне представлення чого-небудь нового для 

ознайомлення, реклами чи для підвищення 

популярності» [4,с.198]; 

– «1. Публічне представлення чого-небудь нового, 

що недавно з’явилося, було створено. 2. фін. 

Пред’явлення до відшкодування, виплати грошового 

документа» [5,с.920]. 

В контексті нашої теми прийнятним є визначення, що 

«презентація – спеціально організоване спілкування з 

аудиторією, мета якого переконати або спонукати її до 

певних дій» [6,с.190]. Ефективність, дієвість спілкування 

між викладачем і студентом відбувається лише при 

успішній презентації. Для цього необхідно володіти 

такими основними вміннями, як: «подати» себе 

аудиторії, тобто самопрезентувати; володіти 

комунікативною компетентністю (вербальним та 

невербальним мовленням), риторичними законами 

(моделювання аудиторії, стратегічним, тактичним, 

мовленнєвим, ефективної комунікації та ін.), 

педагогічною майстерністю, зокрема її складовою – 

педагогічною технікою, інноваціними технологіями та 

ін. Для аналізу даної проблеми у статті зупинимося 

лише на двох аспектах: самопрезентації та педагогічній 

техніці.  

Самопрезентація є важливим чинником у 

професійній діяльності викладача. Вираження себе, 

«самоподача», «самопоказ», «саморекомендація», 

«самореклама – рекламування самого себе, своїх заслуг і 

достоїнств» [5,с.1101] є синонімами слова 

«самопрезентація» і несуть додаткове семантичне 

навантаження. Відсутність термінологічного стандарту 

(поняття «самопрезентація» у вказаних словниках не 

виявлено) є доказом того, що на даному етапі в 

українській лінгвістиці відбувається процес його 

становлення та формування (кодифікація терміна), проте 

в англомовній науковій лексиці «self-presentation» є 

досить популярним (Ф. Хайдер, Л. Фестінгер, 

А. Фенігстейн, А. Басс, М. Снайдер, М. Шерієр та ін.). І 

хоча перша праця «Самопрезентація в повсякденному 

житті» була опублікована ще у 1959 році І.Гоффманом, 

проте вчені і практики-дослідники приділяють значну 

увагу аналізу феномена «самопрезентації» і з різних 

аспектів визначають цей термін. 

Т.О. Чигирин розглядає самопрезентацію як «процес, 

під час якого відбувається управління сприйманням 

навколишнього соціуму через привернення уваги задля 

реалізації мотивації, задоволення потреб та досягнення 

цілей особистості, а також формується образ «Я» і 

підтримується самооцінка... Е.Л. Доценко в своїй праці 

«Психологія маніпуляції: феномени, управління і 

захист» розглядає самопрезентацію як управління 

комунікатором образами реципієнта. Г.В. Бороздіна 

вважає самопрезентацію процесом управління 

сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого 

привертання його уваги до таких особливостей свого 

зовнішнього вигляду, своєї поведінки, ситуації, які 

запускають механізми соціального сприйняття» [7]. 

Сутність комунікативної педагогічної діяльності 

викладача найбільш розкрита в дефініції: 

«самопрезентація (еквівалент американського поняття 

«own presentation» – презентація себе) – це вербальна й 

невербальна демонстрація власної персони в системі 

зовнішніх комунікацій [8,с.104]. 

Для результативного публічного виступу має 

значення не тільки зміст промови, але і враження, яке 

викладач справляє на аудиторію, образ, який створює 

педагог в процесі мовлення, як зможе себе 

самопрезентувати, розрекламувати. Педагогічна техніка 

допомагає створити стиль, манеру викладу промови, 

розкрити мистецтво спілкування з аудиторією. 

Невербальна демонстрація себе: зовнішній вигляд, 

поведінка, жести, рухи, міміка викладача іноді більш 

промовисті, ніж слова. «…за результатами дослідження 

А. Міробяна, у комунікативному акті близько 7% 

інформації передається за допомогою слів, 38% 

відводиться на інші сигнали (звуки, інтонація, тембр 

голосу тощо), а решта 55% пов’язані з невербальними 

засобами мовлення. За Р. Бердвістелом, вербальний 
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компонент розмови охоплює 35%, а невербальний – 65% 

обсягу інформації» [8, с. 25]. 

Таким чином, невербальні засоби спілкування, які є 

складовими педагогічної техніки, є вирішальними у 

професійній діяльності викладача, а власне мовлення 

лише організовує, скеровує аудиторію на оволодіння 

новими знаннями, вміннями для набуття 

компетентностей у певній галузі знань. Викладач, який 

не опанував невербальну техніку, може викликати 

непорозуміння в аудиторії, спровокувати конфліктні 

ситуації, які будуть наслідком невідповідності 

вербального мовлення невербальному.  

Вперше поняття «педагогічна техніка» ввів 

А. Макаренко, звернувши увагу «на такі «дрібниці»: як 

стояти, як сидіти, як підвестися зі стільця, з-за стола, як 

підвищити голос, усміхнутися, як подивитись»... 

неодноразово наголошував на необхідності... володіти 

прийомами організації власної поведінки і впливу на 

учня... Адже «вихованець сприймає вашу душу та ваші 

думки не тому, що знає, що у вас на душі робиться, а 

тому, що бачить вас, слухає вас» [2,с.36]. 

Вчені В.М. Гриньова і С.Т Золотухіна розглядають 

педагогічну техніку як сукупність умінь і особливостей 

етичної поведінки педагога, заснованої на правилах і 

принципах етикету, що дозволяють сформувати його 

педагогічну культуру, яка допомагає адекватно впливати 

на того, хто навчається, з метою формування його як 

всебічно розвиненої особистості завдяки доцільно 

обраним методам і формам діяльності відповідно до 

особливостей конкретних об’єктивних умов [9,с.65-66]. 

Універсальним є визначення І.А. Зязюна, що 

педагогічна техніка – це сукупність професійних умінь, 

що сприяють «гармонійному поєднанню внутрішнього 

змісту діяльності вчителя і зовнішнього його вираження. 

І тоді майстерність педагога виявиться в синтезі 

духовної культури і педагогічно доцільної зовнішньої 

виразності» [2,с.36]. 

Поняття «педагогічна техніка» має дві складові:  

– внутрішня техніка – «створення внутрішнього 

переживання особистості, психологічне налаштування 

вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, 

волю й почуття; 

– зовнішня техніка – втілення внутрішнього 

переживання вчителя в його тілесній природі: міміці, 

голосі, мовленні, рухах, пластиці.  

Перша група пов’язана з умінням педагога керувати 

своєю поведінкою: техніка володіння своїм організмом 

(мімікою, пантомімікою); керування емоціями, настроєм 

для зняття зайвого психічного напруження, збудження 

творчого самопочуття; опанування умінням соціальної 

перцепції (техніка керування увагою, уявою); техніка 

мовлення (керування диханням, дикцією, гучністю, 

темпом мовлення). Друга група пов’язана з умінням 

вплинути на особистість і колектив: техніка організації 

контакту, управління педагогічним спілкуванням; 

техніка навіювання тощо» [2,с.37]. 

Гармонійне поєднання внутрішньої і зовнішньої 

сторони педагогічної техніки у процесі спілкування з 

аудиторією надає можливість викладачу провести 

успішну самопрезентацію, створивши образ досконалого 

промовця, який володіє мистецтвом ефективної 

комунікації, педагогічної дії. Таким чином 

самопрезентація є важливим чинником у професійній 

діяльності викладача і розкривається через опанування 

внутрішньою і зовнішньою педагогічною технікою.  

Формування самопрезентації викладача – це 

складний процес, який відбувається у декілька етапів: 

від створення першого враження до формування 

авторитету викладача, від об’єктивного бачення особи 

виступаючого до суб’єктивного сприйняття аудиторією 

педагога. Самопрезентація відбувається завжди, 

незалежно від того, як викладач її уявляє або й зовсім не 

думає про неї. Деякі дослідники, поділяючи думку 

І. Гоффмана, вважають, що самопрезентація може бути 

усвідомленою (контрольованою) і неусвідомленою 

(автоматичною). 

А. Фенігстейн, М. Шерієр, А. Басс вважать, що 

усвідомленість самопрезентації залежить від рівня 

самосвідомості суб’єкта самопрезентації. Якщо  людині 

не властиве усвідомлення самопрезентації, тобто не 

цікавить думка оточуючих, не задумується над своєю 

поведінкою, то самопрезентація такої особи відбу -

ватиметься неусвідомлено, спонтанно. «Автоматизм і 

усвідомленість презентаційної поведінки, вибір  

стратегій і тактик самопрезентації також залежать від 

значущості об’єкта (аудиторії) для суб’єкта 

самопрезентації. Результати численних досліджень 

підтверджують, що чим більше важливим для суб’єкта 

самопрезентації є об’єкт (аудиторія), тим більш 

усвідомлено він здійснює свої самопрезентаційні дії, 

прогнозуючи і оцінюючи реакції аудиторії. Прикладом є 

публічний виступ...» [10,с.164]. 

Професійна діяльність викладача має бути 

усвідомленою самопрезентацією, щоб зацікавити 

аудиторію предметом повідомлення, заволодіти увагою, 

спонукати до дії й реалізувати процес ефективної 

комунікації. 

Першим найважливішим етапом є формування 

першого враження, яке містить емоційний і оцінний 

компоненти. «…за даними наукових досліджень близько 

70% інформації людська істота сприймає за допомогою 

візуального (зорового каналу)» [8, с. 26], тому на цьому 

етапі увага аудиторії фіксується на зовнішньому вигляді, 

оформленні (одяг, обличчя, міміка), експресії, зовнішній 

виразності, поставі, жестах, тобто на оволодінні 

педагогічною технікою: вмінні викладача вийти на 

публіку (хода, рухи тіла), регулюючи свій психічний 

стан (хвилювання, занепокоєння, збентеження). 

«...кожній людині, котра виступає перед слухачами, 

важливо пам’ятати такі поширені в театральному 

середовищі слова: «Про майстерність акторів можна 

робити висновок за тим, як вони виходять і як сходять зі 

сцени»... [8,с.44]. 

Візуалізація красивого образу викладача: обличчя, 

фігури надає виступаючому впевненості, а отже 

позитивного впливу на аудиторію. «Фізична врода, – 

зазначає психолог С.Рей (США), – може підняти 

самоооцінку, рівень вимог і взагалі дати людині 

позитивне бачення світу, що сприяє успіху у 

найрізноманітніших галузях» [11,с.173].  

Проте залишається загадкою, як людина недостаньо 

красива може володіти магнетизмом і захоплювати 
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промовою слухачів, «вести» їх за собою. Вчені 

називають це «харизмою». З грецької мови «charisma» – 

«милість», «божий дар» – «це феномен соціального 

сприйняття та взаємодії, який наділяє особистість 

природними властивостями впливати на інших людей і 

викликати в них беззастережну віру в її 

можливості» [8,с.99].  

Бути харизматичним у професійній діяльності 

викладача – значить уміти проводити успішну 

самопрезентацію, притягувати і утримувати увагу 

аудиторії, співпрацювати з нею. Для цього під час 

публічного виступу необхідно педагогу не лише 

досконало володіти невербальним мовленням, а й 

аналізувати як свою «мову тіла», так і слухачів. 

Наприклад, «...коли промовця чи лектора слухати зі 

схрещеними на грудях і стисненими руками, то 

недоотримується 35% інформації порівняно зі 

слуханням у вільній позі» [12,с.104]. Щоб невербальне 

мовлення було відпрацьованим до автоматизму, 

американський вчений Алан Піз рекомендував щодня 

виділяти на це бодай 15 хвилин. Проте використання 

викладачем зовнішньої техніки повинно  органічно 

поєднуватися з почуттями, думкою, переживаннями. І.А. 

Зязюн радив: «... слід не приміряти образи, а виявляти 

зовні зміст задуму педагогічної дії, знявши «м’язові 

затиски», щоб внутрішнє тепло думки і почуття 

благородно сяяли в погляді, міміці, слові...» [2,с.47]. 

Отже, при формуванні самопрезентації викладача 

перше враження буде успішним, якщо педагогічна 

техніка як зовнішній прояв особистості розкриватиме 

його духовний світ. «Видатний кінорежисер М.Ромм 

якось зауважив, що за допомогою гриму в кіно можна 

зробити все: негарного – красенем, некрасиву жінку – 

казковою красунею, крім одного: тупі очі, якщо вони 

показані на екрані крупним планом, не можна зробити 

розумними» [11,с.173]. 

Самопрезентуючи себе, викладач має достаньо 

володіти артистизмом, зовнішньою привабливістю, 

природністю рухів і разом з тим бути внутрішньо 

зібраним, організованим, зосередженим, випромінювати 

доброзичливість, щирість, повагу до аудиторії. Тому 

виступаючий повинен продумувати, як буде 

формуватися перше враження про нього і які акценти 

доречно розставити в момент появи перед публікою. 

«...здатність фахівця вигідно презентувати власну 

персону іншим учасникам... комунікації свідчить про те, 

що він, об’єктивно проаналізувавши й адекватно 

оцінивши свої сильні та слабкі сторони, під час взаємодії 

вміло наголошує на перших із них і так само 

«майстерно» приховує свої недоліки» [8,с.99]. За 

дослідженнями науковців, на 70% від першого враження 

залежить успіх презентації викладача і самопрезентації. 

Таким чином на першому докомунікативному, 

організаційному етапі формування самопрезентації 

визначальна роль належить педагогічній техніці. При 

соціальній перцепції (процес сприймання людини 

людиною) у підсвідомості слухачів складається перше 

враження про викладача, яке, за дослідженнями 

науковців, на 75 % є правильним. 

Наступним, другим етапом самопрезентації є 

закріплення враження і початок формування образу. 

Оскільки «на думку американських вчених для 

формування першого враження від співрозмовника 

важливими є перші чотири хвилини зустрічі, а деякі 

вважають, що досить і двох хвилин» [6,с.157], то решту 

часу виступу викладача аудиторія переконується у 

правильності першого враження, прогнозуючи 

передбачувані якості особистості, аналізуючи 

невербальне і вербальне мовлення педагога.  

Складовими самопрезентації викладача на цьому 

етапі є: погляд (для встановлення психологічного 

контакту з аудиторією), привітання і початок виступу. З 

початку комунікативного процесу, мовлення педагога, 

починає формуватися образ (імідж) промовця. З цього 

моменту від ефективності управляти враженням про 

себе, залежить успішність самопрезентації. Важливо 

втримати позитивне враження, а якщо негативне, то 

трансформувати у позитивне, змінюючи його відносно 

обставин. І. Гоффман зазначив, що імідж – це 

«мистецтво керувати враженням». 

Третій етап формування образу (іміджу) викладача 

відбувається під час мисленнєво-емоційної мовленнєво-

комунікаційної діяльності. Педагог, застосовуючи закони 

риторики: мовленнєвий, тактичний, моделювання 

аудиторії та ефективної комунікації, має вплинути на 

слухачів, щоб досягти надалі у професійній діяльності 

поставлених цілей, виконання педагогічних завдань.  

А. Панфілова, Ф. Хміль, В. Пасинок зазначають, що у 

процесі спілкування для створення певного цілісного 

образу використовуються такі основні механізми 

міжособистісного сприймання, як: ідентифікація, 

стереотипізація, симпатія, емпатія, рефлексія, атракція. 

Вони є досить ефективними засобами для пізнання, 

оцінювання, співпереживання, співчуття, розуміння 

людини себе самої, а також з’ясування того, як 

аудиторія бачить викладача [8,с.58-61]. Проте на всіх 

етапах самопрезентації важливим у професійній 

діяльності викладача є вміння розвивати саморефлексію 

– це «самоаналіз, контроль власної інтелектуальної 

роботи, емоційного стану, поведінки» [5,с.1101]. 

Дія системно-аналітичного закону риторики (аналіз 

ефективності та результативності промови) пов’язана із 

саморефлексією викладача, з вміннями у професійній 

діяльності відчувати психологічну атмосферу аудиторії, 

обрати оптимальний стиль комунікативної поведінки, 

стимулювати інтелектуальну, емоційну взаємодію для 

забезпечення ефективного комунікаційного, 

педагогічного впливу. «М.Снайдер вважає, що від рівня 

саморефлексії (самомоніторингу) залежить поведінка 

людини. Чим вище цей рівень, тим більш свідомо 

людина себе презентує, намагається справити 

якнайкраще враження на оточуючих» [10,с.160]. 

Самопрезентація, як комунікативний процес, на 

третьому етапі поєднує вербальне і невербальне мовлення, 

формуючи цілісний образ (імідж) викладача. Поняття 

«імідж (англ. «image» від лат. – образ, вид, уявлення, 

враження – це образ певної особи, який цілеспрямовано 

формується з метою забезпечення емоційно-

психологічного впливу на когось...» [8,с.99]. 

На четвертому, наслідковому етапі при успішній 

самопрезентації формується авторитет педагога, який є 

наслідком ступеня реалізації поставлених завдань, 
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співвідношення мети та отриманого результату. 

«Науковцями також встановлено, що популярність 

оратора безпосередньо залежить від гармонійного 

поєднання таких двох аспектів: з одного боку, здатності 

бути завжди самим собою, потреби в розкритті власної 

індивідуальності під час промови, відсутності бажання 

копіювати слова чи дії інших людей, а з другого – чітке 

дотримання меж експресивності в поведінці» [8,с.45]. 

В розрізі даної теми авторитет педагога залежить від 

мистецтва самопрезентації і педагогічної техніки, тобто 

вміння використовувати власний психофізичний апарат 

як інструмент впливу, культуру мовлення, етикет, які 

дають педагогу можливість глибше, яскравіше, 

талановитіше виявити свою позицію, продемонструвати 

ерудицію, інтелект, вміння для досягнення 

комунікативних, педагогічних цілей.  

Особливістю педагогічної діяльності викладача є те, 

що перші три етапи формування самопрезентації є 

тимчасовими і навчальна аудиторія, склавши враження, 

створивши образ педагога на перших заняттях і 

закріпивши його у свідомості, при подальшому 

спілкуванні з викладачем акцентує увагу на 

комунікативному процесі. На педагога «працює» його 

імідж, а подальші заняття впливають на формування і 

створення авторитету, як наслідку успішної 

самопрезентації.  

Мистецтво самопрезентації – це докомунікативний, 

комунікативний і посткомунікативний процес, у якому 

часові рамки розмиті, відсутні чіткі межі. 

Самопрезентація складається в процесі педагогічної 

діяльності викладача і є успішною внаслідок оволодіння 

педагогічною технікою, яка чітко проявляється у 

кожному з етапів: зокрема в першому – це створення 

першого враження, у другому етапі – закріплення 

враження і початок формування образу, у третьому – 

формування образу (іміджу), у четвертому – 

найдовшому етапі – формування авторитету. 

Висновки. В сучасних освітніх реаліях по-новому 

набуває актуальності володіння мистецтвом 

самопрезентації і, зокрема, педагогічною технікою для 

створення особистісного позитивного іміджу з метою 

забезпечення якості процесу навчання, досягнення 

комунікативної мети, педагогічної дії у професійній 

діяльності викладача. 

Успішність самопрезентації педагога розкривається 

через майстерне оволодіння педагогічною технікою, 

вербальними і невербальними засобами мовлення; 

успішність залежить від уміння справити враження про 

себе, управляти ним у процесі комунікативної взаємодії, 

створюючи позитивний образ (імідж) та продукуючи 

авторитет. Ефективність, дієвість спілкування 

відбувається лише при успішній самопрезентації.  

Таким чином, щоб оволодіти мистецтвом 

самопрезентації викладачу необхідно аналізувати 

власний душевний стан, почуття, переживання; 

здійснювати процес самоспостереження, 

самоспоглядання і скеровувати його на саморозвиток, 

самоствердження для творчої самореалізації. Мистецтво 

самопрезентації викладача у професійній, педагогічній 

діяльності – це шлях до самовираження, 

самовдосконалення, професійного зростання. 
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Постановка проблеми. Сьогодні одним із напрямків 

соціальної політики є сімейна політика. Її можна 

розглядати як систему механізмів, за допомогою яких 

держава створює умови для забезпечення 

життєдіяльності сім’ї, її захисту, якщо вона цього 

потребує. Одним із провідних механізмів державної 

соціальної політики є соціальна та соціально-педагогічна 

робота з сім’єю. З огляду на те, що сучасна сім’я, як 

інститут виховання і соціалізації дитини, переживає 

кризу, робота з сім’єю повинна стати одним з основних 

напрямів діяльності соціального педагога сучасних 

закладів освіти. Коло об’єктів діяльності соціального 

педагога є дещо специфічним, але з ким би з них він не 

проводив певний вид роботи, вибір її форм і методів 

зумовлюється приналежністю об’єкта соціально-

педагогічної діяльності до того чи іншого типу сімей. 

Мета статті: визначити  зміст, мету, завдання, 

основні соціально-педагогічні принципи та 

функціональні напрями роботи соціального педагога з 

сім’єю з метою покращення шлюбно-сімейних 

стосунків. 

Виклад основного матеріалу. Зміст роботи 

соціального педагога з усіма об’єктами його діяльності, 

та з сім’єю зокрема, відповідно до ст. 22 Закону України 

«Про освіту» [4] та Положення про психологічну службу 

системи освіти України [3], визначається її педагогічною 

спрямованістю. Це означає, що вся його фахова 

діяльність, по суті, являє собою комплекс заходів щодо 

виховання, соціалізації, розвитку і соціального захисту 

особистості в навчальних закладах та сприяння 

формуванню сприятливого для дитини виховного і 

соціалізуючого сімейного середовища. Головна мета 

роботи соціального педагога закладу освіти з сім’єю – 

захищаючи інтереси і права дитини, забезпечити батьків 

необхідними педагогічними знаннями і вміннями щодо 

виховання дітей, а також правовими знаннями щодо 

обов’язку і відповідальності 39 батьків за створення 

належних умов для виховання, навчання, утримання та 

особистісного розвитку дитини, що дозволить 

попереджувати негативні явища в сімейному 

середовищі, та, спираючись на ресурси самої сім’ї, 

навчити розв’язувати власні проблеми, створювати 

умови для набуття позитивного соціального досвіду, 

сприяючи успішній соціалізації дитини зокрема і сім’ї в 

цілому.  

Завдання роботи соціального педагога закладу освіти 

з сім’єю:  

1. Правова і соціально-педагогічна просвіта батьків 

та дітей.  

2. Профілактика негативних явищ в сімейному 

середовищі.  

3. Пропагування здорового способу життя.  

4. Сприяння відродженню пріоритету сімейного 

виховання та традицій народної педагогіки, підвищенню 

виховного потенціалу сім’ї.  

5. Сприяння підвищенню престижу сім’ї та сімейних 

цінностей.  

6. Формування у дітей та підлітків усвідомленого 

батьківства.  

7. Залучення сім’ї до культурно-освітньої, 

профілактично- виховної, спортивно-оздоровчої, творчої 

роботи навчального закладу.  

8. Своєчасне виявлення випадків порушення прав 

дитини у сім’ї, причин неблагополуччя сім’ї (з огляду 

негативного впливу сімейного середовища на 

особистісний розвиток дитини); захист прав та інтересів 

дитини.  

9. Здійснення соціально-педагогічного супроводу 

сім’ї шляхом залучення до співпраці всіх учасників 

навчально-виховного процесу в закладі освіти, а також 

фахівців різних соціальних служб, відомств і 

адміністративних органів, державних установ та 

громадських організацій, діяльність яких спрямована на 

запобігання негативних явищ в сім’ї та захист прав 

дитини.  

В роботі з сім’єю соціальному педагогу необхідно 

дотримуватися основних соціально-педагогічних 

принципів, а саме:  

Сучасна ситуація в Україні (економічна криза, нагнітання соціальної та політичної напруженості, 

міжетнічні конфлікти, зростаюча матеріальна і соціальна поляризація суспільства тощо) загострила 

проблеми сім'ї. В даній статті визначено зміст, мету і завдання роботи соціального педагога з сім’єю; 

розкрито основні соціально-педагогічні принципи в роботі з сім’єю; охарактеризовано основні 

функціональні напрями роботи соціального педагога з сім’єю; обґрунтовувати власну позицію, спираючись 

на професійний досвід, щодо умов, важливих для досягнення позитивних  результатів  в роботі 

соціального педагога з метою покращення шлюбно-сімейних стосунків. 
Ключові слова: соціальний педагог, сім′я, сімейні стосунки, шлюбно -сімейні стосунки, соціально-

педагогічний супровід сім′ї. 
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 принцип універсальності – забезпечує надання 

допомоги всім сім’ям, які її потребують, виключаючи 

дискримінацію за будь- якими ознаками;  

 принцип законності та прав людини – 

забезпечує надання соціально-педагогічної допомоги 

сім’ї на основі чинного законодавства щодо захисту прав 

людини;  

 принцип соціального реагування (або принцип 

конкретності) – забезпечує здійснення заходів при 

наданні соціально-педагогічної допомоги сім’ї з 

урахуванням виявлених індивідуальних потреб сім’ї, а 

не обмеження стандартним набором форм і методів 

роботи із сім’єю;  

 принцип добровільності у прийнятті допомоги – 

забезпечує право сім’ї на добровільну згоду 

співпрацювати із соціальним педагогом та іншими 

суб’єктами соціально-педагогічної діяльності та 

виконувати взяті на себе зобов’язання, а також обирати 

форми та методи роботи щодо досягнення поставленої 

мети. Цей принцип також забезпечує право сім’ї 

відмовитись від надання соціально-педагогічної 

допомоги;  

 принцип клієнтоцентризму – забезпечує 

визнання пріоритету прав сім’ї у всіх випадках, крім тих, 

які суперечать правам та інтересам інших людей (сімей);  

 принцип конфіденційності – забезпечує 

нерозповсюдження суб’єктами соціально-педагогічної 

діяльності інформації про сім’ю, отриманої в процесі 

роботи з нею і розголошення якої може завдати шкоди 

сім’ї, дискредитувати її. Така інформація може бути 

використана тільки у професійних цілях в інтересах 

сім’ї, крім випадків, передбачених законом і пов’язаних 

із загрозою життю чи здоров’ю іншої людини чи 

можливістю насильства. В таких випадках, згідно 

чинного законодавства України, соціальний педагог 

повинен проінформувати про це відповідні державні 

органи;  

 принцип опори на власні сили – забезпечує 

суб’єктну роль сім’ї в процесі надання соціально-

педагогічної допомоги, її активну позицію у вирішенні 

своїх проблем (члени сім’ї з обмеженими можливостями 

мають право одержувати допомогу, не виявляючи при 

цьому власної активності);  

 принцип толерантності – забезпечує коректне і 

терпиме ставлення суб’єктів соціально-педагогічної 

діяльності до сім’ї при наданні допомоги незалежно від 

їх особистісного ставлення до особливостей поведінки, 

ціннісних орієнтацій членів сім’ї;  

 принцип цілеспрямованості – забезпечує 

реалізацію соціально-педагогічної допомоги щодо 

сприяння реалізації та задоволення потреб сім’ї та її 

членів, досягнення професійної мети;  

 принцип системності – забезпечує єдність форм, 

методів, засобів і прийомів при вирішенні поставленої 

мети, сприяння реалізації та задоволення потреб сім’ї та 

її членів, а також врахування при наданні соціально -

педагогічної допомоги того, що сім’я – це органічна 

єдність. Соціальний педагог повинен враховувати, що 

зміна в статусі, характері, засобі взаємозв’язку в одній 

підсистемі сім’ї викликає зміни в інших підсистемах, 

тому сама методика впливу на сім’ю повинна бути 

системною;  

 принцип диференційованого та індивідуального 

підходу до сім’ї – забезпечує здійснення комплексу 

послуг при наданні соціально-педагогічної допомоги з 

урахуванням особливостей (вікових, статевих, 

психологічних, поведінкових тощо) кожного члена сім’ї 

[5].  

Основними функціональними напрями роботи 

соціального педагога з сім’єю є: 

 діагностичний (досліджує спрямованість впливу 

мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного 

виховання, позитивного виховного потенціалу та 

джерела негативного впливу на дітей і підлітків);  

 консультаційний (дає рекомендації учням, 

батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної 

педагогіки; надає необхідну консультаційну соціально -

педагогічну допомогу);  

 захисний (забезпечує дотримання норм охорони 

та захисту прав дітей і підлітків, зокрема в сім’ї; 

представляє інтереси дітей у різноманітних інстанціях 

тощо);  

 профілактичний (переконує батьків в 

доцільності дотримання соціально значимих норм та 

правил поведінки, ведення здорового способу життя з 

метою створення для дитини позитивного виховного та 

соціалізуючого сімейного простору; сприяє 

попередженню негативних явищ в сімейному 

середовищі); 

 соціально-перетворювальний (надає соціально- 

педагогічні послуги та здійснює різнопланові заходи, 

спрямовані на формування відповідального ставлення 

батьків до виконання їх обов’язків щодо дітей; здійснює 

соціально-педагогічний супровід учнів із сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах або 

потребують посиленої психолого-педагогічної уваги; 

сприяє формуванню сприятливого для виховання, 

проживання та позитивної соціалізації дитини сімейного 

простору тощо); 

 організаційний (сприяє формуванню 

демократичної системи взаємостосунків в сімейному 

середовищі; координує діяльність і взаємодію усіх 

суб’єктів соціально-педагогічної діяльності як в закладі 

освіти, так і в його мікрорайоні з метою створення 

середовища, сприятливого для виховання, розвитку та 

соціалізації дитини) [2].  

Напрями, форми і методи роботи з сім’єю 

обираються залежно від потреб сім’ї чи дитини або від 

характеру допомоги, за якою звернулася сім’я, а також 

від типу сім’ї та рівня її благополуччя стосовно впливу 

на розвиток дитини. 

Класифікація форм інформаційно-просвітницької та 

профілактичної роботи з дітьми та їх батьками, зокрема 

з метою профілактики та попередження негативних 

явищ в сім’ї, здійснюється за наступними критеріями:  

1. за кількісним складом учасників: індивідуальні, 

групові, масові; 

2. за домінуючим засобом впливу на сім’ю: 

словесні, практичні, наочні; 

3. за складністю побудови: прості, складні, 

комплексні;  
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4. за часом проведення: короткочасні, періодичні, 

систематичні, довготривалі.  

Найбільш поширеними формами і методами 

психолого – педагогічної роботи з дітьми та їх батьками 

є:  

 діагностичні методи (методика незакінчених 

речень; психопроективні малюнки «Я і моя сім’я», «Я 

серед людей» (спільно з психологом), анкетування, 

соціометрія, опитування, інтерв’ю, тести, аналіз 

мікросоціуму та соціального оточення сім’ї (зокрема, 

створення генограми та еко-карти сім’ї, соціального 

паспорту сім’ї ) тощо; 

 тематичні виховні заходи за спільною участю 

батьків і дітей;  

 тематичні батьківські збори з елементами 

тренінгу (наприклад: «Вплив сімейного середовища на 

формування особистості дитини», «Типи сімейного 

виховання: переваги та загрози», «Відповідальність 

батьків за майбутнє дітей», «Труднощі і помилки у 

вихованні дитини», «Важливість співпраці батьків із 

закладом освіти щодо попередження негативних явищ в 

шкільному середовищі» тощо); 

 ігрові методики, моделювання проблемних 

ситуацій та шляхів виходу з них;  

 бесіди (індивідуальні та сімейні; інформаційні, 

профілактичні); 

 консультування (індивідуальне та сімейне);  

 соціально-психологічні тренінги;  

 інформаційно-просвітницькі лекції;  

 семінари;  

 відеолекторії;  

 зустрічі з представниками державних та 

громадських установ, діяльність яких пов’язана із 

захистом інтересів сім’ї в сучасному суспільстві та 

профілактикою негативних явищ в сімейному 

середовищі;  

 тематичні дні (наприклад: «День родини 

першокласника», «День відкритих дверей», «День сім’ї», 

«День матері»), тижні, місячники (наприклад: місячник 

правового та превентивного виховання, місячник 

громадянського виховання, місячник профілактики 

негативних явищ в сімейному середовищі тощо);  

 свято багатодітної сім’ї; 

 загальношкільні батьківські конференції 

(наприклад, з обміну досвідом традицій сімейного 

виховання тощо); 

 тематичні Школи (наприклад: «Школа молодих 

батьків», «Батьківський університет», «Школа 

батьківської підтримки»);  

 конкурси (наприклад: «Сімейні ерудити», 

«Співуча родина», «Наші родинні свята», «Дерево 

нашого роду», «Наші сімейні традиції та реліквії» тощо);  

 соціально-психологічний театр;  

 оформлення інформаційного куточку;  

 розробка пам’яток та методичних рекомендацій 

батькам (наприклад: щодо важливості сімейного 

виховання, норм законодавства щодо відповідальності 

батьків за виховання неповнолітніх дітей, тощо); 

інформаційних листків (наприклад: з переліком 

організацій, які задіяні у роботі по профілактиці 

злочинності серед дітей та підлітків, попередженню 

жорстокого поводження та насильства над дітьми в сім’ї 

та в учнівському середовищі та інше);  

 рекламно-інформаційні кампанії в співпраці із 

засобами масової інформації; 

 благодійні акції;  

 відвідування за місцем проживання (соціально-

педагогічне інспектування);  

 відвідування батьків за місцем роботи (за 

потребою); - співпраця з Радою мікрорайону за місцем 

проживання сім’ї (за потребою);  

Особливість здійснення соціально-педагогічного 

супроводу сім’ї як складової навчально-виховного 

процесу полягає в тому, що він:  

1) спрямований на забезпечення дотримання норм 

законодавства щодо захисту прав дитини, в тому числі в 

сім’ї;  

2) має превентивно-профілактичний характер;  

3) здійснюється як опосередковано (через дитину, в 

разі відмови батьків від співпраці із суб’єктами 

соціально-педагогічного супроводу), так і безпосередньо 

(за згодою членів сім’ї або за їх особистим зверненням) 

протягом всього часу навчання дитини в конкретному 

закладі освіти (у випадку соціального супроводу сім’ї 

фахівцями ЦСССДМ, відмова сім’ї від допомоги є 

підставою припинення соціального супроводу сім’ї).  

Соціально-педагогічний супровід сім’ї, як вид 

соціально- педагогічної діяльності, має своє специфічне 

коло суб’єктів та об’єктів, які в процесі здійснення 

супроводу стають його суб’єктами (відбувається перехід 

від суб’єкт-об’єктних відносин до суб’єкт- суб’єктних). 

Саме тому для досягнення позитивних результатів в 

роботі соціального педагога з сім’єю важливими 

умовами є: 

 визнання автономності сім’ї та особистості, яка 

отримує допомогу, її права на вільний вибір свого шляху 

розвитку (якщо її стиль життя не загрожує життю та 

здоров’ю дітей і найближчому оточенню);  

 індивідуальний підхід з опорою на реально 

існуючі можливості та ресурси, використання 

позитивних можливостей розвитку сім’ї без штучного 

нав’язування чиєїсь волі; 

 об’єктивна оцінка потреб сім’ї та надання їй 

допомоги у вирішенні власних проблем, яка базується на 

усвідомленні членами сім’ї тих труднощів, які мають 

місце;  

 визнання первинності активізації внутрішніх 

ресурсів сім’ї і її соціального оточення та вторинності 

соціально- педагогічної допомоги [6].  

Висновок. В роботі з сім’єю соціальному педагогу 

необхідно пам’ятати, що сім’я – особливий соціальний 

інститут, який не завжди охоче дозволяє втручатися 

стороннім в коло своїх внутрішньо сімейних стосунків. 

Крім того, сім’я є колективним клієнтом соціально-

педагогічної роботи, і досягнення позитивного успіху 

залежить від співпраці всіх підсистем сім’ї у досягненні 

поставленої мети. Соціально-педагогічна робота з 

сім’єю може бути визнана ефективною, якщо вона 

сприяє підтримці, збереженню та позитивному розвитку 

сім’ї як цілісного утворення. 
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Постановка проблеми. Освіта завжди була 

особливою функцією суспільства й держави, 

спрямованою на формування й розвиток соціально-

значущих якостей кожної людини як члена суспільства й 

громадянина держави. Через освіту як найбільш масовий 

соціальний інститут здійснюється вплив на формування 

свідомості суспільства, регулюються процеси свідомого 

саморозвитку громадян. За допомогою освіти 

відбувається складний процес перетворення людської 

істоти на людину. Справжнє виховання полягає в тому, 

щоб сприяти морально-духовному саморозвиткові 

особистості. Оскільки особистість виховується 

особистістю, ефективність педагогічного  впливу 

значною мірою визначається моральними та духовними 

цінностями самого педагога, філософією його світогляду 

й погляду на світ. 

З питань педагогічної етики висловлювалися ще 

філософи античності. Наприклад, Демокрит говорив про 

необхідність погоджувати виховання з природою 

дитини, про використання дитячої допитливості як 

основи навчання, про перевагу засобів переконання над 

засобами примусу. Платон сповідував ідею необхідності 

підпорядкування дітей волі вихователя і постійного 

контролю за ними, високої оцінки слухняності та 

використання методів покарання при непокорі. 

Аристотель вважав виховання справою державної 

важливості. І тільки Квінтіліан уперше поставив питання 

педагогіки на професійному рівні – його рекомендації 

являли собою узагальнення педагогічного досвіду, 

застерігали педагога від використання примусу, 

апелювали до здорового глузду і зацікавленості дитини в 

процесі та результатах навчання. В епоху середньовіччя 

суспільство не цікавили питання педагогічної етики 

через домінування релігії в питаннях навчання. В епоху 

Відродження ці питання одержали свій новий розвиток – 

у працях Монтеня (звертати увагу на особистісні якості 

наставника, враховувати схильності дитини, не вимагати 

беззаперечного прийняття ідей вчителя учнем); 

Коменського (акцент на доброзичливому відношенні 

педагога до тих, кого він навчає, критика формально -

показового виконання вчительських обов’язків); Локка 

(приділяти увагу моральним відносинам між 

вихователем і вихованцем, не використовувати примусу 

і покарань). Представники французької освіти 

трактували завдання морального виховання, 

встановлювали вимоги до морального вигляду вчителя і 

висували свої етичні концепції, вважаючи рушійною 

силою прогресу освіту, науку і розум. Руссо вважав, що 

вчитель повинен бути позбавленим людських недоліків і 

в моральному відношенні стояти вище суспільства. 

Німецькі просвітителі більш глибоко конкретизували 

вимоги до вчителя і критикували ізольоване від 

суспільства виховання [1,с.57].  

Теоретичні аспекти сучасної педагогічної етики 

розробляють М. Васильєва, І. Зязюн, Д. Клочкова, 

В.Малахов, В. Онищенко, І. Синиця, С. Шендрик, 

В. Чорнокозова, І. Чорнокозов, Я. Якубсон та ін. 

Мета статті. Висвітлити місце і роль морально-

етичної складової професійної свідомості вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Норми 

загальнолюдської етики та моралі покликані регулювати 

поведінку суб’єктів освітньої діяльності, орієнтувати на 

доброзичливість, ввічливість, повагу та чуйність по 

відношенню до інших, співчуття та допомогу по 

відношенню до слабшого, вияв великодушності, 

порядності, благородства, дотримання етичних норм. 

Вони не допускають зради, боягузтва, віроломства, 

грубості, засуджуючи їх як зло. Моральна діяльність 

педагога окреслює такі норми взаємовідносин між 

вихователем та учнем, які сприяють формуванню і 

розвитку творчої особистості з почуттям власної 

гідності. Це накладає певні вимоги щодо поведінки 

вчителя від найбільш загальних до конкретних. 

Найважливіша умова позитивного впливу вчителя на 

учня – це поєднання вимогливості і довіри до нього. 

Звичайно, кожна вікова категорія потребує свого 

вчителя. Для молодших школярів учитель – це майже 

мама – тепла, ніжна, лагідна, яка не образить, пожаліє, 

У статті висвітлено місце і роль морально -етичної складової професійної свідомості вчителя. 

Показано, що покликання вчителя зобов’язує виконувати норми педагогічної моралі по відношенню до 

своєї праці в різних ситуаціях та задає загальний напрям його поведінки. Цілісність та сталість системи 

моральних, культурних та етичних цінностей педагога, які обумовлені специфікою професійної 

діяльності, визначають категорії професійного педагогічного обов’язку, педагогічної справедливості, 

педагогічної честі та педагогічного авторитету. Доведено, що в сучасних умовах морально -етична 

складова професійної свідомості педагога постає частиною його професійного інструментарію.  
Ключові слова: мораль, педагогічна етика, освіта, професійна діяльність вчителя, поведінка педагога, 

моральна вихованість, ціннісні орієнтації, норми педагогічної моралі. 
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допоможе, коли важко. До вчительки початкових класів 

діти горнуться, вони відкриті й довірливі. Старші учні 

більш вимогливі до особистих якостей педагога. Вони 

цінують його вміння порадити в будь-якій життєвій 

ситуації, заохочувати й співчувати, надійність, 

прагнення ставитися до учня, як до молодшого 

друга [2,с.14]. Моральна норма є вирішальним 

регулятором при формуванні у педагога ціннісно-

орієнтаційної свідомості і є узагальнюючим критерієм 

оцінки світоглядних поглядів і переконань. 

Регулювання педагогічної діяльності в моральній 

площині здійснюється в певній диференціації моральних 

норм на норми-заборони, норми-рамки, норми-зразки. 

Норми-заборони  обмежують деякі моральні прояви і не 

дозволяють вчителю принижувати гідність учня, 

ставитися до нього лише як до об’єкта виховання, 

забуваючи про людську гідність. У таких випадках 

вчитель не зовсім усвідомлює свою моральну поведінку 

і не завжди поступає у відповідності до вимог моралі. 

Іноді вчитель стає нестриманим у своїх діях, що може 

призвести до вчинення аморальних дій стосовно учня. 

Норми-рамки на відміну від норм-заборон, які 

виконують примусову функцію стосовно дій вчителя, 

визначають межі допустимої вільної дії вчителя, 

виконують спонукальну функцію обов’язку. Вони 

містяться в нормативних документах для упорядкування 

поведінки людей у суспільних відносинах, особистому 

житті (будь чесним, справедливим, шануй гідність 

іншого, не чини зла і т.д.). Які б зміни не відбувалися в 

суспільстві і як би не змінювалися стандарти життя, 

норми-рамки завжди залишатимуться визначальними в 

педагогічній діяльності вчителя стосовно учня. Норми-

зразки віддзеркалюють систему уявлень про найвищі 

людські якості моральної поведінки. Досягнення такої 

регуляції моральної поведінки вчителя в педагогічній 

практиці є проявом найвищого професіоналізму вчителя 

та еталоном його етичних обов’язків перед соціумом, 

педагогічним колективом, перед учнями [3,с.3].  

Основними принципами педагога повинні бути: 

гуманне ставлення до дітей, піклування про їхнє 

здоров’я; надання педагогічних послуг дітям, незалежно 

від расової, політичної та релігійної приналежності; 

повага до честі і гідності дитини; охорона дитячих 

таємниць, проблем; демократичний стиль спілкування з 

дітьми; взаємозв'язок поваги та вимогливості до дитини; 

педагогічний оптимізм тощо. Ігнорування або пряме 

порушення цих принципів не тільки знижує 

ефективність педагогічних зусиль, але й може завдати 

невиправданої шкоди психічному, моральному або 

фізичному здоров’ю дитини. Принцип «не зашкодь» у 

педагогіці має не менш глибокий сенс, ніж у медицині. 

Слово, дія педагога виконують не лише освітню, 

виховну, інформаційну, а й фізіологічну функції. Саме 

тому педагог повинен навчатися володіти педагогічною 

технікою, не завдаючи шкоди здоров’ю дитини. 

Педагогічна професія вчить ставитися до учня чи колеги 

не як до об’єкту своїх спостережень і педагогічних дій, а 

як до особистості зі своїм духовним світом, своїми 

бажаннями,  сподіваннями, надіями, острахами. Етика 

поведінки педагога відрізняється тим, що в його 

діяльності існує тісний зв’язок як серед самого 

педагогічного колективу, так і серед учнівського 

колективу й специфічний зв’язок із батьками дітей. Цей 

зв’язок передбачає не тільки нерозривну єдність із 

загальною теорією моральних відносин, а й накладає 

певну специфіку поведінки, яка визначається 

педагогічною діяльністю. Рівень моральної вихованості 

педагога повинен бути таким, щоб він міг аналізувати 

процес навчання і виховання учнів як процес моральних 

відносин між всіма учасниками. Ерудиція вчителя, його 

моральна вихованість, ціннісні орієнтації, комунікативна 

сфера повинні бути спрямовані на вироблення 

професійного етикету, завдяки якому він мав би 

можливість вирішувати будь-які протиріччя в 

навчально-виховному процесі. Професійна педагогічна 

діяльність – це особливий вид діяльності, де всі його 

учасники – єдиний колектив з різними станами 

моральної свідомості. Поведінка педагога виявляється в 

культурі професійного мислення, умінні на науковій 

основі організувати свою працю, майстерності 

спілкування, здатності критично оцінювати й 

удосконалювати свій професійний досвід, аналізувати 

власні можливості, в умінні приймати правильні 

рішення, створювати сприятливий психологічний клімат 

у колективі тощо. 

Цілісність та сталість системи моральних, 

культурних та етичних цінностей визначає зрілість 

особистості. Вона не вручається разом із атестатом 

зрілості, а формується особистістю під впливом різних 

чинників. Вони визначають моральні засади і принципи 

поведінки, відтак будь-яке суспільство є зацікавленим, 

щоб люди дотримувалися відповідних цінностей та 

принципів, щоб кожен член суспільства потрапляв під 

вплив цілеспрямованого виховання. Адже цілі та методи 

виховання, що культивуються в суспільстві, 

визначаються переважаючою системою цінностей саме 

цього суспільства. До педагогічної діяльності, крім 

основних моральних цінностей, відносять і систему 

моральних вимог: професійний педагогічний обов’язок, 

педагогічна справедливість, педагогічна честь і 

педагогічний авторитет [4,с.1112]. Професійний 

педагогічний обов’язок – одна з найважливіших 

категорій педагогічної етики. Тут концентруються 

уявлення про сукупність моральних вимог, що 

висуваються суспільством учителю: виконувати певні 

трудові функції, переважно інтелектуальні, вірно 

формувати відносини з учнями та їх батьками, з 

колегами, з суспільством в цілому. Справедливість 

характеризує відповідність між якостями людей та їх 

визнанням, правами та обов’язками. Педагогічна 

справедливість має специфічні риси, що є мірилом 

об’єктивності вчителя. Професійна честь у педагогіці – 

це поняття, що виражає не тільки усвідомлення 

вчителем свого значення, але й суспільне визнання, 

суспільна повага до його моральних заслуг і якостей. 

Вчитель як особистість – не тільки член професійної 

групи, але й представник суспільства свого часу, 

вихований у певній духовній атмосфері, неминуче несе 

на собі риси суспільства, в якому живе. 

Високорозвинуте усвідомлення індивідуальної честі й 

особистих якостей у професії педагога виділяється чітко. 

Якщо вчителем у своєму поводженні і міжособистісних 
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відносинах порушуються вимоги, пропоновані 

суспільством для ідеалу педагога, то відповідно ним 

демонструється зневага до професійної честі та гідності. 

Честь учителя – суспільна оцінка його реальних 

професійних якостей, що виявляються в процесі 

виконання ним професійних обов’язків. Педагогічний 

авторитет учителя – це його моральний статус у 

колективі учнів та колег. Це своєрідна форма 

дисципліни, за допомогою якої авторитетний і 

шанований учитель регулює поводження вихованців, 

впливає на їхні переконання. Педагогічний авторитет 

залежить від попередньої морально-етичної і психолого-

педагогічної підготовки вчителя. Рівень його 

визначається глибиною знань, ерудицією, майстерністю, 

відношенням до роботи тощо.  

Основою професійної діяльності вчителя є 

педагогічний такт. Саме слово «такт» (від латинського 

tactus) – це форма людських взаємовідносин, вміння 

вести себе відповідно до прийнятого етикету і етичних 

норм. Тактовна людина намагається вести себе в 

колективі так, щоб ні своїм зовнішнім виглядом, ні 

необережним словом не зіпсувати настрій оточуючим. 

Педагогічний такт – це професійна якість вчителя. Він є 

складовою педагогічної майстерності і набувається 

разом з педагогічною освітою та педагогічною 

практикою. Повага до учнів, бережливе ставлення до їх 

особистості лежить в основі педагогічного такту. Такт 

потрібний вчителю не тільки в його взаєминах з учнями, 

а й з їхніми батьками, своїми колегами, з іншими 

людьми. Неабияку роль відіграє у професійній 

діяльності вчителя витримка – не навчившись володіти 

собою, вчитель не зможе дотримуватися педагогічного 

такту. Свої властивості та вплив має також моральна 

регуляція, невід’ємним елементом якої є моральне 

самовиховання. Досить часто вчитель сам дає оцінку 

своїм діям, сам їх і корегує. Тому його педагогічна 

совість повинна бути високорозвинутою. Кожен вчитель 

повинен бути взірцем для свого учня й для суспільства в 

цілому [5, с.19]. 

Висновки. Педагогічна етика та мораль є 

невід’ємною частиною кожної професійної дії вчителя, 

адже його діяльність поліфункціональна 

(організаторська, навчальна, виховна, розвивальна, 

комунікативна, інноваційна та ін.). Учитель покликаний 

керувати процесом розвитку особистості, її 

інтелектуального, емоційного, фізичного, духовного 

становлення, створювати відповідні соціокультурні 

умови для цього, бути прикладом для наслідування. 

Покликання вчителя зобов’язує виконувати норми 

педагогічної моралі в будь-яких ситуаціях по 

відношенню до своєї праці, задає загальний напрям його 

поведінки. Щодо оцінки діяльності вчителя 

застосовують не тільки основні мірила моральних 

цінностей – уявлення про добро і зло, справедливість і 

честь, чесність і гідність, а й такі категорії, як: 

професійний педагогічний обов’язок, педагогічна 

справедливість, педагогічна честь, педагогічний 

авторитет, які обумовлені специфікою професійної 

діяльності. Таким чином, людські особистісні якості в 

сучасних умовах стають частиною професійного 

інструментарію. 
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MORAL-ETHICAL DOMINANT IN THE PEDAGOGICAL PROFESSION 

In the article the place and the role of the moral-ethical component of professional teacher's consciousness is revealed. It is 

shown that teacher's mission obliges to execute the norms of pedagogical morality in different situations concerning h is work  

and to set a general direction of his behavior.  

 Complexness and steadiness of system of moral, cultural and ethical values of teacher, which are predetermined by the 

professional activity specificity, define the categories of professional pedago gical responsibility, pedagogical fairness, 

pedagogical honour and pedagogical authority. It has been proved, that in the modern conditions moral -ethical component  o f 

teacher's professional consciousness appears to be part of its professional tools. 
Key words: morality, pedagogical ethic, education, teacher's professional activity, teacher's behaviour, moral manners, 

orientations on values, norms of pedagogical morality. 
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Постановка проблеми. Практичний запит до 

підготовки сучасного професіонала будь-якого фаху 

сьогодні формує вимогу оволодіння ним здатністю і 

готовністю розв'язувати складні моральні колізії, дилеми 

та конфлікти, що супроводжують сучасні сфери 

діяльності. Цього вимагає як ускладнення самого 

характеру соціальних практик, що перебувають у 

складному системному взаємозв'язку і дуже часто 

обтяжені непередбачуваними ефектами, вимагаючи 

підвищеної відповідальності спеціалістів. З іншого боку, 

зміна механізмів легітимації форм діяльності і норм 

поведінки доби постмодерну, виразом якої стала сучасна 

професійна етика, вимагає здатності кожного члена 

суспільства, особливо дипломованого спеціаліста, 

вступати в обговорення конкретних етичних проблем 

різних сфер соціального життя. До кола актуальних 

проблем сучасної педагогіки належить і питання, що 

торкаються проблеми нових принципів моральної 

кодифікації професійної діяльності. Тому автори 

приділяють увагу висвітленню морально-етичних 

підґрунть діяльності педагогічних працівників, 

науковців. Аналогічні проблеми актуалізовано у 

дослідженнях П. Слотердайка, Ф. Клепка, Д. Ліхачова, 

також А Клічук та інших. 

Причини появи найрізноманітніших форм 

акмеологічних моделей є наслідком стрімкого 

піднесення людських знань і технологічних 

можливостей які, нажаль, не додають людяності, 

гуманності у людських стосунках. Ці питання і лягли в 

основу актуальності нашого дослідження. У багатьох 

глобальних проблемах розподіл світових ресурсів 

продуктів харчування людини і сировини, конкуренція 

за сфери впливу та право розподіляти блага, також 

споживацький спосіб життя спотворюють людське в 

людині.  

Мета нашого дослідження полягає у пропозиції такої 

моделі навчального процесу, який спосіб передачі знань 

здійснює через зацікавлення самим процесом їх 

здобуття, спонукає до свідомого пізнання, самостійного 

мислення.  

Виклад основної частини. Надання освітніх послуг 

є однією із основоположних концепцій стратегії 

розвитку нашого суспільства, присутність у якому, 

нажаль, вимагає компромісів із совістю, щоби вижити в 

економічному та політичному безладі. Здорова та 

освічена нація – основний показник ефективного 

управління владних структур (по всій їх ієрархії). 

Освіченість – єдине, що в людини не можна відібрати. 

Тому навчання завжди буде потрібне як вища цінність 

активного життя людини. Людські взаємини міцні тоді, 

коли побудовані на довірі. Довіра – це ключ до 

порозуміння, шанс передати знання від педагога до 

учня. Навчати повинен той, кому притаманний талант 

передавати знання вихованцям, спонукати їх до 

постійного процесу вчитися самостійно. 

Сьогодні питання переосмислення якості життя 

людини є закономірною вимогою совісті, як свідка 

необхідних компромісів бажаного із необхідним під 

безумовною вимогою суспільних обставин. Особливо 

для сучасного українського освітянина, якому 

притаманні моральні чесноти не на словах, а в 

іманентному вимірі. Кожна наукова розвідка відображає 

не тільки авторську концепцію – особисте бачення 

досліджуваної проблеми, але й передає те духовне 

наповнення діяльності, яке уможливлює творчий діалог 

між поколіннями які натхненно шукали і часто 

знаходили відповідь на питання сенсу життя людини. 

Пригадаємо вислів Конфуція: Люди розрізняються не 

стільки характером, який вони одержали від природи, 

скільки культурою, якої вони навчилися. У науково 

освітянських дискусіях часто оцінюється та 

переоцінюється роль та якість знань, які отримує 

людина у процесі життя, а також моральна професійна 

репутація педагога [3,c.125]. Суспільна криза, 

переважно, є наслідком байдужості людей до рівня 

освіченості особи, якій вони довіряють владні 

повноваження. Більше того, освіта без освіченості є 

результатом безвідповідального (часто корумпованого) 

підходу до пропозиції освітніх послуг в Україні. Останні 

політичні події були обумовлені, у тому числі, й 

безробіттям інтелігенції, яка у пошуках справедливості 

У статті «Роль моральних якостей педагога у процесі його професійної самореалізації» розглянуто 

динаміку ціннісних орієнтирів сучасного суспільства. Визначено їх вплив на акмеологічну свідомість 

педагога, який перебуває під контролем внутрішніх і зовнішніх вимог щодо сприйняття суспільних вимог 

поведінки та сучасних моральних орієнтирів. 
Ключові слова: професійна самореалізація, моральний ідеал, педагогічна діяльність, акмеологія.  
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та законності (на аукціоні робочих місць), здобувала не 

вигідну для себе репутацію. Відомо, що отримати 

посаду легше тоді, коли на твій успіх хтось із близьких 

людей працює або за кордоном, або у комерційній сфері 

в Україні. Поміркуємо, звертаючись до моральних 

якостей людини, які мають скеровувати її вчинки на 

належне, - чи щось змінюється і на що саме... 

Важливу роль у стратегії формування творчої 

особистості відіграє вчитель. До головних значущих 

характеристик сучасного вчителя-професіонала 

належить високий рівень загальної і професійної 

культури, інтелігентність, гнучкість і системність 

мислення, відповідальність, мобільність, культура 

розуміння і використання свободи вибору для творчої 

самореалізації. Проблема формування професійних 

цінностей вчителя є однією з найактуальніших у 

професійних якостей педагога, що несуть у собі 

гуманістичний зміст. Професійні цінності вчителя 

формуються крізь призму особистісно-педагогічних 

ціннісних орієнтацій професійної діяльності, серед яких 

дослідники виділяють цінності, пов’язані з 

усвідомленням своєї ролі в соціальній і професійній 

сферах, цінності, які сприяють задоволенню потреб у 

спілкуванні, цінності, орієнтовані на саморозвиток 

творчої особистості, і ті, що сприяють самореалізації, 

цінності, які дають можливість задовольнити 

прагматичні потреби. Професійну культуру вчителя 

можна подати як сукупність цінностей, які включають 

цінності-знання, цінності-цілі, цінності-відносини, 

цінності-якості, ідеї та концепції ефективного навчання 

та відповідну філософію координації інноваційного 

навчального процесу. У цій ієрархії особливої 

значущості набувають саме цінності-якості, оскільки 

вони найбільш виразно окреслюють сутнісні 

особистісно-професійні характеристики педагога у його 

взаєминах як з колегами, так із учнями. До їх складу 

відносять такі особистісні: (гуманістична спрямованість, 

емпатія, лідерські якості, відповідальність, 

самостійність, ініціативність, а також – здатність до 

самоменеджменту), комунікативні, психологічні, 

статусно-рольові, а також уміння співвідносити власні 

цілі та дії з діями інших; здатність співпрацювати на 

партнерських умовах. Особливе значення має здатність 

до самоуправління, яка проявляється у бажанні 

самоудосконалюватись, досягати успіху, само 

реалізуватися. Цьому сприяють адекватність 

самооцінки, емоційна чутливість, стійкість до 

маніпуляцій, свобода вибору технологій, мотивів та 

методик управляння процесом передачі знань [5,c.35]. 

Безумовно на ефективність та мотивацію навчально-

виховного процесу впливають соціальні умови та 

управлінсько-педагогічні та мови саморозвитку та 

самовдосконалення. Вчитель – постійно в центрі уваги, у 

нього навчаються не лише аудиторно, а й в процесі 

вирішення буденних життєвих вимог, адже знання – це 

практична відповідь на вимоги обставин... Дійсно, 

знання це те, що передається із покоління у покоління як 

скарб, або навіть інструмент яким людина може 

скористатись на власний розсуд, але керуючись 

усвідомленням відповідальності. Aктуальними та 

вартими для засвоєння є знання пов‘язані з глобальним 

технічним розвитком та системою цінностей, які мають 

контролювати об‘єктивацію людських знань, 

запобігаючи їх деструктивній або свідомо аморальній 

ролі. Для нас важливе усвідомлення особливостей 

процесів, що розгортаються і формують виклики нашій 

культурі, передусім, науково-педагогічному 

співтовариству. Звісно, можна глибоко не 

замислюватись над розумінням суті того, що 

відбувається, покладаючись на сили світових тенденцій. 

Як свідчить аналіз процесів становлення інформаційного 

суспільства, одним із провідних напрямів трансформації 

освіти стає процес самоосвіти. Освіта, яка прив’язувала 

учня до певного місця, (територія, країна, культура, 

навчальний заклад, професія, спеціальність, дисципліна, 

парадигма), втрачає своє значення. Навчальний процес 

триває протягом життя і охоплює різносторонні 

можливості людини, але перетворювати його у бізнес 

проект чи шоу - аморально, оскільки це не забезпечує 

справедливого критерію оцінювання якості па 

професійності педагога [2,с.189].  

Творча самореалізація особи в широкому розумінні 

постає основою розвитку людства, розвитку культури – 

інформаційної матриці, яка формує наше мислення. 

Мислення людини зайняте вже не тільки пошуком 

відповіді на запитання в чому полягає зміст її життя, а й 

що потрібно іншим людям у цьому житті, щоб діяти за 

розумною угодою чи взаємовигідним компромісом. 

Наразі оцінюється та переосмислюється роль та якість 

знань, які отримує людина у процесі життя, а також 

моральна професійна репутація педагога. Як зазначалось 

вище, знання – це те, залишається коли інше втрачає 

сенс, коли стереотипи мислення обмежують творчу 

самореалізацію особистості. Спробуємо дати оцінку 

співвідношення знань та моральної культури 

особистості як можливості визначити, організовувати 

динамічний характер власного життя. Питання постає у 

якості та доцільності інформації яку, іноді і не по 

власному бажанню, людина повинна осмислити і 

сприйняти, або відхилити її. Саме тому роль і значення 

педагога-професіонала, людини яка не тільки навчає, але 

й морально відповідає за якість знань. Цього вимагає 

освітня практика [3,c.53]. Розуміння освіти як 

діалогічного способу буття її учасників у широкому 

розумінні пронизує всю практичну діяльність педагога. 

Це виражається у визнанні комунікації як важливого 

чинника у становленні особистості та навчальної групи 

та визначенні інтерсуб’єктивності як особливої 

спільноти учасників освітнього процесу, умови взаємодії 

та пізнання. Значення діалогу полягає у підтримці 

«людино вимірності» педагогічної діяльності. Це пошук 

взаємного порозуміння буття вільних суб’єктів, але не 

вільних один від одного, а лише обмеженим простором 

іншого. Спів буття у просторі освіти означає прийняття 

Іншого як особливої системи з притаманними їй 

метричними вимірами. [1,с.78] Основним предметом 

морального само удосконалення буде не індивід і не 

колектив, а людина з іншими людьми оскільки «Я» 

вперше виникає з відношення з «Ти», а отже, 

проявляється як особистість і усвідомлює себе як 

суб’єктивність у відношенні «Я-Ти» та іншими 

особистостями. Тому педагогічна дійсність є не 
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можливою без екзистенційної комунікації, тобто зустрічі 

«я» та «іншого».  

Зустріч характеризується винятковістю та 

мінливістю, що зумовлена існуючою цілісністю світу. 

Відповідно, освітній ідеал пов’язаний із розумінням 

того, що розвиток особистості здійснюється під час 

зустрічі «Я» з «Ти», це зумовлює його 

непередбачуваність та несподіваність. При такому 

підході основне джерело мети в освітньому процесі 

міститься «всередині» суб’єктів як самостійних 

системних цінностей. З метою якісного розвитку сучасна 

освіта, має розвиватися відповідно до розвитку науки; 

включити у проблемне поле освітнього дискурсу. Ще 

одним чинником, що детермінує включення концепту 

складності у сучасний освітній дискурс, є перехід до 

нової економіки – економіки знань. Традиційність як 

спосіб мислення, недовіра - невпевненість, а ще й 

байдужість до якості життя створюють враження 

інертності суспільства. Відсутня відкритість життю, 

боязливість нового, словом - залежність від стереотипів 

та звички. Людину не так вже й складно навчити читати, 

писати, рахувати, діяти згідно стереотипної моделі 

побутових ситуацій... Значно важче спонукати (не 

змушувати) людину мислити без упередження, 

узгоджувати свій погляд на відповідну ситуацію через 

рефлексію, а можливо - й емпатію. Життєва мудрість 

приходить з досвідом, ... однак, до не багатьох. Щоби 

засвоїти сутність чеснот, притаманних саме людині 

потрібно докласти багато власних зусиль волі, аби не 

втратити шанс вибору гідності з поміж інших засобів 

самореалізації. Саме тут вчитель має дати пораду про 

самоконтроль та самооцінку (адекватну) з метою 

корекції суспільної самореалізації людини [4,с.142]. 

Вважаємо, що не можна вважати благородною, добре 

вихованою ту людину, яка припускається самохвальства, 

само величання, вдаючись до психологічного садизму по 

відношенню до інших осіб. Здебільшого – це наслідок 

відсутності належного виховання у період первинного 

(чи й наступних) етапів процесу соціалізації: дитини, 

учня, індивіду. Неадекватна самооцінка, підтримувана 

байдужістю оточення (тільки би мене не тривожили) 

сприяє деструкції у взаєминах, де нехтуються правові та 

моральні основи взаємин. Можливо, настав час зважати 

на людяність у постійному використанні простору для 

утвердження власних амбіцій. Саме над вихованням 

людського в людині також має сьогодні працювати 

педагог. Це – найвигідніше вкладання капіталу знань – у 

наше майбутнє. Основою грамотності є знання про 

належне, які формують культуру світо відношення. Тут 

саме вчитель має грамотну рекомендацію, бо його 

авторитет, здобутий цінністю знань вказує шлях 

індивідуального сходження до досконалості, незалежно 

від соціального середовища. Тоді можливе вирішення 

соціальних конфліктів через свідомий самоконтроль 

кожного. Це відбувається за принципом економічної 

грамотності та свідомої моральної відповідальності 

кожної людини. У процесі роздумів та аналізу 

пропозицій сформувалась така шкала світо відношення. 

На її вершині – знання про добродійність (та їх 

практичне застосування), наявність совісті, слідування 

справедливості, усвідомлення власного почуття гідності. 

Далі – на підставі та засобом цінностей формування 

економічної, правової культури. Усвідомлення людиною 

свого місця у відповідному середовищі формує її 

менталітет, однак її свобода вибору засобом знань та 

необхідності стають тим атрибутом, який здатен 

переосмислити стереотипи мислення в напрямі 

створення таких умов життя, де кожен реалізується як 

особистість, не завдаючи не зворотних перешкод праву 

іншої особи. Слідування актуальним конструктивним 

цінностям добра (як конструктиву, всьому, що сприяє 

утвердженню життя на принципах гуманізму), 

уможливлює само актуалізацію людини. Світ людини – 

це також і само створений світ, надприродний світ, зі 

своїми правилами життя, зі своїми цінностями. Варто 

щоб у процесі само створення людина дотримувалась 

таких орієнтирів: не роби іншому того, чого не хочеш по 

відношенню до себе, живи сам і давай можливість жити 

іншим, живи сьогоднішній день як останній, і живи так, 

наче житимеш вічно… 

Висновки. Підсумовуючи сказане зазначаємо, що 

динаміка суспільного розвитку спонукає кожного із нас 

до свідомого вибору засобів самореалізації; свідомого 

обмеження власного егоїзму та вміння досягати 

взаєморозуміння з людьми для успішного життя у 

суспільстві добробуту. Педагог за професійними 

якостями та покликанням серця поважає себе тоді, коли 

моральний конструктив саме з його ініціативи 

виправдовує себе у практичній сфері, адже моральний 

позитив актуалізується в у постійному діалозі зі світом в 

його абсолютному вимірі через конкретну суспільно 

значущу діяльність. Конструктивні моральні цінності 

стають саме такими у темпоральному критерії та 

емпіричному досвіді. Варто збагнути, що його чесноти 

та успіхи є також сприянням у цьому суспільства. Чітка 

узгодженість у думках, словах та діях – орієнтованих на 

досягнення власного блага та сприянням у цьому 

небайдужим... Такою ми уявляємо формулу успішного 

та гідного розвитку нації та ролі у цьому процесі 

педагога. Адже суттєво зростають цінність освіти та її 

значимість як для самого індивіда, так і для суспільних 

очікувань і норм тоді, коли людина завдяки знанням 

може чесно заробляти на прожиття. Така форма 

узгодженості в суспільстві, у свою чергу, переходить на 

якісно новий рівень і моральної свідомості кожної 

людини, про сутність якої йтиме мова у наступних 

дослідженнях. 
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ROLE OF TEACHER MORAL QUALITIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL FULFILLMENT 

In this research teacher role moral qualities in the process of professional fulfillment the question is education in the 

person of moral values according modern life and humanity. The person studies to live and be improved on an example 

persons. Іnvestigates a rational substantiation absolute in public morals, the man creates itself in life purpose fully following  a  

moral ideal of the time. 
Key words:  person studies, moral ideal, man creates, humanity in the man, akmeologos. 
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Постановка проблеми.  Країни Західної Європи 

вступили в еру інтеграції та створення єдиних 

європейських науково-освітніх вимірів значно раніше, 

ніж країни Східної Європи і, зокрема, Україна. Сьогодні 

наша країна проходить непростий шлях до визнання в 

європейському освітньому та науковому просторі. Отже, 

існує необхідність вивчати досвід західноєвропейських 

країн задля його творчої адаптації й використання в 

Україні. Потребують уваги українських науковців соціо-

економічні основи розвитку системи мультикультурної 

освіти у країнах Західної Європи, оскільки саме вони 

створюють передумови впровадження системи 

мультикультурної освіти.  

Огляд джерел з теми  дослідження. Питання соціо-

економічного підґрунтя створення системи 

полікультурної освіти в Європі вивчали такі науковці як 

М.К. Айдін [1], який розглядав  етнічний склад 

населення Великої Британії,  Айдін і Тонбулоглу [2], що 

звернули увагу на вимогах до викладача, який працює у 

мультикультурному суспільстві; Я. Озбалаз [3], яка  

зосередилася на вивченні проблем вчителів, що 

походять з етнічних меншин; С. Лухтенберг [4], що 

розглядала тенденції освіти в Німеччині у світлі  соціо-

економічних перетворень. 

Мета статті. Наша стаття присвячена виявленню 

соціо-економічних та демографічних передумов 

створення системи мультикультурної освіти у країнах 

Західної Європи. 

Виклад основного матеріалу.  В цілому 3,4 

мільйона чоловік іммігрували в одну з 28 держав-членів 

Європейського Союзу протягом 2013р., і щонайменше 

2,8 млн. емігрантів  залишили країни-члени ЄС. Серед 

цих 3,4 млн. іммігрантів протягом 2013 налічувалося 1,4 

млн. громадян країн, які не є членами Європейського 

Союзу, 1,2 мільйона осіб з громадянством іншої 

держави-члена ЄС, а  не тієї,  до якої вони іммігрували;  

близько 830 тисяч осіб, які мігрували до держави-члена 

ЄС, громадянство якої вони мали, і приблизно  6100 осіб 

без громадянства [5]. 

Мігрують, як правило,  люди працездатного віку, які, 

частіше за все, мають сім’ю і дітей. Отже, перед 

освітянами усіх країн Західної Європи постає питання, 

як організувати навчання дітей-іммігрантів. Сьогодні у 

процес імміграції залучаються і люди пенсійного віку, 

які намагаються возз’єднатися з родиною. Особливо 

поширеним явищем у країнах Заходу стає міграція у 

пошуках роботи висококваліфікованих добре освічених 

спеціалістів. Окремо необхідно згадати питання 

проектної освітянської  діяльності, академічної 

мобільності викладачів, що також створює додатковий 

потік міграції. Виходячи із викладеного вище, необхідно 

констатувати, що процес підготовки вчителів до роботи 

у мультикультурному середовищі наразі є надзвичайно 

актуальним. 

Німеччина повідомила про  найбільшу кількість 

іммігрантів (692,7 тисячі) в 2013 році, на другому місці  

Великобританія (526,0 тис),  потім Франція (332,6 тис.), 

Італія (307 500) й Іспанія (280 800) [6].  

Недавно оприлюднені дані вказують, що через 13 

років Німеччина потребуватиме на 4,5 мільйона більше 

робітників для того, щоб зберегти своє поточне 

економічне зростання. Німецький інститут економічних 

досліджень наводить дані, згідно яких  населення 

Німеччини пенсійного віку в 2030 році буде складати 

35,8% в порівнянні з аналогічним показником 23,5%  у 

2000 р. Німеччина буде знаходитися на 2-му (після 

Італії) місці в Європі по кількості економічно 

неактивного населення. Отже, якщо країна хоче зберегти 

свій економічний потенціал, збільшення кількості 

іммігрантів у Німеччині неминуче [7;8]. 

Велика Британія, як колишня метрополія,  має 

надзвичайно великий досвід впровадження 

мультикультуралізму в усі сфери життя. Сьогодення і 

майбутній  розвиток педагогічної та освітньої діяльності 

Великої Британії невід’ємно пов’язані із соціо-

економічними і демографічними чинниками. Так, за 

даними перепису населення у 2001 р., 91 % населення  

Англії та Уельсу були білими (47,5 млн.).  В 2011р. дані 

Стаття присвячена опису соціо-економічних передумов створення системи полікультурної освіти у 

країнах Західної Європи. Автор описує демографічні та соціальні зміни у структурі суспільства, завдяки 

яким питання освіти в етнічно-гетерогенному суспільстві стають надзвичайно актуальними. Автор 

вказує на тенденції міграційних процесів та описує перспективи соціального розвитку, що будуть 

впливати на становлення мультикультурної освіти в подальшому.  Визначено, що перспективи розвитку 

освіти України, як європейської держави, також зумовлені соціо -економічними та демографічними 

факторами. 
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Національного статистичного управління  показали, що 

біле населення скоротилося до 86% (48,2 млн.). Темпи 

зростання етнічного населення значно швидші, ніж 

загальний ріст населення, що призводить до значних 

демографічних змін. У великих  містах,  таких як 

Лондон, більше половини населення складають етнічні 

меншини. Згідно з результатами перепису в 2011 році, 

чисельність постійного населення Англії та Уельсі було 

56100000.  Люди з білої етнічної групи складають 86% 

(48,2 мільйона).  Проте,  в Лондоні в 2011 році тільки 

45% (3,7 млн.) з 8,2 млн. жителів були білими. Це 

означає, що більшість людей, що проживають в Лондоні, 

столиці і найбільшому місті Англії, належать до 

етнічних меншин. В інших великих містах також 

прослідковується збільшення кількості етнічного 

населення: Лестершир (28,5%), Західний Мідлендз 

(18,3%) і Західний Йоркшир (10,4%). В Уельсі, 

Шотландії та Північній Ірландії менш 2% населення 

належало до етнічних меншин, а у 2011 році по 

результатах перепису уже 14% (близько 8 мільйонів) від 

загальної чисельності населення належало до етнічних 

меншин, більшість з яких були вихідцями з Азії 

(7,5%) [1]. 

 В даний час, коли ринки праці європейських країн 

стали більш різноманітними завдяки інтеграції в Європу, 

відбувається активний процес трудової міграції. Це  

особливо помітно в Західній Європі, де населення старіє 

і відчувається брак кваліфікованих робітників у 

високоточних галузях виробництва, що потребують 

висококваліфікованих працівників.  

Тенденція економічної й трудової міграції 

надзвичайно сильна і в інших країнах Європи, зокрема 

Норвегії. У 2012 р. загальна кількість  іммігрантів у 

Норвегії складала 78 600, що трохи менше, ніж в 2011р. 

Тобто, в Норвегії рівень імміграції становить 16 

іммігрантів на тисячу населення. Серед загальної 

кількості іммігрантів 89% були громадяни інших країн і 

тільки 11% – норвежці. Більшість іммігрантів прибули із 

країн Євросоюзу, але їх відсоток зменшився з 64% в 

2011р. до 58% у 2012р. Серед країн-донорів перше місце 

займає Польща (11500 осіб), далі Литва (6600 осіб) та 

Швеція (5700 осіб). Значно збільшилася кількість 

іммігрантів із Сомалі (3600 осіб) та Еритреї (2400 осіб), 

яким було надано захист. На початку 2013 р. 593300 

іммігрантів та 117100 осіб, що народилися в Норвегії у 

батьків-іноземців, отримали громадянство країни. Це 

становить 14% населення. Найбільша кількість походить 

із Польщі (76700 осіб). Батьки-іммігранти дітей, що 

отримали норвезьке громадянство, у більшості походять 

з країн Сходу (Пакістан –15200 осіб). 42% усіх 

іммігрантів прожили в Норвегії менше 5 років. 

Пошуки роботи залишаються головною причиною 

не-скандинавської імміграції. 45% усіх іммігрантів 

вказали саме цю причину у 2012 р. У 2011 р. ця цифра 

була на 4% більша. Приблизно  90% усіх іммігрантів 

прибули з європейських країн, що вступили у Євросоюз 

протягом останніх років, половина з усіх іммігрантів 

були польського походження. Дві третини усіх 

іммігрантів з Європи були робітники, а серед не-

європейців відсоток робітників складав 12 %. 

Крім цього, збільшилася кількість іммігрантів 

норвезької національності з 5000 у 2005 р. до 9 400 in 

2012. Більшість із них прибули на роботу, однак існують 

й інші причини імміграції, такі як возз’єднання сімей та 

пошук притулку [9]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. 

Отже, наведені дані явно демонструють, що демогафічна 

ситуація в країнах Західної Європи вимагає присутності 

іммігрантів, і, як прогнозують дослідники, імміграційні 

процеси будуть охоплювати усе більшу кількість людей. 

Прогнозується зворотня і циклічна міграція, що й надалі 

ускладнюватиме ситуацію у сфері освіти. Система 

виробничої діяльності, основана на проектному методі, 

потребує різної кількості робітників різної кваліфікації 

на різних стадіях проекту, тож процеси трудової міграції 

будуть тільки посилюватися і урізноманітнюватися. 

Прогнозується імміграція людей пенсійного віку, тож 

виникає й питання навчання людей похилого віку. Отже, 

перед освітянами усіх країн Західної Європи постає 

питання, як організувати навчання іммігрантів.  

Наша стаття була присвячена опису соціо-

економічних умов створення системи полікультурної 

освіти у країнах Західної Європи та прогнозам 

подальшого соціо-економічного розвитку, що формують 

вимоги до полікультурної освіти в Європі. Ці дані 

допоможуть зрозуміти загальні тенденції соціо-

економічного розвитку європейського суспільства. 

Україна, як багатонаціональна  європейська країна, 

також  відчуває на собі усі зрушення і перетворення 

демографічного, соціального та економічного характеру. 

Вивчення міграційних тенденцій у світі може допомогти 

зрозуміти шляхи розвитку українського суспільства,  і, 

відповідно, ті виклики, що ставлять соціо-економічні 

зміни перед системою освіти. 
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Постановка проблеми. Комп’ютерні мережі, як вид 

телекомунікації – принципово новий пласт соціальної 

реальності. Найбільш широке поширення, у наш час, 

отримала комп’ютерна мережа Інтернет, відома під 

назвою “Всесвітня павутина”. Можливості спілкування 

та пошуку інформації в інтернеті стають все більш 

комфортними і привабливими для масового 

користувача, вони можуть замінити живе спілкування і 

безпосереднє пізнання світу. Через це у людини може 

виникнути інтернет-адикція (інтернет-залежність). 

Основною групою ризику є підлітки. Цьому сприяє ряд 

факторів – широке розповсюдження домашніх 

комп’ютерів, легкість підключення до інтернет-мережі, 

комп’ютеризація шкільних програм навчання, велика 

кількість комп’ютерних клубів та інтернет-салонів, 

особливо у великих містах. Зазвичай юнаки 

знайомляться з комп’ютером у школі або 

комп’ютерному клубі. Практично всі вони проходять 

стадію природної захопленості і, хоча багато з них 

стають надалі звичайними користувачами, певна частина 

переходить в категорію інтернет-залежних. У літературі 

надзвичайно мало робіт присвячено проблемі соціальної 

профілактики інтернет-адикції в підлітковому 

середовищі, тому, психолого-педагогічне вивчення 

негативного боку опосередкованої інтернетом діяльності 

у підлітковому віці є актуальною і перспективною 

галуззю в дослідницькій діяльності соціального 

працівника. 

Мета роботи –  вивчити феномен інтернет-адикції у 

підлітків та окреслити можливі напрямки та технології 

соціальної профілактики інтернет-адикції у підлітковому 

віці. 

Виклад основного матеріалу. Широке 

розповсюдження комп’ютерних технологій, що знайшли 

застосування як у професійній сфері, так й у 

повсякденному житті мільйонів людей та створення 

інтернет-мережі, сприяли виникненню такого нового 

виду поведінкової адикції, як комп’ютерна 

залежність [8].  

Інтернет-залежність – це психічний розлад, 

нав’язливе бажання підключитися до інтернету і 

хвороблива нездатність вчасно відключитися від 

інтернету. Ознаки, симптоми та наслідки інтернет-

залежності можуть бути як психологічні, так і 

фізіологічні. Адже, якщо у інтернет-залежних виникає 

такий симптом як агресія, то вона неодмінно 

позначиться на здоров’ї особистості. Надмірне 

перебування в інтернеті призводить до зміни ритму 

життя, порушення сну та знервованості. Це може 

вплинути на стосунки з близькими та 

друзями [1;6;10;12]. 

Цьому питанню присвячено чимало сучасних 

наукових праць, де звертається увага на небезпеку 

надмірного користування мережею інтернет 

(О. Арестова, Ю. Бабаєва, К. Боярова, О. Войскунський, 

А. Гольдберг, А. Жичкіна, М. Іванов, О. Смислова, 

Н. Чудова, K. Янг). Вивчені особливості психічних 

станів користувача комп’ютера (І. Бєлавіна, Дж. Грохол, 

О. Дроздов, Т. Мітельов, Л. Подригало, І. Тютюнник). 

Проаналізовані проблеми інтернет-залежності як 

різновиду адиктивної поведінки (Б. Браун, В. Лоскутова, 

М. Холл, О. Шайдуліна, М. Шоттон). Психологічні 

наслідки зловживання комп’ютерною інформацією 

розглянуто в дослідженнях Л. Гур’євої, Е. Мулика, 

О. Шинкаренко, О. Якушиної. Провідні закордонні 

дослідники (А. Гольдберг, Н. Спапіра, K. Янг) взагалі 

відверто називають глобальну комп’ютеризацію 

приватного життя хворобою ХХІ століття.  

Вивчення даної проблеми викликало достатній 

інтерес у вітчизняних вчених (О. Дроздов, Т. Карабін, 

В. Лоскутова, Л. Юр’єва), проте вони не враховували 

той факт, що більшість користувачів інтернету 

складають підлітки. Цілком зрозуміло, що підлітковий 

вік – найнебезпечніший період щодо формування 

інтернет-залежної поведінки (Дж. Рідчардсон). По-

перше, для цього віку притаманне прагнення до пізнання 

всього нового, незвичайного (І. Кон), “почуття  

дорослості”, яке виявляється у гіпертрофованій потребі 

самостійності, самоствердження, відмови від дитячої 

“моралі успіху” (Н. Максимова), бажання копіювати 

звички і способи поведінки старших, острах відстати від 

однолітків, здаватися в їхніх очах смішним 

(М. Кондратьєв, В. Мухіна). По-друге, вікові особли-

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми інтернет-адикції у підлітків, описано практичне 

вивчення рівня прояву та визначено специфіку соціальної профілактики інтернет-адикціїі серед підлітків. 

Мета статті полягає у з’ясуванні феномену інтернет-адикції у підлітків та систематизації технологій 

соціальної профілактики інтернет-адкції у підлітковому віці. 
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вості підлітків характеризуються  негативізмом як 

крайнім проявом реакції емансипації (А. Лічко).   

Основну причину, яка занурює молоду людину у світ 

віртуальних подій, закордонні дослідники вбачають у 

комунікативній депривації (М. Джуммер), тобто дитина 

стає закритою (“closed child”, П. Мортлі) для відвертого 

спілкування з однолітками, окрім того, вона втрачає 

емоційний контакт з батьками або педагогами, які на 

цьому етапі відіграють основну роль у соціально-

психологічному становленні (С. Іванов). Слід зазначити, 

що дорослі не завжди розуміють важливість щирого, 

відвертого взаєморозуміння з дитиною та не відчувають 

певної загрози від віртуальної комунікації 

(Ф. Астанцині). В такому випадку інтернет стає повним 

замісником інтимно-особистісного спілкування у цьому 

віці (О. Пережогін). У вітчизняній науковій літературі 

феномен інтернет-залежності також розглядався з 

позицій вікових особливостей, але здебільшого у 

соціальному (Е. Белінська) або медико-психологічному 

(Т. Больбот) аспектах. 

На сьогоднішній день інтернет-залежність не 

визнається особливим захворюванням. Не існує 

психологічного чи психіатричного діагнозу: “Інтернет-

залежність”. У порівнянні із залежностями від алкоголю 

і наркотиків, залежність від інтернету в меншій мірі 

шкодить здоров’ю підлітка, не руйнує його мозок, і, 

здавалося б, достатньо безпечним. Але, іноді надмірне 

захоплення інтернетом дійсно стає причиною серйозних 

проблем. Нездатність контролювати перебування у 

віртуальних світах може викликати порушення 

поведінки, сну, апетиту, розриву відносин з 

оточуючими, виключення зі школи, а то, й 

самогубство [2;5;9].  

Існує думка, що інтернет-залежність – це не 

офіційний діагноз, що вона швидше є симптомом інших 

серйозних проблем в житті особистості (наприклад, 

депресія, труднощі в спілкуванні і т.д.). Чинниками, що 

провокують інтернет-залежність в підлітковому віці 

можуть бути дезадаптованість дитини до соціуму, 

труднощі з пошуком спільної мови з однолітками, 

дисгармонія в родині, страх через перехід до 

самостійного життя. Інтернет дає підліткові можливість 

втечі з реального світу, у той світ, який він створив собі 

сам. Особливості самоставлення користувачів інтернету 

на етапі ранньої дорослості, коли відбувається перехід 

до самостійного життя, належать до значимих 

передумов схильності чи несхильності особистості до 

розвитку інтернет-залежності [9;11]. 

Методика дослідження рівня прояву інтернет-

залежності у підлітків передбачала нами застосування 

двох етапів. На першому етапі дослідження 

застосовувався тест на виявлення інтернет-залежності К. 

Янг (адаптований В. Буровою) [3]. На другому етапі 

дослідження проводилося анкетування на виявлення 

підлітків, які грають у комп’ютерні ігри. З цією метою 

нами була розроблена анкета “Підліток в комп’ютерній 

грі”, що дозволяє визначити тих, хто грає в комп’ютерні 

ігри в мережі інтернет, час, витраченого на гру і 

регулярність її відвідування. 

За даними дослідження першого етапу методики 

дослідження нами були отримані наступні результати:  

1) 20% підлітків перебувають на стадії захопленості 

(високий рівень прояву інтернет-залежності);  

2) 68% підлітків відзначаються з ризиком розвитку 

комп’ютерної залежності (середній рівень прояву 

інтернет-залежності);  

3) 12 % підлітків виявилися залежними (низький 

рівень прояву інтернет-залежності).  

Таким чином, переважну більшість опитаних 

підлітків ми віднесли до середнього рівня прояву 

інтернет-залежності, з якими необхідно проводити 

профілактичні програми, оскільки ми побачили, що 

підлітки починають порівнювати світ реальний і світ 

віртуальний. 

Згідно з підрахунками результатів другого етапу 

методики дослідження ми отримали наступні дані: 84% 

підлітків грають в комп’ютерні ігри; 56% підлітків 

витрачають на гру від 2 годин до 6 годин; 56% дітей 

надають перевагу рольовим комп’ютерним іграм; 64% 

підлітків не переживають у разі програшу, необхідний 

час для задоволення в грі (в середньому) – 2 години; 

28% підлітків грають у комп’ютерні ігри протягом дня; у 

60% підлітків комп’ютерну гру називають можливістю 

відволікання від проблем. Зазначимо на тому, що за 

результатами експерименту ми виявили, що в групі 

підлітків з середнім  рівнем  інтернет-залежності,  

кількість  чоловічої  статі  майже  на  третину перевищує  

кількості  жіночої.   

Таким чином, здійснивши експериментальне 

дослідження ми можемо стверджувати, що в 

досліджуваній групі підлітків відсоток дітей з проявами 

інтернет-залежності перебуває на середньому рівні. 

Захопленість комп’ютерними іграми в даній групі існує, 

але вона знаходиться на нормальному рівні, де ще діти 

здатні контролювати свій час перебування, як в мережі 

інтернет, так і в грі в цілому. Аналіз практичного 

дослідження підтвердив необхідність проведення 

профілактичних заходів та програм серед підлітків, 

оскільки ми побачили, що серед них починає 

проявлятись інтернет-залежність. 

Експериментальне дослідження виявило, що низький 

рівень інтернет-адикції у підлітковому віці корелює з 

такими індивідуально-психологічними особливостями, 

як: занижена самооцінка; суб’єктивне відчуття 

самотності; депресивного стану; схильність до 

зловживання психоактивними речовинами; зниження 

організаторських та комунікативних здібностей, а також 

поява соціальної дезадаптації. Мікросоціальні чинники 

низького рівня інтернет-адикції пов’язані  з  

порушеннями  міжособистісної  взаємодії з батьками, 

вчителями, однолітками. Стимулами, що провокують 

занурення підлітків у світ віртуальних  подій, є: 

неможливість задоволення основних потреб молодої 

людини у визнанні, повазі, любові з боку близького 

оточення; заборона бажаного, перешкоди на шляху 

досягнення мети; образи, обман; невміння або 

небажання відповідати за свої слова, дії, вчинки у 

реальному житті. 

Соціально-профілактична робота з підлітками, що 

мають інтернет-залежність, включала роботу з усією 

сім’єю, роботу з власне інтернет-залежним підлітком, а 

також колективну роботу з групою охочих усвідомити та 

подолати цю залежність. Специфіка даної роботи 
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полягала у тому, щоб: знизити ступінь цієї прихильності 

серед підлітків; допомогти відволікти дитину від 

монітора комп’ютера і зайняти її більш корисними для 

молодого організму справами, наприклад, фізичною 

культурою; консультувати батьків та родину стосовно 

безпечного користування підлітком комп’ютером, 

альтернативної його заміни та уникнення подальших 

проблем. 

До основних технологій соціальної профілактики 

інтернет-залежності у підлітковому віці ми можемо 

віднести: 

1) Діагностична робота з виявлення причин 

формування інтернет-залежності у підлітків, а також 

виключення можливих хворобливих розладів, зокрема 

депресії. 

2) Проведення психологічної корекції, яка 

спрямована на поліпшення взаємин із близькими та 

однолітками, навчання саморегуляції та умінню 

справлятися із труднощами, вихованню вольових 

якостей, підвищенню самооцінки, формуванню нових 

життєвих захоплень (проводиться індивідуально та у 

спеціальних тренінгових групах).  

3) Соціально-профілактична робота із залученням 

підлітка у процеси, що не пов’язані з комп’ютерами, які 

не тільки дозволяють пережити гострі відчуття, але 

також тренують тіло та нормалізують психологічний 

стан (наприклад, боулінг, сноуборд, похід за грибами, 

екскурсії на байдарках, футбол та ін.). 

4) Соціально-профілактична допомога родичам і 

близьким підлітка, що страждає даним видом 

залежності, зокрема спрямовану на гармонізацію 

відносин в цілому. 

5) Застосування соціально-профілактичних вправ, які 

допомагають розкрити поведінку підлітка, зрозуміти 

його вчинки і мотиви поведінки; визначити ставлення 

підлітка до зовнішнього світу та регулювати свій стан в 

залежності від того, яких результатів необхідно йому 

досягти; виявити значимі зміни в житті і поведінці 

підлітка, який схильний до інтернет-залежності тощо. 

Такі вправи допомагають підліткам зрозуміти свої 

проблеми, не використовуючи допомогу сторонніх 

людей. 

Висновки. Інтернет-адикція являє собою 

особистісну характеристику, як сукупність когнітивних, 

емоційних та фізіологічних порушень, які виявляються  

у поведінці, вказуючи на те, що у індивіда відсутній 

контроль над застосуванням інтернету, він не в змозі 

припинити цей процес, продовжує значний час 

знаходитись у віртуально-інформаційному середовищі, 

незважаючи на негативні наслідки. 

Соціальна профілактика щодо запобігання інтернет-

залежної поведінки підлітків, повинна містити наступні 

напрями та технології:  

1) розвиток особистісної та комунікативної сфери 

підлітків (групова дискусія, психомалюнок, рольова гра, 

психодрама, методи невербальної взаємодії);  

2) засвоєння батьками та вчителями теоретичних 

основ інтернет-адиктивної поведінки з розглядом 

основних ознак, симптомів, мотивів, динаміки розвитку  

адиктивного процесу та наслідків (бесіди, лекції, 

консультації);  

3) впровадження в діяльність соціальної служби 

програми попередження інтернет-залежної поведінки 

підлітків.   
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Актуальність. Фізичне виховання у вищому 

навчальному закладі – це складний психолого-

педагогічний процес, метою якого є формування 

фізичної культури особистості майбутнього фахівця, 

здатного самостійно організувати й вести здоровий 

спосіб життя [1].  

Рівень здоров’я й фізичної підготовленості студентів 

за останні десятиріччя суттєво погіршився. Зокрема, 

90% абітурієнтів ВНЗ мають відхилення в стані 

здоров’я. На жаль, існує тенденція збільшення кількості 

студентів, які за станом здоров'я відвідують ЛФК та 

спеціальні медичні групи. 

Фізичне виховання студентів має низьку 

ефективність із-за низки об'єктивних причин, таких як: 

недостатня кількість занять за планом; низький рівень 

використання технічних засобів навчання під час занять 

фізичними вправами; недостатнє фінансування; 

недостатній рівень мотивації до систематичних занять 

фізичними вправами [2]. 

Реформування процесу фізичного виховання 

студентів науковці вбачають у зміні підходів і 

пріоритетних напрямків, впровадженні ефективних 

форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої 

діяльності. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до 

викладачів фізичного виховання. Педагоги повинні 

досконало володіти системою знань у цій галузі, 

постійно оновлювати їх на основі останніх наукових 

даних, знаходити дієві засоби передачі їх студентам, а 

також досконало володіти навичками науково-

дослідницької та науково-методичної роботи, 

комп’ютерною грамотою, сучасними інформаційними 

технологіями [3]. 

Актуальною проблемою залишається недостатність 

матеріально-технічної і фінансової забезпеченості 

процесу фізичного виховання, що не дозволяє повною 

мірою використовувати широкий вибір засобів 

фізичного виховання. Сприяти вирішенню цієї проблеми 

має як держава так і адміністрації ВНЗ. Тільки з 

належною матеріально-технічною базою можна  

очікувати  позитивного результату від процесу 

фізкультурної діяльності [4]. 

Важливим компонентом гуманізації системи вищої 

освіти  є формування у студентів стійкого інтересу до 

зміцнення власного здоров’я, право вибору мети, засобів 

та методів його корекції із врахуванням власних потреб і 

мотивацій. Однак, низька мотивація до занять фізичною  

культурою і спортом залишається найактуальнішою 

проблемою фізичного виховання вищих навчальних 

закладів. Це пояснюється тим, що на сьогоднішній день  

фізичне виховання студентів здебільшого не є виховним 

процесом, обов’язковою умовою якого є тісна співпраця 

педагога і вихованця. Процес фізичного виховання у 

свідомості студентів стає механічною діяльністю, 

головною метою якого є здачі нормативів і отримання 

заліку. Викладачам, в свою чергу, необхідно 

організовувати навчальний процес так, щоб фізичне 

виховання стало психолого-педагогічним процесом, 

спрямованим на формування у студентів мотиваційно -

ціннісного ставлення до занять [3-6]. 

Зважаючи на викладене ми поставили за мету – 

визначити основні прийоми підвищення цікавості 

студентів до занять з фізичного виховання та збільшення 

їх ефективності.  

Результати дослідження. Для підвищення цікавості 

та ефективності занять з фізичного виховання у ВНЗ 

можна використати наступні прийоми: 

1) використання музики на заняттях. Серед багатьох 

засобів фізично-естетичного виховання студентів 

великого значення набуває музична ритміка. 

Найефективнішим засобом ритмічного розвитку 

особистості є музично-ритмічні заняття, які поєднують у 

собі елементи ритміки, ритмічної гімнастики та 

аеробіки. Головна функція музики спрямована на 

виховання у студентів творчого виконання вправ, а не 

механічного загальноприйнятого на заняттях фізичного 

виховання. Однак таке творче виконання повинно бути 

правильним задля його ефективності [1]. 

Використання вправ з музичним супроводом 

необхідно періодично чергувати із заняттями, які 

проводяться без музики. Такий методичний прийом 

дозволяє студентам та викладачам по-перше змінювати 

зміст заняття, а по-друге – створюється можливість для 

У статті визначено основні прийоми підвищення цікавості студентів до занять з фізичного виховання 

та збільшення їх ефективності. З’ясовано, що для підвищення цікавості студентів до занять з фізичного 

виховання необхідно використовувати музику на заняттях; пропонувати вправи із застосування 

нестандартного обладнання, урізноманітнювати зміст занять рухливими іграми та забавами; 

застосовувати індивідуальний підхід  та контроль викладача за якістю виконання вправ та самоконтроль; 

роз’яснювати практичне значення та місце застосування вивченого на практиці у майбутній професійній 

діяльності та у житті.  
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, прийоми, інтерес. 
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аналізу та порівняння ефективності та зацікавленості 

студентами виконанням вправ під музику та без неї.  

Потрібно сказати, що для зацікавлення студентів 

найкраще використовувати музику різну за жанром, 

ритмом та гучністю звуку. Наприклад, класичну та легку 

естрадну музику можна використовувати під час 

виконання вправ на розтягування та відновлення. 

Інструментальні твори та марші доречно було б 

застосувати під час виконання стройових вправ, 

шикувань та перешикувань. Дитячі, танцювальні та 

народні мелодії можна пропонувати під час рухливих 

ігор та забав. Музичний супровід можна 

використовувати під час виконання вправ на розвиток 

фізичних якостей методом колового тренування. Окрім 

того зупинка і відновлення музичного супроводу може 

служити сигналом завершення або початку наперед 

визначеної рухової дії, тощо. 

Зі студентами можна вивчити певні комплекси 

загальнорозвиваючих чи спеціальних вправ під 

попередньо підібраний музичний супровід. В 

подальшому студенти самостійно зможуть виконувати 

вивченні рухові дії під час даного музичного супроводу 

як  на заняттях, так і в позанавчальний час. 

Завдяки використанню музичного супроводу на 

заняттях з фізичного можна розвивати і творчі якості 

студентів. Зокрема одним із шляхів для розвитку таких 

творчих якостей є можливість студентів у самостійному 

підборі музичного супроводу або підбір фізичних вправ 

під запропоновані музичні твори, тощо. 

Прийом використання співу, віршованих вигуків або 

хороводів, які супроводжуються піснями на заняттях з 

фізичного вихованні також вартий уваги. Цікавими для 

студентів може бути виконання стройових вправ із 

супроводження маршових пісень, використання 

рухливих ігор із оригінальними вигуками та наспівами. 

Даний методичний прийом з одного боку 

урізноманітнює зміст заняття, а з іншого – сприяє 

органів дихання молодого покоління. 

2) використання нестандартного обладнання, 

різноманітних пристроїв та тренажерів. У фізичному 

вихованні студентів тренажери дозволяють вирішувати 

завдання розвитку рухових якостей та технічної 

підготовленості до окремих видів спорту. Студенти 

охоче займаються на тренажерах, у той час як на 

стандартних гімнастичних снарядах від них важко 

домогтися активності. Під час виконання вправ на 

тренажерах необхідно, щоб тренажери були надійними, 

відповідали антропометричним і функціональним 

особливостям студентів, дозволяли дозувати 

навантаження.  

Проте не у всіх ВНЗ є наявна необхідна матеріальна 

база та тренажери. Тому викладачам доводиться 

створювати та використовувати різноманітні види 

нестандартного обладнання. Нестандартне обладнання – 

це обладнання, зроблене власними руками із підручних 

засобів. Нестандартне спортивне обладнання повинне 

сприяти підвищенню ефективності занять; бути 

доступним для осіб із різним рівнем фізичного розвитку 

та підготовленості; бути простим у виготовленні, 

зручним і надійним в експлуатації. [8]. Окрім того через 

вправи з нестандартним обладнанням розвивається 

творчість. Студенти самостійно можуть придумати 

цікаві вправи з даним інвентарем  

Серед поширених видів нестандартного обладнання, 

що використовуються фахівцями у процесі фізичного 

виховання молоді, мають місце відмітки та розмітки (для 

човникового бігу, стрибків в довжину, стрибків у 

висоту, метання, тощо). До найпростіших видів 

нестандартного обладнання, яке не вимагає значних 

матеріальних витрат можна віднести «саморобні 

гантелі». Такі гантелі можна виготовити наповнивши 

пластмасові пляшки різної ємності водою (піском, 

тощо). Оздоровча спрямованість занять із гантелями 

полягає у зміцненні м’язів опорно-рухового апарату, 

підвищенню функціональних можливостей серцево-

судинної та дихальної систем. 

3) урізноманітнювати зміст занять рухливими 

іграми та забавами. Одним  із  способів підвищення 

цікавості  занять з фізичного виховання є використання 

рухливих ігор.  

К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський вказували на 

важливу роль гри у всебічному розвитку дитини, 

розглядаючи її як основний вид фізичної та розумової 

діяльності. 

Студентам цікавий сам процес дій, миттєві зміни 

ігрових ситуацій. Доводиться самостійно знаходити 

вихід з непередбачених ситуацій, намічати мету, 

встановлювати взаємодії з товаришами, проявляти 

спритність, витривалість і силу. Уже саме нагадування 

про наступну гру викликає у позитивні емоції, приємне 

хвилювання. Серед учених поширена думка, що гра — 

це структурна модель поведінки людини. За допомогою 

гри вона пізнає довкілля і готується до активного його 

перетворення, готується до життя [9]. 

Ігри включають всі види природних рухів: ходьбу, 

біг, стрибки, метання, лазіння, вправи із предметами, а 

тому є незамінним засобом фізичного виховання молоді. 

Під час проведення рухливих ігор та естафет студенти 

повторюють, закріплюють, удосконалюють рухові 

вміння і навички, розвивають фізичні якості. Зміст ігор 

дуже різноманітний: рухливі, сюжетні, народні, рольові, 

спортивні, імітаційні, командні, групові, ігри-естафети, 

ігри-конкурси, ігри-забави, ігри-змагання тощо. Вони є 

універсальним засобом у фізичному вихованні молоді. 

Активна рухова діяльність ігрового характеру, пози-

тивні емоції підсилюють усі фізіологічні і психологічні 

процеси в організмі, поліпшують роботу всіх органів і 

систем. Правила ігор регулюють поведінку гравців, 

сприяють вихованню взаємодопомоги, чесності, 

колективізму, дисциплінованості, відповідальності, 

витримки, вміння долати труднощі, цілеспрямованості, 

сміливості, рішучості. Ігри привчають долати психічні і 

фізичні навантаження, створюють хороший настрій [9]. 

Рухливі ігри відіграють велику роль не тільки в 

фізичному вихованні, але і в моральному. Величезні 

зміни, що відбулися в комунікативних системах 

сучасності, науково-технічний прогрес вплинули на 

сутність функціонування народних ігор, в тому  числі 

розширили вихід багатьох їх складових у різні сфери 

культурного буття, особливо у професійно організовані 

форми сучасних систем фізичного виховання в освітніх 



  
148 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 
 

закладах, військово-прикладної фізичної підготовки, 

системи сучасного спорту [9]. 

4) індивідуальний підхід та контроль викладача за 

якістю виконання вправ та самоконтроль. Правильно 

організований процес фізичного виховання не можливий 

без урахування психологічних та фізіологічних 

особливостей студентів. Для кожної особистості 

можливий певний діапазон застосування фізичних 

навантажень, необхідний для нормального розвитку та 

збереження організму. Зв'язок рухової активності зі 

станом здоров'я, фізичною працездатністю, 

функціональними резервами організм, повинен 

виступати основним аргументом при визначенні 

оптимальних величин фізичного навантаження.  

Ефективність окремого тренувального заняття 

визначається не стільки його тривалістю, а стільки 

якісною стороною. Для ефективності навантаження 

необхідно враховувати об'єм, інтенсивність, технічну 

складність вправ. 

Якісним показником результативності заняття є його 

щільність та фізичне навантаження. Вони повинні 

відповідати завданням і етапам навчання, рівню 

підготовки студентів. Слід зазначити, що якісне 

виконання вправи не тільки покращує результати 

студента, а й зменшує ризик отримання травм [1]. 

Самоконтроль дисциплінує, прищеплює навички 

самоаналізу, робить більш ефективною роботу 

викладача, позитивно впливає на зростання спортивних 

досягнень. Самоконтроль дає можливість визначити 

ефективність занять, оптимально підбирати засоби і 

методи та планувати величину й інтенсивності 

фізичного навантаження, відпочинку в окремому 

занятті.  

4) практичне значення та місце застосування 

вивченого на практиці у майбутній професійній 

діяльності та у житті. На заняттях з фізичного 

виховання студентам за допомогою методів слова 

необхідно роз’яснювати необхідність виконання тих чи 

інших вправ, уточнювати їх необхідність та 

переконувати у доцільності підібраних засобів та 

методів. Доречно наводити приклади подальшого 

використання засвоєного матеріалу у майбутній 

трудовій діяльності та у житті. 

У процесі фізичної освіти студентів переважно 

приділяти особливу увагу засобам професійно-

прикладної фізичної підготовки, вибір яких 

здійснюється з урахуванням принципів максимальної 

реалізації і забезпечення комплексності вирішення 

завдань профільованого фізичного виховання. Фізичне 

виховання студентської молоді необхідно спрямовувати 

на розвиток професійно важливих якостей, що 

задовільнять вимоги до майбутніх фахівців різних 

напрямів.  

Комплексне поєднання запропонованих прийомів 

сприятиме не тільки підвищенню цікавості студентів до 

занять, але й підвищуватиме ефективність занять з 

фізичного виховання молоді. 

Висновки. Для підвищення цікавості студентів до 

занять з фізичного виховання необхідно 

використовувати музику на заняттях; пропонувати 

вправи із застосування нестандартного обладнання, 

урізноманітнювати зміст занять рухливими іграми та 

забавами; застосовувати індивідуальний підхід та 

контроль викладача за якістю виконання вправ та 

самоконтроль; роз’яснювати практичне значення та 

місце застосування вивченого на практиці у майбутній 

професійній діяльності та у житті.   

Дане дослідження не розкриває всіх аспектів 

визначеної проблеми. В подальшому плануємо 

розробити цілісну технологію підвищення цікавості 

молоді до занять з фізичного виховання та її 

технологічну схему.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

розвитку суспільства досить актуальним є питання 

адаптації студентів першокурсників у ВНЗ. Дуже велика 

кількість людей виділяють період навчання у вищому 

закладі освіти, як один із найважливіших періодів життя. 

Мета роботи – це проаналізувати період який 

характеризується особливістю життєдіяльності, 

особистісним зростанням та розвитком, але 

найголовніше – становленням майбутнього фахівця у 

певній галузі. 

Питання адаптації студентів до вищого закладу 

освіти цікавило багатьох вчених психологічної науки. У 

сучасній літературі можна знайти цікаві думки та 

погляди. Зокрема, це наукові праці дослідників таких як: 

Т.П. Браун, С.О. Гури, Н.В. Кузнєцової та інших. Ми 

підтримуємо думку Н.В. Кузнєцової про те, що 

проблема адаптації студентів адаптації до умов вищого 

навчального закладу освіти є однією із найважливіших 

загальнотеоретичних проблем і до теперішнього часу є 

досить актуальним предметом обговорення тому, що 

адаптація молоді до студентського життя – складний і 

багатогранний процес, що вимагає соціальних та 

біологічних ресурсів організму  [1]. 

Молода людина вступає до вищого навчального 

закладу одразу після закінчення середньої школи. Учора 

вона була ще учнем, а сьогодні вже є студентом  ВНЗ. 

Юнаки та юнки потрапляють у нові умови, що в 

подальшому спричиняє відповідну емоційну реакцію та 

зміну стереотипу поведінки та мислення. На нашу 

думку, у студенів потрібно розвивати компоненти, які 

сприятимуть успішній соціалізації та формуванню 

гармонійно розвиненого фахівця. 

 Проблема адаптації пов’язана із входженням 

студента у систему взаємовідносин у вищому закладі 

освіти. Найбільші труднощі полягають у зміні соціальної 

позиції при переході зі шкільного соціуму, зміні 

способів навчальної діяльності, зміні звичних для 

школяра зв'язків, відносин і стереотипів поведінки. На 

початку навчання студент повинен перестати бути 

школярем, а до закінчення навчання – перестати бути 

студентом. 

Труднощі з якими стикається студент у перші місяці 

навчання визначають якість засвоєння дисциплін, його 

подальший розвиток як особистості так і фахівця, 

професійне самовизначення у майбутньому. Студент-

першокурсник може мати несформовану психологічну 

готовність до зовсім нових умов навчання. Старі 

установки, які формувалися роками – руйнуються 

досить швидко. Змінюються звички, навички, моральні 

цінності,життєві орієнтації. Коло спілкування 

розширюється. На нашу думку, найважливішим  є 

формування світогляду, який визначає подальші погляди 

студента.  

Навчальна діяльність – лише одна з багатьох сторін 

життя студента. У період здобування вищої освіти 

молода людина продовжує свій особистісний ріст, 

зіштовхуючись із багатьма проблемами, пов’язаними з 

початком дорослого життя: нове середовище ровесників 

і дорослих, перегляд уявлень про себе, необхідність 

заробітку, можливий переїзд до іншого міста, 

проживання в гуртожитку тощо. Постійне вирішення 

цих проблем потребує внутрішньої самоорганізації, 

уміння розподілити час і сили в навчальному режимі, 

стимулює роботу по виявленню й усвідомленню 

життєвих цінностей, уточненню перспективних планів. 

Необхідною умовою ефективності навчальної роботи 

студента є успішне подолання процесу 

адаптації [3,с.315]. 

Щоб краще зрозуміти вищеописане потрібно 

звернутися до поняття «адаптація» та детальніше 

зрозуміти його суть. На сьогодні воно використовується 

досить широко. Деякі вчені розглядають адаптацію як 

процес, результат “пристосування”, а інші 

як “взаємодію” людини з людиною (певним колективом, 

групою), або як  “взаємодію” людини і середовища. 

Видатні психологи стверджують, що адаптація,як процес 

включає зовнішні та внутрішні компоненти. У своєму 

поєднанні вони утворюють поняття «загальна 

адаптація». 

Зовнішня адаптація передбачає професійну і 

соціальну адаптації, внутрішня – біологічну і 

психологічну адаптації. Внутрішні та зовнішні 

компоненти ми можемо поєднати у соціально 

психологічну адаптацію. Соціально-психологічна  

адаптація являє собою оволодіння особистістю ролі під 

час входження в нову соціальну ситуацію – це 

конкретний процес соціалізації [2,с.118-122]. 

Під даним терміном потрібно розуміти активне 

входження першокурсника в специфічне соціальне 

молодіжне середовище, оволодіння ним роллю студента, 

пристосування і звикання його до нових умов життя, 

набуття ним життєвого досвіду, самостійності, певної 

соціальної зрілості, розвиток ініціативи. Рушійним 

моментом соціально-психологічної адаптації є певна 

розбіжність між особистими планами, звичками, 

здібностями студента і тим становищем, яке він займає в 

У статті проаналізовано поняття «адаптація» студентів до умов вищого закладу освіта та головних 

чинників, які впливають на цей процес. 

Ключові слова: адаптація,загальна адаптація, студенти, активність. 

 



 
151  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus,April # 6, 2016 
 

групі, на курсі, вузі, тими вимогами, що ставляться до 

нього як студента. Звідси бере початок прагнення, 

характерне для більшості першокурсників, – зміцнити 

своє становище самовідданою навчальною працею, 

завоювати авторитет активною участю в громадському 

житті курсу і факультету, науковій роботі [4,с.37]. 

Процес адаптації досить складний та багатогранни й 

процес. Він тісно пов'язаний із взаємостосунками з 

оточуючим середовищем. Чим більш складним є 

середовище (якісно новий інший зміст освіти, спільна 

діяльність, вимоги до студента, інші форми контролю 

знань, самостійність тощо) і чим більш кардинальні 

зміни відбуваються в ньому за короткий проміжок часу, 

тим важче студентам адаптуватися до нової ситуації. 

Важливим фактором успішної адаптації студента є 

характер професійної орієнтації. Своєчасне виявлення 

індивідуальних нахилів та орієнтація на одну або 

декілька професій, які відповідають психофізичним 

якостям і особливостям індивідуальної спеціалізації 

особистості, - головний зміст процесу. Він вимагає  від 

молодої особистості осмислення своїх дій і вчинків, 

пошуку власних шляхів рішень відповідно конкретним 

умовам життєдіяльності, аналіз характерних особливостей і 

результатів взаємодії. Трансформація системи освіти в 

Україні вимагає від студента активізації усіх резервів 

організму. На нашу думку, головним компонентом 

процесу адаптації є активність студента.  Насамперед 

вона має проявлятися у навчальній діяльності та 

життєвій позиції.  

На нашу думку, потрібно приділяти особливу увагу 

саме соціально-психологічній адаптації. До критеріїв 

соціально-психологічної адаптації ми можемо віднести 

успішність, задоволеність результатами своєї навчальної 

діяльності, а також соціальний успіх, який полягає як в 

освоєнні нових умов життя, так і в завоюванні 

авторитету в студентському колективі і у 

викладачів [4,с.30]. 

Висока освоєність оточення та швидкі темпи 

перебудови внутрішнього світу студента об'єктивується, 

як правило, в адекватній адаптаційній взаємодій. А 

значні ускладнення вузівського середовища, що 

відбуваються за короткий відтинок часу та якісні зміни у 

психічному світі першокурсника, пов'язані з 

особливостями юнацького віку, породжують в нього 

особистісну неадаптованість, а часом й 

дезадаптованість. 

Урахування названих проявів у системі вихованої 

роботи з першокурсниками вищого закладу освіти 

дозволяє оптимізувати процес входження вчорашніх 

абітурієнтів у нові соціальні умови, забезпечує успішне 

виконання ними основних видів діяльності.  

Варто зауважити, що емоційний стан першокурсника 

на початку першого семестру є досить специфічним. Він 

не повторюється у процесі подальшого навчання; втім, 

його проходження визначає, до певної міри, успішність 

адаптації студента до умов навчання вищого закладу 

освіти.  

Цей емоційний стан виникає як результат 

несвідомого співвіднесення попередніх очікувань 

першокурсника від навчання у вузі та його перших 

вражень від цього процесу. Можна припустити, що його 

очікування від навчання породжують як піднесення, 

ейфорію, так і певну тривогу, пов'язану з побоюванням 

різного роду неуспіху як у навчальній, так і у 

міжособистісній сферах  

Група є одним із найбільш вирішальних 

мікросоціальних факторів формування особистості, а 

також одним із найбільш дієвих засобів виховання. 

Врахування цих особливостей сприятиме оптимізації 

процесу студентської адаптації.  

Саме особистісні взаємовідносини - один із 

найважливіших факторів емоційного клімату групи, 

«емоційного благополуччя» її членів. Кожен студент 

займає в колективі певне місце не лише в системі 

ділових відносин, але й в системі особистісних.  

Особистісні взаємини складаються стихійно, через 

цілий ряд психологічних обставин. Становище студента 

може бути благополучним: прийнятність в колективі, 

відчуття симпатії зі сторони одногрупників, власна 

зустрічна симпатія тощо.  

Така психологічна ситуація переживається як 

почуття єдності з колективом, яке, в свою чергу, сприяє 

впевненості в собі, відчуттю "захищеності". 

Неблагополуччя у взаємовідносинах з ровесниками в 

колективі, переживання власного відторгнення від групи 

може бути причиною ускладнень у розвитку 

особистості. Стан психологічної ізоляції негативно 

впливає на формування особистості та ефективність її 

діяльності і навчання. Такі студенти можуть погано 

вчитись, у спілкуванні бути грубими, афективними, 

агресивними тощо.  

Важливу роль в житті кожного студента відіграє і 

професійна адаптація. Головна увага вищої школи 

повинна бути зосереджена на всебічному поліпшенні 

професійної підготовки спеціалістів.  Розв'язання цього 

завдання починається на перших курсах. У ході 

навчання молода людина дістає відомості про майбутню 

професію, ознайомлюється із спеціальною літературою. 

Важливо зауважити, що у студентів-першокурсників, 

водночас відбувається процес адаптації до обраної 

професії. Оволодіння  навичками навчання і перше 

ознайомлення з професією - найважливіші чинники в 

процесі адаптації. Як правило, студент намагається 

обрати таку професію, яка дозволить йому з часом 

застосувати, реалізувати набуті знання, здібності, буде 

відповідати його інтересам, психологічним  

особливостям. Правильно обрана професія - неодмінна 

умова успішної адаптації студентів молодших курсів. 

Адже, якщо вибір професії невдалий, тобто не відповідає 

ні здібностям, ні зазіханням особистості, адаптація не 

буде оптимальною.Тому одним із головних завдань вузу 

повинно стати надання допомоги першокурсникам у 

професійній адаптації. Професійна адаптація в умовах 

вузу є процессом формування у студентів інтересу до 

обраної професії, прагнення досконало оволодіти нею. 

Така адаптація передбачає оволодіння повним обсягом 

знань, умінь і навичок за професією, методикою і 

логікою науки. 

Професійне формування студента успішно 

здійснюється в тому разі, якщо воно ґрунтується на 

інтересі, нахилах та здібностях молодої людини до 

певної професії. Якщо студент ще до вступу в вуз твердо 
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вирішив питання про вибір ним професії, усвідомив її 

значення, її позитивні та негативні відомив її значення, її 

позитивні та негативні сторони, вимоги, які вона 

висуває, то навчання у вузі буде цілеспрямованим і 

продуктивним, тобто адаптація здійснюватиметься без 

особливих утруднень. 

Професійні нахили молодої людини як потреба в 

певній діяльності починають формуватися ще у школі.  

Одним із найважливіших аспектів професійної 

адаптації є мотиваційно-особистісний, пов'язаний з 

формуванням позитивних навчальних мотивів і 

особистісних якостей майбутнього спеціаліста. Мотиви 

визначають характер і соціально-психологічної адаптації 

– місце, яке займає спілкування в діяльності студента, 

особливості його переживань, пов'язаних з його 

соціальним статусом і т. ін. . В розвитку особистості 

майбутнього спеціаліста особливе значення має 

формування позитивних мотивів та дійових цілей, 

оскільки мотиви та цілі є найважливішими 
детермінантами діяльності. Виділяють різні класи 

навчальних мотивів студентів: - широкі соціальні, в яких 
відбивається суспільна значимість навчання; - професійні, 

що відбивають значимість навчальної діяльності для 
оволодіння майбутньою професією;-пізнавальні, пов'язані 

із потребою в нових знаннях, їх нерідко називають 

позитивними, або внутрішніми мотивами, оскільки вони 
безпосередньо пов'язані зі змістом навчальної діяльності. 

На сьогодні існує суперечливість між інтелектуальним, 
творчим, особистісним потенціалом студента, з одного 

боку, і можливостями його реалізації, які надає навчальний 
заклад, з іншого. Ці можливості завжди обмежені, а інколи 

навіть пов'язані з суттєвими ускладненнями 

організаційного, фінансового чи психологічного порядку. 
Успішна адаптація до умов навчання залежить від 

вибору певної стратегії навчальної діяльності і 
напрацювання операційних механізмів для її здійснення. Ця 

стратегія з високою ймовірністю забезпечує максимально 
повну самореалізацію особистості в умовах вищого закладу  

освіти (мається на увазі не лише навчальна, але й 

позанавчальна діяльність, наприклад студентське 
самоврядування, різноманітні види самодіяльності, 

спілкування, студентські об’єднання тощо). Вміння 
реалізувати себе в багатьох формах діяльності, 

передбачених у вищому закладі освіти, і визначають 
адаптованість до студентського життя. 

Висновок: отже, ми можемо зробити висновок, що із 
всього вищенаведеного процес адаптації можна 

розподілити наступним чином:  

У сфері діяльності адаптація – це засвоєння нових видів 
діяльності, а головне – це пристосування, усвідомлення і 

засвоєння головного виду діяльності - творчості в системі 
навчання обраній спеціальності.  

У сфері спілкування адаптація розглядається з боку її 
розширення, включення нових видів (самостійність у 

виборі мети спілкування, відсутність жорсткого родинного  

контролю).  
Врешті-решт адаптація - це визнання тих необхідних 

змін. Які відбуваються у самосвідомості особистості в 
процесі засвоєння нових видів діяльності і спілкування. 
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FRESHMEN’S ADAPTATION IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

The aim of the work is to analyze the period characterized by peculiarities of life, personal growth and development, but mos t 

importantly by the formation of the future expert in a particular field. Recent development of society puts the question of freshmen’s 

adaptation in HEE is very relevant. Great amount of people distinguish period of study at university as one of the most impor tant periods of 
life. The question of students’ adaptation to higher educational establishment was the subject of interest of many scientists and psychologists. 

In modern literature you can find interesting thoughts and views. In particular, these are scientific works by such investigators as T. Brown, 

S. Guri, N. Kuznetsova and others. The problem of adaptation is associated with entering students in the system of relations in HEE. The 

biggest difficulty is the changing social position in the transition from school society, changing ways of educational activities, changing the 

usual connections, relationships and behavior. At the beginning of studies a student must stop being a pupil, and by graduation he must stop 
being a student. That’s why we come to the conclusion that the process of adaptation can be divided in such a way:  

In activity sphere, adaptation is learning new activities, and most importantly, it is comprehension and assimilation of the main activity, 

e.i. creativity in learning chosen specialty. In communication sphere, adaptation is considered by its extension including new kinds 

(independence in choosing communication goals, lack of strict family control). Eventually, adaptation is recognition of needed changes that 

take place in the consciousness of the individual in the process of learning new activities and communication. 
Key words: adaptation, general adaptation, students, activity. 
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Постановка та актуальність проблеми. 

Осмислення нинішніх проблем музичного навчання і 

виховання неможливе без звернення до історії музичної 

педагогіки, адже саме історія визначає ціннісні 

орієнтації, озброює історичною свідомістю, яка відіграє 

визначальну роль у практиці освіти в Україні. Для 

побудови дієвих механізмів у музично-педагогічній 

галузі слід не тільки аналізувати досвід зарубіжних та 

вітчизняних педагогічних систем, але свідомо 

досліджувати, узагальнювати та спиратися на наукові 

здобутки попередніх поколінь педагогів.   

Основною передумовою дослідження проблем 

музично-педагогічної освіти є досягнення, накопичені 

психолого-педагогічною наукою, що знайшли своє 

відображення у наукових доробках Ю. Бабанського, 

Я. Гальперина, В.Давидова, Т. Ільїна, М.Левіної, 

І. Лернера, Б. Лихачова,  І. Огороднікова, М. Скаткіна, 

В. Сластьоніна, Н. Тализіна, Г. Щукіна, М. Євтуха та ін. 

Процес становлення та етапи розвитку музично-

педагогічної освіти в Україні у різні періоди 

досліджували  В. Галузинський, О. Щолокова, Ю. Юце-

вич; проблеми історіографії розвитку системи загальної 

та вищої музично-педагогічної освіти, розвиток 

музичної освіти студентів педагогічних навчальних 

закладів вивчали О. Овчарук, О. Олексюк, Г. Падалка, 

О. Ростовський, О. Рудницька та ін. З’явилися 

фундаментальні роботи з вивчення історії розвитку 

музично-педагогічних факультетів (Т. Танько, 

В. Черкасов), музичної освіти (С. Горбенко, 

Н. Гуральник, Г. Ніколаї, О. Михайличенко, Н. Філіпчук, 

О. Юрош), теорії та методики викладання мистецьких 

дисциплін (Г. Падалка, О. Ростовський, Т. Смирнова, 

Ю. Юцевич). На межі ХХ-ХХІ століть з’являються 

дисертаційні дослідження, присвячені узагальненню 

процесу розвитку музично-педагогічної освіти в Україні 

(В. Кузьмічової, О. Овчарук, Л. Проців, Г. Святненко,  

О. Ткаченко, О. Цвігун), у яких викладено підходи до 

вивчення розвитку музичної освіти різних історичних 

періодів та регіонів. 

Дослідження наукових розвідок музично-педагогічної 

освіти, має велике значення для удосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, посилення впливу теоретичних досліджень 

на практику  м узично -педагогічної галузі. Тому мету 

даної статті вбачаємо в аналізі здобутків проблем 

музично-педагогічної освіти, їх вплив на розвиток теорії і 

методики музичної галузі, а також на підготовку 

майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Термін «музично-

педагогічна освіта» почав широко розповсюджуватись в 

останній третині ХХ ст. Його поява пов’язана з 

організацією у структурі педагогічних інститутів 

музично-педагогічних факультетів, на яких почали 

готувати учителів музики. Впровадження цього поняття  

підвело риску під багатовіковою епохою розвитку 

музичної підготовки педагогічних кадрів як додаткової й 

визначило музично-педагогічну освіту як самостійну 

галузь. 

Означений термін багатогранний і не має єдиного 

трактування. О. Ростовський визначає «музично-пе-

дагогічну освіту» як «процес і результат духовно-

практичного осягнення перетворюючих і гуманістичних 

функцій музики, спрямований на розвиток особистості 

майбутнього вчителя в усьому багатстві виявів її 

ціннісних ставлень до явищ художньо-естетичної 

культури, до суспільства в цілому» [5]. У дослідженні 

В. Черкасова це поняття розглядається в аспекті 

діяльності музично-педагогічних факультетів і 

тлумачиться як процес і результат підготовки на 

означених факультетах особистості майбутнього 

вчителя, який володіє сучасними педагогічними 

технологіями, загальнонауковими, психолого-

педагогічними та спеціальними знаннями, вміннями і 

навичками, що допомагають  реалізувати свій творчий 

потенціал засобами педагогічної, науково-дослідної та 

музично-просвітницької діяльності, для формування 

духовної культури молоді на основі ціннісних  

орієнтирів,  набутих суспільством [9]. 

Дослідженням процесу розвитку музично-

педагогічної освіти на різних етапах її становлення 

опікувалися вітчизняні вчені та педагоги. Одним із таких 

є О. Ростовський, який зробив вагомий внесок у 

вивчення історії вітчизняної та західноєвропейської 

музичної педагогіки. Досліджуючи розвиток музично-

педагогічної освіти, науковець  запропонував  сталу 

систему періодизації, в основу якої покладені 

концептуальні підходи сучасних дослідників історії 

педагогіки. У навчальному посібнику «Теорія і методика 

У статті аналізуються здобутки науковців та педагогів з проблем музично-педагогічної освіти; 

розкрито їх вплив на розвиток теорії та методики музичної галузі; висвітлено напрямки науково -

методичних досліджень проблем формування особистості майбутнього педагога -музиканта; показано нові 

концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Ключові слова: музично-педагогічна освіта, науково-педагогічне дослідження, професійна підготовка, 

майбутній учитель музичного мистецтва. 
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музичної освіти», автором узагальнено здобутки 

музичної педагогіки від античності до сьогодення, 

презентовано провідні педагогічні ідеї зарубіжних та 

українських педагогів-музикантів, обґрунтовано 

методологічні й методичні проблеми музичної освіти, 

теоретико-методичні основи музичної освіти учнів, 

методику проведення уроків музики, організацію 

слухання музики, методику навчання співу та засвоєння 

музичних знань, взаємозв’язок різних видів мистецтв на 

уроках музики.  

Автором відзначено нерівномірний розвиток 

музичної педагогіки у царині шкільної музичної освіти і 

професійної підготовки майбутніх учителів. Якщо 

шкільна музична педагогіка динамічно розвивалась у 

гострих дискусіях навколо нових ідей і світових 

тенденцій, то подібного реформування музично-

педагогічної освіти не спостерігалося. Здебільшого вона 

розвивалася традиційними шляхами, внаслідок чого став 

дедалі помітнішим розрив між потребами шкільної 

практики й усталеною системою підготовки майбутніх 

педагогів-музикантів. Аналізуючи стану викладання 

музичного мистецтва з позицій тих перетворень, які 

здійснюються у сучасній школі, автор робить висновок, 

що частина майбутніх фахівців поки що не готова 

реалізувати реформаторські ідеї у повному обсязі, що 

потрібна значна методична робота, спрямована на 

підвищення фахового рівня музично-освітньої 

діяльності вчителів. Сучасній школі потрібен учитель 

нового типу, який володіє високою професійною 

культурою, фаховою компетентністю, здатний 

об’єктивно й всебічно осмислювати педагогічні явища і 

факти, критично оцінювати і творчо перетворювати 

педагогічну дійсність [4]. 

У контексті культуротворчих процесів наприкінці 

ХХ століття, автором нового напряму – загальної та 

мистецької освіти – виступає О. Рудницька. 

Дослідницею було вивчено та проаналізовано  

педагогічно-просвітницьку діяльність видатних діячів 

музичного мистецтва В. Барвінського, І. Воробкевича, 

Ф. Колесси, М. Леонтовича, М. Лисенка, С.Людкевича, 

Д. Січинського, Я. Степового, К.Г. Стеценка, що дало 

змогу зробити висновок, що головні принципи музично-

педагогічної освіти є актуальними й сьогодні: орієнтація 

впливу музики на духовний розвиток особистості, її 

моральні якості; формування засобами музики 

світоглядної позиції вчителя широкого гуманітарного 

профілю; використання у педагогічній практиці 

різновидів музичного мистецтва; вивчення національних 

скарбів на тлі досягнень світової художньої культури; 

взаємозв’язок музики з іншими мистецькими явищами. 

У навчальному посібнику «Педагогіка: загальна та 

мистецька» науковцем обґрунтовано концептуальні 

засади мистецької освіти, уперше виявлено її 

особливості в контексті загальної педагогіки; розглянуто 

сучасні досягнення теорії та практики викладання 

дисциплін художньо-естетичного циклу; висвітлено 

методологічні засади організації навчально-виховного 

процесу, культурологічні та психолого-педагогічні 

концепції розвитку особистості; окреслено пріоритетні 

напрями подальшого удосконалення мистецької освіти 

тощо [6]. 

Комплексним висвітленням процесу становлення і 

розвитку музично-педагогічної освіти в Україні у певні 

історичні періоди стали наукові дослідження 

О. Олексюк. Авторкою було запропоновано 

історіографічну періодизацію загальної та професійної 

музичної освіти, починаючи з IX століття і закінчуючи 

розвитком сучасної музично-педагогічної думки. На 

основі аналізу сучасних наукових та методичних 

розробок музичної педагогіки, врахування доробку 

зарубіжних та вітчизняних вчених, узагальнення 

власного досвіду викладання мистецьких дисциплін, 

науковцем було створено посібник «Музична 

педагогіка» зміст якого полягає у висвітленні сутності та 

методологічних основ музичної педагогіки; її історичних 

етапів розвитку; основних положень теорії та методики 

музичної освіти, а також питання підготовки та 

професійної діяльності педагога-музиканта. До речі, 

даний посібник є першим навчальним виданням, в якому 

відображено  кредитно-модульний підхід до викладу 

навчального матеріалу. 

Ґрунтовним дослідженням з теорії і методики 

викладання мистецьких дисциплін стала монографія 

Г. Падалки «Педагогіка мистецтва», де висвітлено 

теоретико-практичні підходи до удосконалення 

музично-педагогічної освіти; визначено методологічні 

засади, принципи, педагогічні умови та методи 

викладання музичних дисциплін в процесі педагогічної 

освіти; питання цілісності навчального процесу [3]. У 

авторському посібнику «Музична педагогіка» 

обґрунтовано естетичні засади та педагогічна 

спрямованість музичного навчання майбутніх учителів 

музичного мистецтва; питання виховання творчого 

ставлення до професійної діяльності музиканта, шляхи 

стимулювання його творчої активності. Приділяється 

увага впровадженню концепції національної музично -

педагогічної освіти для удосконалення фахової 

підготовки педагога-музиканта. 

Власну періодизацію становлення музично-

педагогічної освіти було запропоновано Г.Ніколаї. 

Дослідницею встановлено, що із виникненням музично -

педагогічних факультетів, розпочався етап музично-

педагогічний, на якому остаточно були визначені мета, 

завдання, зміст і форми організації музично-педагогічної 

освіти. Грунтовною працею автора стала монографія 

«Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та 

сучасність», у якій  здійснено ретроспективний аналіз 

генезису музично-педагогічної освіти в Польщі з 

урахуванням передумов виникнення, спільних часово -

просторових координат та сталих зв’язків з системою 

підготовки вчителів музики в Україні. Висвітлено 

провідні тенденції розвитку музично-педагогічної освіти 

у XXI столітті й окреслено можливості використання 

польського досвіду реформування підготовки учителів 

музичного мистецтва [1]. 

Вагомим науковим дослідженням стала монографія 

В.Черкасова «Становлення і розвиток музично-

педагогічної освіти в Україні (1962-1991)», яка 

ґрунтується на вивченні та узагальненні широкої 

джерельної бази для визначення та розгляду 

хронологічної послідовності етапів становлення та 

розвитку музично-педагогічної освіти різних регіонів 
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України [9]. У дослідженні встановлено, що на стан 

розвитку музично-педагогічної освіти в Україні мали 

вплив такі чинники: відкриття перших музично-

педагогічних факультетів, що позитивно позначилося на 

підготовку учителів музичного мистецтва; створення 

опорних кафедр; проведення методологічних семінарів 

та  курсів підвищення кваліфікації учителів; підготовка 

педагогічних кадрів через цільову аспірантуру; 

впровадження та адаптація програми «Музика», автором 

якої був Д. Кабалевський; створення нових концепцій 

музично-естетичного та художнього виховання 

(В. Дряпіка, Л. Масол, О. Олексюк, В. Орлова, О. Руд-

ницької, О.Щолокової);  діяльність провідних науковців 

фахових кафедр у галузі музичної педагогіки, 

музикознавства, мистецтвознавства та методики 

музичного виховання; поява перших підручники з 

методики музичного виховання та музичної педагогіки, 

написані українською мовою (Е. Печерська, І. Гадалова, 

О. Ростовський, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Щолокова), 

створені на основі концепції національного виховання. 

За останній час в Україні захищено ряд 

дисертаційних досліджень,  що розкривають теоретико-

методологічний та історичний аспект музично-

педагогічної освіти, а також питання спеціальної 

музично-педагогічної підготовки. Цілісний процес  

розвитку музично-педагогічної освіти в Україні на 

початку XX століття (1905-1925 рр.) досліджувала 

О. Овчарук. Цей процес було розглянуто автором крiзь 

призму педагогiчної, музично-освiтньої та 

просвiтницької дiяльностi українських  педагогів, 

культурних діячів, музикантiв початку ХХ століття, які 

зіграли визначну роль у процесі формування музично -

педагогічної думки та українізації музично-педагогічної 

освіти – М. Лисенко, М. Леонтович, О. Кошиць, 

П. Демуцький, К. Стеценко та ін. [2]. Відомі педагоги-

музиканти розв’язували питання щодо створення 

національного музично-педагогічного репертуару, 

сприяли піднесенню ролі народної пісні в 

національному вихованні та духовному розвитку дітей.  

Вивченню історичного досвіду розвитку  музично-

педагогічної освіти, присвячено наукове дослідження 

Г. Святненко. З історіографічного погляду автор 

досліджує становлення і розвиток мистецької вищої 

школи та навчальних закладів, створених на початку XX 

століття, коли створювалася нова концепція мистецької 

вищої школи. У дисертаційному дослідженні автор 

висловлює власне бачення вдосконалення системи 

мистецької освіти в Україні, пропонує рекомендації 

щодо реформування системи музичної освіти й 

навчально-виховного процесу. Мистецька освіта може 

бути ефективною у тому разі, якщо навчальні заклади 

укомплектуються фахівцями високої кваліфікації, а 

навчальні плани та програми відповідатимуть сучасним 

вимогам підготовки фахівців [7]. 

Ґрунтовним дослідженням у музичній педагогіці 

стала монографія Т. Танько, у якій обґрунтовано 

систему музично-педагогічної освіти початку 20-их – 

кінець 80-их років XX століття. Для характеристики 

освітніх процесів автором було застосовано поняття 

«музично-педагогічна освіта», яке відтворює стан 

розвитку музично-педагогічної галузі. Досліджуючи та 

узагальнюючи проблеми музично-педагогічної 

підготовки вчителів у 20-их-30-их роках, дослідниця 

акцентує увагу на  нестачі музично-педагогічних кадрів, 

що стало серйозною перешкодою на шляху організації і 

розвитку загальної музично-педагогічної освіти. 

Навчально-виховні заклади не забезпечувалися 

кваліфікованими вчителями через відсутність єдиної 

системи підготовки музично-педагогічних працівників. 

Зосереджуючи увагу на підготовці музично-

педагогічних кадрів, Т.Танько наголошує на 

необхідності вирішення таких завдань, як: урахування 

потреби школи з чітким визначенням та підготовкою 

музично-педагогічних кадрів; з’ясування структури 

музично-педагогічних закладів відповідно до вимог 

школи; розробка змісту програм та підручників, 

зміцнення кадрового потенціалу викладачів, які 

займаються підготовкою музично-педагогічних кадрів 

для шкіл та позашкільних установ; звернення уваги 

керівників навчальних установ на доцільний добір абіту -

рієнтів у музично-навчальні заклади. З метою під-

вищення вимог до підготовки музично-педагогічних 

кадрів рекомендовано переглянути склад музичних 

працівників у закладах соціального виховання, 

підвищити загальнопедагогічну, музично-теоретичну і 

методичну підготовку з тим, щоб якомога ефективніше 

підготувати їх до практичної дільності [8]. 

Отже, у наукових доробках видатних педагогів і 

науковців, які присвячені розвитку та становленню 

музично-педагогічної освіти та професійній підготовці 

майбутніх фахівців, узагальнено та обґрунтовано 

багаторічний досвід дослідників і педагогів-практиків  

музичної галузі, порушено чимало педагогічних питань, 

які не втратили своєї актуальності і сьогодні. Аналіз 

досліджень уможливлює глибше усвідомити витоки 

музично-педагогічної галузі й дослідити якісні зміни, які 

відбувалися у різні історичні періоди  України.  
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Постановка проблеми. В умовах євроінтеграції 

України у міжнародний освітній простір та наслідування 

європейського педагогічного досвіду актуальним постає 

питання оновлення педагогічних форм і методів фахової 

підготовки студентів вищих навчальних закладів. З цих 

позицій випускник українського вишу повинен володіти 

сформованими базовими компетентностями, які 

утворюють міцний фундамент для формування фахової 

компетентності шляхом постійного самовдосконалення 

протягом життя. Відтак з метою збереження 

національної ідентичності, врахування національних 

особливостей українців, нова освітня парадигма повинна 

бути побудована на підґрунті ретельного аналізу та 

дослідження історико-педагогічного досвіду виховання 

молоді часів становлення української державності. 

Отже, актуальним стає питання вивчення досвіду 

трудового виховання української молоді радянських 

часів з метою усвідомлення необхідності побудови 

власної національної особистісно зорієнтованої системи 

трудового виховання молодого покоління. 

Метою статті є виявлення недоліків та переваг 

системи трудового виховання молоді в радянській 

Україні на основі аналізу відповідного науково-

педагогічного досвіду.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема трудового 

виховання підростаючого покоління у періоди 

становлення української державності входить у коло 

наукових інтересів фахівців у галузі історії школи і 

педагогіки таких, як Л. Артемова, Б. Галузинський, 

М. Гриценко, П. Дроб’язко, М. Євтух, С. Єгоров, 

В. Живодьор, Н. Заглада, Д. Латишина, М. Левківський, 

С. Ликов, О. Любар, В. Мосіяшенко, М. Рисіна, А. Сбру-

єва, М. Стельмахович, О. Сухомлинська, Д. Федоренко 

та ін. Разом з тим є недостатньо дослідженим питання 

виявлення недоліків та переваг трудового виховання в 

українській педагогічній думці радянських часів (1920-

1991 р.). 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Українська педагогічна думка радянського періоду 

(1920-1991 р.) розпочала своє існування, як логічне 

продовження виховних ідей освітян прихильників 

більшовизації навчання. Трудове виховання молоді у 

педагогічній спадщині даного періоду займало провідне 

місце, і розглядалось, спочатку, як спосіб побудови 

нового індустріального суспільства, згодом, як чинник 

різностороннього формування особистості,  її 

світогляду. 

Головною стихією, якою було пронизане усе життя 

людства 20-х років ХХ ст., за Г.Калашниковим, була 

колективно організована і суспільно необхідна праця. 

Останню педагог розглядав, як об’єднуючу, інтегруючу, 

соціальну мету освіти. Радянське трудове виховання, на 

думку освітянина, повинно перейти від 

самообслуговування і натурально-ремісницького 

господарства до індустріальних тенденцій і напрямків 

формування особистості. Загальна освіта, підкреслював 

Г. Калашников, повинна ознайомлювати учнів із 

науково-технічними основами організації виробництва, 

щоб виховати свідомого громадянина нового 

індустріального суспільства, який володіє основами його 

трудової організації з технічного і духовного боків [1]. 

Педагог наполягав на тому, що школа за формою і 

змістом повинна бути спеціалізованою у руслі 

суспільного розподілу праці. Школу, на погляд 

Г. Калашникова [1], необхідно наближати до життя, 

шляхом часткового її занурення в умови нормального 

виробництва. Учень повинен бути ознайомлений із 

новими механічними знаряддями праці, активно їх 

використовувати на практиці, тоді він буде корисною  

частиною суспільства. 

Аналізуючи педагогічний досвід Г. Калашникова 

доходимо висновку, що на перше місце взагалі у системі 

виховання посідає трудове загартовування молоді. Але з 

цих позицій не можна вести мову про гармонійний 

розвиток особистості, оскільки пріоритетом для всієї 

молоді була саме фізична праця з метою створення 

економічної вигоди для держави. У випадку, коли 

дитина схильна до гуманітарних наук, мистецтва, вона 

силоміць повинна працювати у шкільній майстерні. Це 

призводить до внутрішнього конфлікту, підвищення 

рівня особистісної тривожності та відсторонення дитини 

від соціальної групи. Фактично, у молодого покоління 

формувалась чітка асоціація «праця-важко-втома». 

Згодом ця асоціація перетворювалась на образ життя 

У статті висвітлено історико-педагогічний аспект проблеми трудового виховання молоді у радянській 

Україні. Обґрунтовано погляди педагогів С.Ананьїна, Г.Ващенка, О.Захаренка, Г.Калашникова, 

А.Макаренка, Я.Ряппо, В.Сухомлинського на виховання молоді в праці. Визначено недоліки та переваги 

трудового виховання підростаючого покоління та охарактеризовано виховний ідеал зазначеного періоду. 

Доведено необхідність використання наукового досвіду  Г.Ващенка, О.Захаренка, В.Сухомлинського як 

підґрунтя для оновлення сучасної освітньої парадигми в умовах євроінтеграції. 
Ключові слова: трудове виховання, виховний ідеал, виховання в праці, трудовий колектив. 
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вже дорослої людини, яка майже не мала вільного часу 

для саморозвитку і діяла за чітко сформульованими 

державною владою соціально-трудовими стереотипами.  

Значний внесок у розбудову системи радянської 

освіти зробив видатний педагог Я. Ряппо [2]. У коло 

науково-педагогічних питань, над якими працював 

освітянин, входила перебудова системи трудового 

виховання молоді у руслі наукової організації праці. 

Останнє можливо лише за умови якісного і ретельного 

«дослідження і вимірювання» шкільних організаційних 

форм і завдань, складу викладачів, психофізіологічних 

особливостей учнів, методів навчально-виховної роботи. 

Педагог був впевнений, що більше уваги необхідно 

приділити зв’язку теорії з практикою, навчання і 

виробництва. 

Освітній діяч Я. Ряппо намагався запровадити в 

життя ідею створення «шкіл-заводів, шкіл-фабрик, шкіл 

майстерень». У таких навчальних закладах, на думку 

педагога, систематична перевірка рівня знань учнів буде 

непотрібною, бо отримані вміння і навички, рівень 

обізнаності, проявлятимуться у процесі практичної 

діяльності. Усі ці заходи здатні вивести систему освіти, 

як стверджував Я. Ряппо, на новий рівень, що 

забезпечило б державу кваліфікованими робітниками, 

які, в свою чергу, будуть спроможні до титанічної праці 

задля добробуту своєї Батьківщини [2]. 

В контексті науково-педагогічних поглядів Я. Ряппо 

знову ж таки акцентується увага на дитячій праці у сфері 

матеріального виробництва, що йшло на користь тим 

дітям, які мали до цього хист і здібності. У школах-

фабриках з одного боку діти здатні отримати професійні 

уміння і навички, які складуть основу для подальшого 

розвитку фахової компетентності, а з іншого – має місце 

відсутність права вибору і брак відчуття 

відповідальності за обраний стиль і шлях життя, бо все 

заздалегідь вже вирішила держава. Останнє призвело до 

того, що покоління виховане на зазначених засадах не 

здатне адаптуватися до нових обставин, бо звикло 

працювати тільки на виробництві (фабрики, заводи, 

металургійні комбінати) і під чітким контролем 

керівництва. 

Трудове виховання молоді займало провідне місце у 

педагогічній системі А. Макаренко. Головним 

інструментом для формування особистості громадянина 

і патріота педагог вважав працю, а найсприятливішим 

для цього середовищем – колектив. Праця – це єдиний 

спосіб для людини проявити свій талант, творчість, 

ініціативу. Тільки трудова діяльність у колективі, 

взаємодопомога, здатні сформувати гуманне ставлення 

людей один до одного, виховати повагу до трудящих, 

розвити комунікативні здібності [3]. 

Освітянин запроваджував у навчально-виховний 

процес колонії ім. Горького, комуни ім. Дзержинського 

плідне гармонічне поєднання розумової і фізичної 

діяльності. Педагог стверджував, що «праця, яка не має 

на увазі створення цінностей, не є позитивним 

елементом виховання, отже, праця так звана навчальна – 

і та повинна виходити з уявлення про цінність, яку праця 

може створити» [4,с.19]. 

За допомогою виховання в праці, яке здійснював 

А. Макаренко [4], учні привчалися планувати роботу, 

раціонально розподіляти свій вільний час, бережно і 

відповідально ставитись до знарядь виробництва, 

цінувати матеріальні блага, бо знали яким тяжким 

трудом вони дістаються, отримували елементи 

економічної освіти, знання із ведення господарства. 

Отже, у педагогічній системі А. Макаренка було 

створено підґрунтя для формування ціннісного 

ставлення до праці в цілому, а не тільки розвиток 

практичних вмінь та навичок. 

Належне, відповідне потребам тогочасного 

суспільства ставлення до дитячої праці, трудового 

виховання молоді відобразив у творі «Авіаційний 

гурток» С. Васильченко. Педагог підкреслює важливість 

виховання у підростаючого покоління  покрокового, 

комплексного підходу до виконання обраної роботи. 

Освітянин стверджує, що степінь успішності трудової 

діяльності дитини залежить від того, наскільки 

вихователь розпалив у її серці вогник бажання 

працювати. Зароджений у дитинстві інтерес до будь-якої 

роботи буде вічним двигуном натхнення і радості для 

людини, спонукатиме її до активного, плідного і 

суспільно корисного життя [5]. 

Значну увагу С. Васильченко [5] приділяє браку 

освіти трудящих мас, відторгнення ними навчання дітей 

у технічних гуртках, зведення трудового загартовування 

тільки до сільськогосподарських і ремісницьких робіт. 

Педагог підкреслює необхідність отримання дітьми 

вмінь і навичок по експлуатації різного роду технічних 

знарядь праці, вбачає у цьому шлях до відбудови 

держави через формування особистості активного і 

цілеспрямованого трудівника. 

На основі вивчення наукового досвіду 

С. Васильченка робимо висновок, що формування 

підґрунтя сучасної української системи трудового 

виховання було започатковано саме у роботах педагога. 

Так, сферу трудового загартовування молоді було 

розширено за рахунок створення у школах гуртків 

технічної творчості, де учні отримували навички 

науково-дослідної діяльності за обраним самостійно 

напрямком.   

Величезний доробок з питань теорії трудового 

виховання зробив С. Ананьїн [6]. У своїй монографії 

«Трудове виховання. Його минуле й сучасне» педагог 

висвітлив історичні досягнення світової педагогіки з 

питань виховання підростаючого покоління в праці, 

проаналізував і систематизував концепції трудової 

педагогіки. Освітянин стверджував, що «трудове 

виховання – це, передовсім, виховання, що вживає 

фізичну працю, приступну для дітей і відповідну до 

їхніх сил», це виховання прагне сполучати фізичну 

працю і розумову, як дві сторони однієї медалі. 

Освітній діяч С. Ананьїн [6] підкреслював, що 

трудове виховання – це виховання особистості для 

суспільного трудового життя, як «неподільної органічної 

частини трудового колективу». У процесі  праці дитина 

перемагає перешкоди, досягає певної мети, що 

знаходиться поза самою діяльністю. Саме подолання  

труднощів, що стали на шляху працюючого, мають 

величезний виховний вплив, формуючи вольові якості, 

наполегливість, терпимість, цілеспрямованість 

особистості. 
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Узагальнюючи та систематизуючи науковий досвід 

С. Ананьїна визначаємо, що трудове виховання молоді 

почало розглядатись ученими більше з психологічної 

точки зору: акцент на вивчення впливу праці на 

особистість дитини. Усе це призвело до подальшого 

теоретико-методологічного обґрунтування питання 

побудови системи трудового виховання молоді на 

засадах народної української педагогіки з метою 

формування цілісно розвиненої особистості. 

Так, значний внесок у розробку питання українського 

виховного ідеалу зробив Г. Ващенко [7]. Педагог 

підкреслював, що нові покоління повинні спиратися на 

той величезний пласт народних виховних традицій, які 

залишили наші пращури у процесі створення нової 

сучасної виховної системи. Основу формування 

свідомих громадян педагог вбачав у ідеалістичному 

світогляді і християнській моралі, окреме місце у якій 

займало трудове виховання дітей.  

Добробут Батьківщини найкращі люди періоду 

Княжої доби і козацтва, на думку Г. Ващенко, вбачали у 

залученні дітей до праці на рідній землі, у вихованні 

пошани до трудящих, любові до будь-якої трудової 

діяльності. Освітянин наполягав на тому, що мотивацією 

до праці молодого покоління повинні бути перш за все 

інтереси суспільства. Однією із складових частин 

виховання на засадах християнства є створення 

відповідних умов для формування особистості щирого 

трудівника, який здатен на титанічну безкорисливу 

працю задля розбудови рідної держави і на користь 

свого народу. Педагог підкреслює, що педагогічний 

процес є цілісним, і моральне, розумове, естетичне, 

фізичне, трудове виховання повинні бути «органічно 

поєднані між собою, жоден з них не треба мислити без 

другого» [7,с.189], [7,с.175-186]. 

Отже, вперше за часів радянської України педагогом 

Г. Ващенко була чітко сформульована ідея формування 

всебічно і гармонійно розвиненої особистості шляхом 

поєднання фізичної та розумової діяльності. На 

підґрунті наукового досвіду Г. Ващенка педагогічна 

система України почала набувати балансу між трудовим 

вихованням у сфері набуття практичних професійних 

умінь та навичок і розумовою працею.  

Найбільшого розвитку ідеї трудового виховання 

молоді досягли у педагогічній спадщині 

В. Сухомлинського. Педагог стверджував, що праця – це 

основа всебічного гармонійного розвитку, бо вона міцно 

пов’язана із інтелектуальним, моральним, естетичним, 

емоційним, фізичним вдосконаленням особистості. Чим 

більше працює дитина за власним бажанням, «тим 

глибше входить в його духовне життя улюблена праця, 

тим більше цінить вона вільний час і вміє користуватись 

ним як джерелом благ і радостей» [8,с.273-274]. 

Покращити процес виховання трудівника 

В. Сухомлинський [9] вважав можливим при 

встановленні чіткого  взаємозв’язку навчально-

виховного процесу із життям, шляхом усвідомлення 

власного практичного досвіду при вивченні основ наук, 

причинно-наслідкових зв’язків природних явищ і праці 

людей. Все це  сприятиме спрямуванню духовних 

внутрішніх сил дитини на розкриття суті праці 

робітника, виховуватиме належне ставлення до неї, 

спонукатиме до покращення умов праці трудівників. 

Спираючись на досвід роботи Павлиської школи, де 

викладав В. Сухомлинський, педагог рекомендував 

залучати дітей до праці з початкових класів (уроки 

ручної праці). Для більш дорослих дітей організовувати 

різноманітні гуртки: агротехнічні, електротехнічні, 

сільськогосподарські та ін. У процесі виконання певної 

трудової діяльності у цих гуртках дитина знайде ту 

працю, яка їй до душі, тобто  вже буде мати місце 

елемент творчості, що складає основу людської суті. 

Освітянин був впевнений, що для формування 

схильності і покликання до певної роботи повинна мати 

місце довготривала виробнича праця пліч о пліч із 

кваліфікованими фахівцями у цьому напрямку. 

Необхідно, щоб учень розпочав і завершив окремий етап 

трудової діяльності, тільки тоді має сенс вести мову про 

виховання схильності. 

Найціннішим у педагогічній діяльності 

В. Сухомлинського було те, що його учні у процесі 

залучення до багатьох видів роботи, самі знаходили 

близьку духу працю, розпалювали вогник бажання бути 

трудівником, розвивали себе, отримані вміння і навички, 

а вже потім, під майстерним педагогічним впливом 

вчителів, у них формувалися покликання і схильності до 

обраної професії. Виховна система педагога базувалась 

на внутрішньому бажанні саморозвитку дитини, на її 

творчій і плідній праці із великим задоволенням для 

Батьківщини. 

Педагогічні погляди О. Захаренко стосовно 

трудового виховання на конкретних прикладах роботи 

Сахнівської середньої школи було детально висвітлено у 

його книзі «Школа над Россю».  До формування 

особистості трудівника освітянин підходив комплексно. 

«Самообслуговування – це масова і повсякденна праця, з 

якої починається трудове виховання» [10,с.90]. 

Елементарне ставлення дітей до шкільного обладнання 

складає основу «первинних матеріально-трудових 

відносин», завдяки яким формується відповідальний 

працьовитий господар[10]. 

Складовою частиною трудового виховання дітей 

О. Захаренко [10] вбачав у створенні в школі почуття 

«душевної врівноваги». Такої атмосфери можна досягти 

шляхом організації позакласної та позашкільної роботи 

із застосуванням широкого кола заходів для підтримки 

трудового ритму (організація учнями гуртків любителів 

читання, шахістів, спортивних ігор тощо). Наступним 

кроком у вихованні поваги до трудящих, бережливого 

ставлення до продуктів праці інших у Сахнівській школі 

був конкурс на «За кращий кабінет», де учні приділяли 

багато зусиль по догляду за своєю класною кімнатою. 

Суспільно корисна праця авторами якої від задуму до 

втілення є діти представляє собою, доводить 

О. Захаренко, ефективну і плідну форму трудового 

виховання. Якщо у дитини народжується мрія, задум, 

щире бажання корисної справи, то це говорить про її 

небайдужість до долі і життя оточуючих людей, 

гуманність, здатність до щирої праці задля добробуту 

своєї Батьківщини, зародження патріотизму.  

Трудове виховання, на думку О. Захаренко, повинно 

бути у тісному взаємозв’язку із розумовим, фізичним, 
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моральним, естетичним розвитком особистості, 

утверджувати старанність, дисциплінованість, 

працьовитість, цілеспрямованість, відданість обраній 

роботі. Праця у школі повинна бути різноманітною, щоб 

задовольнити природне бажання дитини до пізнання 

нового і невідомого, задля виявлення  задатків і 

врахування індивідуальності учня [10]. 

Отже, педагогічна спадщина українських мислителів 

О. Захаренка, В.Сухомлинського увібрала в себе всю 

мудрість народних виховних традицій, продовжила 

роздуми стосовно саморозвитку особистості, створила 

свій відповідний виховний ідеал всебічно гармонійно 

розвиненого патріота і трудівника, що працює на 

користь людям, своєї Батьківщини. 

Почесний член АПН РСФСР Е. Монсзон у своїй 

науково-педагогічній діяльності розглядав працю, 

суспільно-виробничу  діяльність, як джерело всіх знань 

про світ, головний фактор формування світогляду. Якщо 

знання учнів відірвані від життя, то їх світогляд набуває 

споглядального і догматичного характеру, що 

суперечить вимогам часу. Активна участь школярів у 

суспільно-корисних справах, на думку Е. Монсзона, 

складає основу для формування правильного 

(комуністичного) світогляду [11]. 

Праця, як стверджує освітянин, впливає на процес 

формування у свідомості молоді  ідеї причинного 

зв’язку між явищами, філософських категорій якості і 

кількості. Під впливом трудового політехнічного 

виховання у процесі суспільно-корисної праці учні 

застосовують на практиці отримані теоретичні знання, 

впевнюються в їх правильності, починають 

усвідомлювати необхідність освіти у подальшому житті. 

Таким чином, народжується внутрішня мотивація до 

пізнання світу, формується світогляд патріотичного 

громадянина своєї держави [11].  

Аналізуючи науковий досвід Е. Монсзона 

визначаємо, що автором зроблено спробу теоретичного 

поєднання аспектів гармонійного розвитку особистості 

із політехнічним вихованням у праці підростаючого 

покоління. Але у даному випадку особистісний розвиток 

можливий лише у межах визначених специфікою 

професійно зорієнтованої практичної діяльності, при 

чому формування потрібного державі світогляду 

відбувається за рахунок залучення молоді до визначеної 

державою праці. У таких умовах не можна сформувати 

уміння обирати шлях дій в залежності від утвореної 

ситуації у молоді, та усвідомлення себе, як господаря 

власної долі. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 

Підсумовуючи вище викладене визначаємо, що 

українська педагогічна спадщина радянських часів має 

свої сильні та слабкі сторони, які обґрунтовані 

політикою по знищенню української ідентичності 

владою Радянського союзу. В цілому виховна система 

зазначеної держави була націлена на формування 

патріота, загартованого важкою працею і здатного 

працювати на особистісних засадах навіть за умови 

особистісної шкоди. Сьогодні покоління виховане таким 

чином займає  інертну громадянську позицію або 

намагається повернутися у минулі часи. З цих позицій, 

на нашу думку, не є доричним використання наукового 

досвіду Я. Ряппо, О. Калашникова, С. Ананьїна, 

Е. Монсзона з причин невідповідності їх педагогічних 

поглядів вимогам до сучасної високоосвіченої 

особистості українця.  

Відмітимо, що освітяни Г. Калашников і Я. Ряппо 

розглядали працю, як джерело для побудови 

індустріального суспільства, а українське суспільство 

ХХІ ст. є інформаційним. У цьому контексті актуальним 

постає питання оновлення форм і методів педагогічної 

діяльності для того, щоб формувати у підростаючого 

покоління українців відношення до праці, як джерела 

саморозвитку і гармонізації з інформаційним 

суспільством.  

Педагоги А. Макаренко і С. Васильченко мали схожі 

погляди на працю, як на основу для розвитку 

комунікативних здібностей, формуванню стереотипу 

поведінки у соціальному середовищі і відповідного 

поважного ставлення до людей. Багатогранність і 

комплексність процесу виховання, складовими якого є 

розумове, фізичне, моральне, естетичне і трудове 

формування особистості у своїй науково-педагогічній 

спадщині довели О. Захаренко, В. Сухомлинський, 

Г. Ващенко. 

Підсумовуючи вище викладене визначаємо, що саме 

науково-педагогічна спадщина С. Васильченко, 

Г. Ващенко, О. Захаренка, В. Сухомлинського створила 

міцне підґрунтя для розвитку сучасної педагогічної 

системи, задала напрямки і накреслила коло питань для 

теоретичного дослідження навчально-виховного процесу 

в освітніх закладах, досвідним шляхом підтвердила 

неосяжний внесок трудової підготовки  у  становлення 

особистості дитини. 

Отже, у процесі побудови власної оновленої 

української системи виховання необхідно 

використовувати ти ідеї педагогів минулого, які націлені 

на формування освіченої, самостійної та здатної до 

рефлексії особистості, бо це є запорукою збереження 

ідентичності української нації. 
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Постановка проблеми. Цивілізаційну основу освіти 

складає різниця потенціалів між внутрішніми мотивами і 

зовнішніми умовами буття людини. Основна властивість 

цивілізаційного контексту освіти – незворотність 

розвитку, орієнтована на пізнання світу через розуміння 

індивідом самого себе. 

У загальному значенні, пізнання - це процес набуття 

знань; сукупність процесів, процедур і методів освоєння 

знань про явища і закономірності об’єктивного світу. 

Пізнання є основним предметом гносеології. Пізнання 

світу може здійснюватися безліччю різних способів, 

серед яких виділяються наступні: магія (міфологія); віра 

(релігія); рефлексія (філософія); оцінка (етика); 

встановлення законів (право); образ (мистецтво); 

ідеологія (політика); раціоналізація (наука).  

Виділяють два рівні наукового пізнання: емпіричний 

(досвідчений, чуттєвий) і теоретичний (раціональний). 

Емпіричний рівень пізнання виражений в 

спостереженні, експерименті і моделюванні, тоді як 

теоретичний - в узагальненні результатів емпіричного 

рівня в гіпотезах, законах і теоріях.  

Проблему методологування ідеї парадигмальності 

розвитку освітнього простору активно досліджують 

В. Андрущенко, Н. Агапова, Є. Бондаревська, 

О. Вознюк, А. Гофрон, Д. Дзвінчук, О. Дубасенюк, 

А. Євтодюк, І. Зязюн, В. Кізіма, С. Клепко, Г. Корнетов, 

В. Кремень, В. Крижко, С. Кульневич, Н. Мельник, 

В. Сластьонін, В. Лутай, М. Овчинникова, В. Огнев’юк, 

В. Олійник, І. Предборська, М. Романенко, П. Саух, 

О. Субето, А. Семенова, Л. Сподін, С. Немченко, 

Н Ткачова, Д. Чернілевський, К. Яресько та ін. 

Мета роботи вбачається автором в спробі аналізу 

методологічних підходів щодо гносеології та 

епістеміології освітнього простору, шляхів становлення 

парадигмального сприйняття його трансформацій та 

інновацій. 

Виклад основного матеріалу. Автор спирається на 

підходи вітчизняного теоретика А.В. Фурмана щодо 

визначення ідеї методологування як системної 

миследіяльності в контексті смислових суб’єкт-

суб’єктних відносин. Методологування - це 

відрефлексована методологічна робота, що уможливлює 

реальне впровадження найрізноманітніших способів, 

форм і засобів людського пізнання і невіддільного від 

нього практикування з будь-яким предметом, може 

здійснюватися професійно, аматорськи чи примітивно, 

непрофесійно, неефективно, неадекватно. Знання, 

задіяне в систему методологування, набуває значення 

об’єктивної реальності та ідеального змісту - так 

формується створюваний мисленнєво ідеальний об’єкт. 

Результатом стають методологічні знання, основна 

функція якого - внутрішньо організувати процес 

пізнання та практичне перетворення світу [24]. 

Рушійною силою розвитку науки є люди, які 

створюють наукове співтовариство, спільноту. Для того, 

щоб відбувався процес пізнання, необхідна ідея. Від 

знання до нового знання дослідник іде через покликання 

нової ідеї. Говорячи про ідею, не варто уявляти собі під 

нею щось далеке і потустороннє. Ідея, навпаки, є 

всезагальною присутньою тут, і вона перебуває також у 

кожній свідомості, хоча б у спотвореному і 

послабленому вигляді…[6]. 

Під ідеєю, писав Гегель, я розумію таке розумове 

поняття, для якого в почуттях не може даний адекватний 

предмет… Назвати ідею – це сказати дуже багато щодо 

об’єкта, але власне через те дуже мало щодо суб’єкта, бо 

ідея, будучи поняттям якогось максимуму, ніколи не 

може бути in concreto дана конгруентно [6 ]. 

Ідея – це нова комбінація старих елементів. Якщо 

ідея поєднує в собі старі елементи, то в такому разі 

найліпші творці ідей – це люди, захоплені новими 

комбінаціями [9]. 

Нова ідея – це не просто зміна уявлень про об’єкт 

дослідження, це якісний стрибок думки за межі 

сприйнятих почуттями даних і, здавалося б, перевірених 

рішень. Нові ідеї можуть виникати під впливом 

парадоксальних ситуацій, коли виявляється незначний, 

неочікуваний результат, який надто розходиться із 

загальноприйнятими положеннями науки. 

М.І. Романенко відстоює думку, що кількість таких ідей 

досить обмежена і вони постійно дрейфують в часі. На 

його думку роль парадигмально-освітніх ідей більш 

інструментально-технологічна, ніж 

системостворююча [19].  

Наукові теорії – це системи множинних ідей для 

конкретної парадигми.  

В. Гюго говорив: «Є дещо сильніше, ніж всі на світі 

війська: це ідея, час якої прийшов». Стан людини, яка 

використала всі свої можливості духовного розвитку, 

одержало назву «кайрос». Кайрос – ідеальний образ, 

результат освіти, що розвиває всі здібності людини, 

здатності виконувати будь-яке завдання залежно від 

життя, суспільних потреб і вільного покликання Кайрос 

– «сприятливий момент». Кайрос - невловима мить 

Автор досліджує методологічні підходи щодо гносеологічної ідеї накопичення та збереження знання про 

розвиток освітнього простору. В історичному плані розглянуто різні підходи (матриця, еп істема, парадигма). 

Окреслено проблемне поле поліпарадигмальності та непарадигиальності. 
Ключові слова: методологування, наукова ідея, епістема, парадигма, поліпарадигмальність. 
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удачі, яка завжди наступає неочікувано і тому нею 

надзвичайно складно скористатися. Кайрос повідомляє 

людині, коли треба діяти, щоб досягти успіху.  

Дослідників завжди турбувала думка про форму 

накопичення, ідентифікації та збереження знань про 

сутність явищ та процесів. В наш час вживання в текстах 

поняття «парадигма» також уже стало своєрідною 

модою чи навіть ознакою наукової 

респектабельності [25].  

Термін «парадигма» став надзвичайно популярним в 

освітньому дискурсі, але, як справедливо вважає С. 

Клепко, водночас розпочався процес втрати його 

первісного змісту [14]. Мода на термін парадигма 

приводить до девальвації і розмивання його значення, 

втратою ним гносеологічного, методологічного і 

евристичного змісту. 

Зробимо невеличкий історичний екскурс щодо 

феномену парадигмальності в гносеології освітнього 

середовища. 

Філософ О.Ф. Лосєв, проаналізував діалогічний 

трактат Платона «Тімей» (360 р. до н.е.), де говориться, 

що «Космос будується Деміургом (грец. майстер, 

ідеальний першопочаток) на основі наслідування зразку, 

парадигмі: «космос – сама прекрасна із виниклих речей, 

а його деміург – найкраща причина. Виникнувши таким, 

космос був створений по тотожному і незмінному 

зразку, зрозумілому за допомогою свідомості і розуму. 

Якщо це так, то надзвичайно необхідно, щоб цей космос 

був зразком чогось. Але в кожному міркуванні важливо 

вибрати відповідний з природою початок. Тому щодо 

зображення і прототипу треба прийняти ось яке 

відмінність: слово про кожне з них зродні тому 

предмету, який воно пояснює» [18]. О.Ф. Лосєв залишив 

питання точного визначення Платоном поняття 

парадигма відкритим: «...що це за зразок, звідки він 

узявся і яка його міфологічна значущість, про це не 

мовиться ні слова» [15]. 

Спробу організаційної генералізації на початку 

ХХ ст. зробив французький філософ Гастон Башляр у 

своїй праці «Новий раціоналізм». У нього відсутнє 

поняття, яке репрезентує цілісну, структурно визначену 

єдність знання (парадигма), але він оперує уявленням 

про внутрішню єдність знання певної епохи і 

культури [1]. 

Для означення систем, які упорядковують різні 

історичні епохи самі в собі, інший французький філософ, 

Мішель Фуко користується поняттям «епістема». Під 

епістемами Фуко розумів певну конфігурацію знання, 

тобто багатофакторну систему усіх тих відношень, які 

існують в певну епоху між різними галузями знання. 

«Епістема – структура, що істотно обумовлює 

можливість певних поглядів, концепцій, наукових теорій 

і власне наук в той або інший історичний період. 

Епістема – це не форма знання чи тип раціонального  

мислення, які, пронизуючи найрізноманітніші науки, 

виражали б суверенну єдність суб’єкта, розуму або 

епохи; це сукупність відношень, які можна відкрити в 

дану епоху між науками, якщо їх проаналізувати на рівні 

дискурсивних реґулярностей (закономірностей). Більше 

того, епістема не є непорушним образом, який одного 

дня з’являється, а потім так само раптово зникає; вона 

являє собою необмежено рухливу сукупність 

скандувань, зміщень, збігів, які постійно утворюються й 

розпадаються. Крім того, епістема як сукупність 

відношень між науками, епістемологічними образами, 

позитивними реальностями і дискурсивними методами 

дозволяє зрозуміти систему перешкод та обмежень, які в 

даний момент накладаються на формування 

раціональної думки» [23].  

Отже, епістема, на думку Н. Буруковської, є не що 

інше як загальний простір знання, спосіб фіксації буття 

порядку, приховані від безпосереднього спостерігання 

відносини між «словами» та «речами», на підвалинах 

якої стоять властиві тій чи іншій епосі коди сприйняття, 

практики, пізнання, народжуються окремі ідеї чи 

концепції [3]. 

Епістема Фуко зовсім не те, що парадигма за Куном. 

Епістема визначає, що в даний момент вважається 

істиною, а що ні. Парадигма ж це тільки точка зору, 

дійти до її коріння досить легко. Епістему можна 

зрозуміти тільки після того, як вона померла, тільки в 

історичному контексті. ...парадигма більш менш 

зрозуміла, а епістема примарна, її не можна «помацати», 

про неї можна тільки здогадуватися через сторіччя. 

Епістема по суті - ірраціональна.  

У той же час Фуко залишає без уваги питання про 

перехід від однієї епістеми до іншої. Беззаперечною 

заслугою Фуко є досить широке трактування парадигми 

(епістеми), яке замість ізоляції дозволяє включити науку 

в загальне поле культури, розглядати її як елемент 

цілого в рамках певної епохи.  

В.І. Вернадський писав: «Історія науки... повинна 

критично складатися кожним науковим поколінням і не 

тільки тому, що змінюються запаси наших знань про 

минуле, відкриваються документи або знаходяться нові 

прийоми відновлення минулого. Ні! Необхідно знову 

переробляти історію науки, знову історично йти в 

минуле, тому що завдяки розвитку сучасного знання у 

минулому набуває значення одне і втрачає інше. Кожне 

покоління наукових дослідників шукає і знаходить в 

історії віддзеркалення наукових теорій свого часу. 

Рухаючись вперед, наука не тільки створює нове, але 

неминуче переоцінює старе, пережите» [4]. 

Ще у 1921 році австро-англійський філософ Людвіґ 

Йозеф Йоганн Вітґенштайн в «Логіко-філософському 

трактаті», а пізніше «Філософських дослідженнях» 

вживав термін «парадигма» декілька разів. В жодному з 

них автор не дефініював введений ним термін [26].  

Принцип проліферації (розмноження) теорій - 

принцип методологічної концепції Пола Фейерабенда, 

який пропонував вченим створювати наукові теорії, 

несумісні з існуючими і визнаними теоріями. Цей 

принцип був висунутий Фейерабендом на основі 

розробленого Карлом Раймундом Поппером і Импре 

Лакатосом положення про неї, що при зіткненні 

наукової теорії з деяким фактом для її спростування 

необхідна ще одна теорія яка додає факту значення, що 

спростовує свідоцтво). Створення альтернативних 

теорій, за Фейерабендом, сприяє їх взаємній критиці і 

прискорює розвиток науки. Принцип проліферації 

покликаний обґрунтовувати у Фейерабенда плюралізм в 

методології наукового пізнання. 
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Британський філософ Стівен Тулмін запропонував 

власну оригінальну концептуальну еволюційну модель 

науки, центральна ідея якої полягає в історичному 

формуванні та функціонуванні стандартів 

раціональності і розуміння, які складають основу 

наукових теорій. Тулмін стверджує, що розвиток науки 

це процес інновацій і відбору. Інновація означає появу 

безлічі варіантів теорій, а відбір – виживання найбільш 

стабільніших з цих теорій. 

Він вважає зрозумілими ті явища і події в науці, які 

відповідають прийнятим ним і науковим 

співтовариством стандартам, або матрицям, а ті, що не 

відповідають стандартам, являють собою аномалію, 

усунення якої рухає вперед науку. 

Основною проблемою, яка знаходиться у центрі 

уваги С. Тулміна, є проблема пояснення концептуальних 

змін у науці. Ця проблема виражена у питанні – яким 

чином, за яких обставин і завдяки якому процесові 

фундаментальні поняття змінюють одне одного?  [29].  

Поняття «парадигма» є значущим у філософії науки. 

Воно сприяє в цілому поглибленню процесу людського 

пізнання. В зв’язку з цим поняття «парадигми пізнання» 

постулюється як фундаментальне поняття гносеології і 

сили пізнання, у тому числі і наукового.  

Дослідник Ю. Яковець пропонує розрізняти 

загальнонаукові парадигми (для всієї цивілізації), 

часткові парадигми (для окремої галузі суспільної 

свідомості) і локальні парадигми (як модифікації 

загальнонаукової або часткової парадигми в певному 

часовому періоді) [27].  

У науковій літературі використовується також 

поняття «парадигма дослідження», яке конкретизує 

процес пізнання і зосереджує його на галузі наукових 

досліджень. Під парадигмою пізнання мається на увазі 

стійка протягом певного часу для окремої людини 

сукупність способів, форм, методів, прийомів і тому 

подібних модифікацій пізнання; якийсь пізнавальний 

першозразок для гносеологічних зразків, процедур і 

операцій, для яких він до того ж служить практичним 

обґрунтуванням і теоретичним доказом їх 

функціональної суті.  

Пізнанню загалом властивий принцип 

парадигмального розвитку. Немає парадигми взагалі, 

будь яка парадигма пізнання виникає з попередніх, 

знімаючи їх і напластовуючи на них нові факти.   

Поняття «парадигма» було запроваджено 

швейцарським лінгвістом ХІХ-ХХ століття 

Фердинандом де Соссюром, який позначав ним систему 

форм одного і того ж слова, поперечний зріз структури 

мови, звід таблиць відмінювання тощо [21].  

Історично склалося, що у наукового знання є власні 

форми, які також називають ступенями наукового 

пізнання: це питання, проблема, гіпотеза, теорія і 

концепція (парадигма). Парадигма за Г. Гегелем, 

«розглядає мислення в його діяльності та в його 

продуктах…» [5].  

Зріла наука об’єднана принципом парадигми, що 

забезпечує їй цілісність, однорідність, функціональність. 

Цей принцип, об’єднуючи структуру, виявляє сутнісну 

характеристику науки – парадигмальність [20]. 

В ході гносеологічного процесу розвиток знань 

фіксується та визначається зміною панівних парадигм  а 

не простим накопиченням знань, тобто відбуваються не 

тільки кількісні, але й якісні зміни в структурі наукових 

знань. 

Отримання нових знань відбувається за схемою: 

парадигма - парадокс - нова парадигма. Таким чином, 

розвиток науки – це зміна парадигм, методів, 

стереотипів мислення. Перехід від однієї парадигми до 

іншої не піддається логічному опису, бо кожна з них 

відкидає попередню і несе принципово новий результат 

дослідження, який не можна логічно вивести з відомих 

теорій. Особливу роль тут відіграють інтуїтивні 

механізми наукового пошуку, які не ґрунтуються на 

формальній логіці. Як писали А. Ейнштейн і Л. Інфельд, 

«Всі існуючі ідеї в науці народилися в драматичному 

конфлікті між реальністю і нашими способами її 

зрозуміти» [11]. 

Суперечності в пізнанні виступають у формі 

парадоксів, антиномій, дилем. Вони є проблемними 

ситуаціями, на основі яких формулюються як 

парадигмальні, так і непарадигмальні проблеми. Вірно 

помітив Гете: «Говорять, що між двома протилежними 

думками лежить істина. Жодним чином! Між ними 

лежить проблема...» [8]. 

Від дослідників вимагається готовність до зміни 

стилю і концептуальної структури мислення. 

«...Справжню нову землю в тій або іншій науці, пише 

В. Гейзенберг, - можна досягти лише тоді, коли у 

вирішальний момент є готовність залишити ту підставу, 

на якій ґрунтується колишня наука, і у відомому 

значенні зробити стрибок в пустку» [7]. 

Треба надати належне віртуозності та вишуканості 

А.Ейнштейна, який  знаходив фундаментальні аномалії, 

суперечності і парадокси в існуючому знанні і, 

відштовхнувшись від них, робив скачки до принципово 

нових теорій і гіпотез: «... Я швидко навчився 

вишукувати те, що може повести в глибину, і відкидати 

все інше, все те, що перевантажує розум і відволікає від 

істотного» [10]. 

В.В. Казютинський характер змін створення нових 

наукових парадигм описує так: «Якщо у минулому з 

кризових ситуацій природні науки, …могла вивести 

тільки наукова революція, то зараз положення стало 

мінятися, а в майбутньому воно зміниться ще більше: 

наукові революції будуть виключені, або принаймні 

стануть мало вірогідними. Сучасне природознавство 

стало «багатоваріантним»; …одночасно розробляється 

велике число альтернативних концепцій, конкуренція 

яких стабілізує науковий прогрес; всі відкриття 

теоретично передбачатимуться наперед. Співтовариство 

природодослідників виявляється більш гарантованим від 

«інтелектуальних шоків», подібних тим, які мали місце 

при появі теорії відносності і квантової механіки. Справа 

обмежуватиметься лише « великим або меншим 

здивуванням» [12]. 

«Метою всієї діяльності інтелекту, - писав 

А. Ейнштейн, – є перетворення деякого «чуда» в щось 

що осягається».  

Угорський дослідник Янош Корнаї розвинув ідею 

Кунівської парадигми і запровадив ідею системної 
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парадигми, особливостями якої є: 1) систему потрібно 

розглядати як в цілому, так і у співвідношенні між її 

частинами; 2) системна парадигма не може бути 

підкріплена лише однією наукою, для неї потрібен 

комплексний підхід до різних сфер; 3) вводить поняття 

інституцій, таких як закони, моральні норми; 4) вимагає 

чіткого розуміння зв’язку між існуючою системою 

суспільства та історичним процесом, який є основою 

існуючої організації суспільства; 5) індивідуальні 

прагнення людей у більшості випадків є продуктами 

самої системи, тому якщо вона змінюється, то 

видозмінюються і бажання людей; 6) вчені, що 

сповідують системний підхід зацікавлені у вивченні 

масштабних змін, що викликають трансформацію 

системи; 7) жодна з систем не є ідеальною та має свої 

вади, які можна тільки пом’якшити, але ніяк не 

вирішити; 8) метод системної парадигми – 

порівняння [28]. 

З точки зору американського методолога Пола 

Фейерабенда [22] наука ірраціональна за своєю суттю і 

тому не може розвиватися на основі логіко-дедуктивних 

стратегій.  

Проти дослідницьких схем-кліше виступає й 

англійський фахівець у галузі творчого мислення Едвард 

де Боно [2]. На противагу стандартним 

(парадигмальним) стратегіям дослідження він розробив 

схеми латерального (нешаблонного) мислення. Він 

писав: «Нешаблонне мислення займається не тільки 

вирішенням проблем, йому доводиться також мати 

справу з новим поглядом на речі і з різного роду новими 

ідеями» [2]. 

Парадигми освітнього простору тіснять одна одну, 

прагнуть до особливого визнання. Тому цікавою є думка 

В. Налимова: «Перш за все хочеться запропонувати 

модель, яка володіє більшою пояснюючою силою. Ми 

вже втомились від локальних моделей, тяжіючих над 

сучасним науковим світоглядом. Хочеться вирватись на 

простір і з якихось єдиних позицій побачити те, що нам 

дано бачити. Побачити хочеться перш за все людину в її 

зануренні в цей Світ - знайти її внутрішню 

співпричетність смислам цього Світу, даним нам в 

процесі їх творчого саморозвитку», - пише 

В.В. Налимов [16]. О.П. Огородов звертає увагу на 

«мультипарадигмальність наук і множинність способів 

опису процесів, що вивчаються, і явищ», які стають 

невід’ємною характеристикою сучасного етапу розвитку 

науки [17].  

Непарадигмальні проблеми виникають тоді і там, 

коли і де їх вирішення потребує знань, яких в даний час 

ще не має.  

Буває так, що учені приймають яку-небудь украй 

оригінальну проблему за парадигмальну і намагаються 

вирішити її, спираючись на традиційні засоби і прийоми. 

Це і є у багатьох випадках причиною помилкових 

гіпотез і теорій. Проблему можна вважати 

непарадигмальною, якщо її рішення за допомогою 

наявних знань і засобів приводить до суперечностей і 

парадоксів. У нових умовах, на базі нових знань 

непарадигмальна проблема може стати парадигмальною. 

Непарадигмальні проблеми можуть бути розв’язані 

лише на основі запозичення відповідних нормативів 

рішення з інших областей і їх пристосування для 

вирішення подібних проблем. 

Висновки. Ідея методологування парадигмальності 

гносеологічного простору освіти не просто не вичерпала 

себе, вона набуває надзвичайного статусу. Потік 

інновацій, локальних змін, глобалізаційних процесів, 

транзиції в освіті виступають виразними флуктуаціями 

стабільності знань про характер освіти та її організації, 

потребують нових підходів міжпарадигмальної 

рефлексії. 

Подальші наукові розвідки автор вбачає в 

дослідженні основ поліпарадигмальності освітнього 

простору та конкретизації непарадигмальних явищ. 
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Постановка проблеми. В основу нашого 

дослідження ми поклали дискурсний аналіз, виходячи з 

тлумачення дефініції «дискурс» (від лат. discursus – 

міркування, франц. discours – промова, виступ) – 

сукупність висловлювань, міркувань, які стосуються 

проблематики нашої розвідки, розглядаються у зв'язку з 

цією проблематикою, а також у зв'язках між собою в 

певний історичний проміжок часу в освітньому просторі 

США. 

На думку Г.Ф. Пугачевського, конкретний зміст 

запроваджуваного в академічне середовище терміна 

буде при цьому зрозумілим лише завдяки його дефініції 

– визначенню, яке зазначає його зміст і межі. Принципи 

конвенційності (домовленості) не є науковим підходом 

до формування термінів і визначень наукової мови, а 

скоріше задовольняють ті чи інші практичні потреби [6].  

Наукові дискусії стосовно розуміння дефініцій 

«корпоративна культура» та «організаційна культура» в 

теорії менеджменту йдуть від початку ХХ століття. 

Вершиною цього компромісу ми вважаємо підхід за 

яким, під корпоративною культурою розуміють суміш 

різних типів організаційних культур, таким 

чином,«організації являють собою полікультурні 

утворення». 

Проблемами визначення дефініцій «корпоративна 

культура» та «організаційна культура» займались такі 

закордонні вчені: К. Голд, Т. Діл, А. Кеннеді, 

М. Армстронг, Ж. Кремер, Б. Чартман, Е. Мейо, 

М. Далтон, Е. Шейн та ін. 

Мета дослідження: провести герменевтичний 

дискурс понять корпоративна та  організаційна культура 

академічного середовища США 

Завдання дослідження:  

- визначити зміст дефініцій «корпорація» та 

«організація»;  

- означити місце організаційної та корпоративної 

культури в просуванні академічного бренду;  

- дослідити синергетичні й родові взаємозв’язки 

корпоративної та організаційної культури університетів 

та коледжів США. 

Часто названі поняття чітко не розмежовуються, а 

використовуються як синоніми, хоч саме існування 

таких визначень за дослідженнями О. І. Синицької та 

О.О. Білецької означає розрізнення феноменології, яка 

стоїть за кожним з них, а саме: 

а) Корпорація (від пізньолат. сorporatio) означає 

договірні об’єднання організацій на основі 

налагодження горизонтальних вузькогалузевих зв’язків, 

поєднання виробничих, наукових та комерційних 

інтересів із централізованим регулюванням, 

координацією діяльності кожного з учасників та 

субординацією їх взаємодії [2]. 

б) Організація (від грец. інструмент) – це система 

свідомо координованої діяльності двох і більше людей 

на основі спільної мети, інтересів, форм діяльності тощо. 

На думку В. Крижка, організаційна культура 

університету виконує охоронну, інтегруючу, регулюючу, 

адаптивну, орієнтуючу, мотивуючу функції, а також 

формує імідж організації [7]. 

Автор вважає, що корпорація набуває ознак 

організації після того як самоврядування замінюється 

адмініструванням (необхідна умова організації).  

Сформована академічна корпоративна культура 

сприяє просуванню університетського бренду на 

освітньому ринку. Поряд з цим часто постає питання 

щодо визначення самого поняття «корпоративна 

культура» та ототожнення його з поняттям 

«організаційна культура». 

Брендовою ознакою американських університетів та 

коледжів є їх корпоративна культура. Вона вважається 

компонентом місії університету. На сьогоднішній день 

корпоративна культура є основним триггером (trigger- 

причина виникнення явища) успішного функціонування 

академічних організації. Особливість формування 

корпоративності університетів США полягає в 

Наукові дискусії стосовно розуміння дефініцій «корпоративна культура» та «ор ганізаційна культура»  

в теорії менеджменту йдуть від початку ХХ століття. Часто названі поняття чітко не 

розмежовуються, а використовуються як синоніми. Корпоративна і організаційна культура 

університетів та коледжів США є продуктом розвитку цивілізації Нового світу. Вони мають явні й 

неявні (ментальні) родові зв’язки. Організаційна культура університетів та коледжів США відрізняється 

від корпоративної культури цих установ наявністю чіткої системи адміністрування. Наявність 

синергетичних та родових взаємозв’язків корпоративної та організаційної культури університетів та 

коледжів США, на нашу думку, не дозволяють ефективно досліджувати ці феномени окремо один від 

одного. 
Ключові слова: корпоративна культура, організаційна культура  
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«незвичайній особливості американського університет-

ського життя», яка полягає в тотальному суперництві 

(competition) та досягнення переваги (achieving 

preferences). 

З позиції найбільш авторитетних світових рейтингів з 

оцінювання якості знань, університети Сполучених 

Штатів Америки займають лідерські позиції та входять в 

ТОП–100 кращих (Стенфордський університет, 

Массачусетський технологічний інститут, 

Каліфорнійський університет в Берклі, Прінстонський 

університет, Каліфорнійський технологічний інститут, 

Колумбійський університет, Чиказький університет). 

Цей успіх залежить від професорсько-викладацького 

складу, матеріальної сфери, та, як вказують наші 

дослідження, від рівня сформованості корпоративної 

культури.  

Спочатку (ХІ-ХІІ ст.) корпорація розумілась як 

об'єднання декількох осіб для досягнення загальних 

цілей; як професійний союз або співтовариство осіб, 

об'єднаних становими інтересами[5]. Саме вони й 

отримали назву гільдій. Академічній тлумачний словник 

визначає гільдії, як об'єднання купців і ремісників для 

захисту своїх інтересів або цехових привілеїв[1]. 

Нове життя корпорації отримали в Середньовічній 

Європі. Перші купецькі корпорації з’явились в Західній 

Європі XII - XV ст. 

До наукового вжитку термін «корпоративна 

культура» вперше запровадив в XIX столітті німецький 

фельдмаршал Хельмут фон Мольтке щодо 

характеристики взаємовідносин в офіцерському 

середовищі, які регулювалися не тільки статутами, 

судами честі, а й дуелями.  

Перші згадки про корпоративну культуру і спроби 

розробити її концепції, як гілки організаційно-

управлінської науки відносяться до 50 – 60 років ХХ 

ст. [4]. 

Оскільки ми досліджуємо корпоративну культуру 

університетів та коледжів США тож скористаємося 

визначеннями цього поняття науковцями академічної 

спільноти США.  

Кеннет Голд в 1982 році в праці «Managing  for 

Success: A Comparison of the Private and Public Sectors» 

наводить таке визначення: корпоративна культура - це 

унікальні характеристики сприйнятих особливостей 

організації, того, що вирізняє її серед інших у 

галузі [13]. 

Т. Діл та А. Кеннеді в 1982 році визначили 

корпоративну культуру як: сукупність цінностей, норм, 

переконань, поглядів і припущення, які  можливо, не 

були сформульовані офіційно, але які формують 

кордони, в яких співробітники організації можуть 

діяти [11].  

Корпоративна культура, на думку М. Армстронга, 

сукупність переконань, відносин, норм поведінки і 

цінностей, спільних для всіх співробітників даної 

організації. Вони можуть не бути чітко виражені, але 

при відсутності прямих інструкцій визначають спосіб 

дій і взаємодій людей і значною мірою впливають на хід 

виконання роботи [9]. 

Корпоративна культура університету – це 

нематеріальний бік діяльності академічної організації, 

що стосується кожного, проте, часто не приймається до 

уваги. Часто існування корпоративної культури 

помічається тільки тоді, коли університет намагається 

змінити стратегію, або реорганізувати свою структуру, 

тобто привнести будь-які зміни. І якщо ці зміни ідуть у 

розріз з певними усталеними цінностями, нормами 

тощо, тоді організація стикається з величезною силою 

культури.  

Корпоративна академічна культура – явище цілісне 

та багатогранне. Існують певні норми (статут, кодекс, 

регуляції...), яких викладачі та студенти дійсно 

дотримуються. Практично в кожній академічні 

організації, що приділяє увагу внутрішньому клімату, є 

корпоративна культура, що реально існує, та така, до 

якої прагне колектив організації. У кожному 

структурному  підрозділі університету (ректорат, 

департаменти, кафедри, бібліотеки, лабораторії...) існує 

(може існувати) своя субкультура (частина 

корпоративної культури). 

Загалом, корпоративна культура - це система 

загальних соціальних інтересів, переконань, норм 

поведінки, установок і цінностей, які є правилами і 

стандартами, що визначають, як повинні працювати і 

поводитися люди в даній організації. Норми 

корпоративної культури повинні прийматися та 

поділятися переважною більшістю членів організації. 

В соціальному контенті корпоративна культура 

американського університету розглядається 

Ж.Кремером, як негласний код спілкування між членами 

організації, соціальний контроль культури і прийняття 

остаточного рішення [10]. 

Професор університету Берклі Дж. Чартман визначає 

корпоративну культуру,як сукупність норм і цінностей, 

які широко розділяються і міцно утримуються в рамках 

всієї організації [15]. 

Корпоративна академічна культура включає наступні 

елементи:  мотивація співробітників і лояльність; 

внутрішні моделі спілкування; методи прийняття 

рішень; стилі керівництва;організаційна 

філософія;організаційна структура [12].  

Поняття «організаційна культура» було введено в 

науковий лексикон австралійським дослідником Е. Мейо 

в 30-х роках ХХ століття, і відтоді воно стає 

самостійним об’єктом наукового дослідження.  

Появу дефініції «організаційна культура» пов’язують 

з виходом на міжнародну арену з другої половини XX 

століття великих японських корпорацій («Toyota Motor 

Corporation», «Matsushita Electric Industrial Company», 

«Sony Corporation», «Honda MotorCo.», «Toshiba 

Corporation» та ін.), які завдяки специфіці японського 

менеджменту змогли зайняти провідні світові позиції в 

галузі автомобілебудування, радіоелектроніки, 

робототехніки та інформаційних технологій, тим самим 

залучаючи інтерес академічної науки. Але по суті 

справи, при вивченні феноменального успіху корпорацій 

(як американських, так і японських), інтерес дослідників 

спрямований на область вивчення людських відносин з 

приводу виробництва будь-якої продукції або послуг з 

метою отримання прибутку і пошуку «інструментів» 

підвищення ефективності діяльності підприємства, що 
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відображає специфіку саме організаційної культури, а не 

корпоративної.  

Спеціальні дослідження, присвячені саме 

організаційній культурі, стали проводитися в США ще в 

60-ті року ХХ століття. До перших досліджень 

організаційної культури можна віднести доробок 

фундатора наукового менеджменту Е. Мейо (середина 

20 – початок 30 років XX ст.), М. Далтона, Р. Сайєрта та 

Дж. Марча (50-ті роки XX ст.) та ін. Традиційно 

причиною зростання інтересу до організаційної 

культури вважається протистояння західної і японської 

моделей управління організаціями. Успіх японських 

компаній на тлі спаду в американській економіці в 70-х - 

початку 80-х рр. пояснювався особливостями 

японського менталітету, національної культури і 

традицій, багато в чому є визначальним для 

організаційної культуру фірм (згуртованість 

працівників, їх вірність організації, пріоритет інтересів 

компанії над особистими інтересами, ін.). 

В організаційну культуру всесвітньовідомих фірм, 

корпорації, монополій США корпоративна культура 

університетів і коледжів імплантована історично та 

ментально.  

За даними С. Грачової кількість корпоративних 

університетів США складає 1600. Одним з найбільших 

корпоративних університетів вважається підрозділ IBM 

Global Learning, яке має у своєму складі більше 3400 

викладачів у 55 країнах світу; в арсеналі університету 

10000 спеціалізованих курсів. Приклад великого та 

успішного корпоративного університету – Motorola 

University. Річний бюджет цієї організації - близько 100 

млн. дол., її представляють 99 підрозділів в 21 країні 

світу. Motorola University з постійним штатом з 400 

співробітників є одним з найбільших корпоративних 

університетів світу і охоплює чотири світові регіони [3].  

Визначення дефініції «організаційної культури» 

майже так само численні, як і «культури» - в період з 

1960 по 1993 рік в науковій літературі з’явилось 54 

різних визначень. 

Дослідження організаційної культури університетів 

поділяються на такі групи: 

– «поведінкова». Праці Р.М. Сайерта, Дж. Г. Марча, 

Д.Хемптона відштовхувалися від пошуку та аналізу 

закономірностей створення спільних цінностей, понять, 

правил і норм поведінки персоналом в процесі своєї 

діяльності в академічній організації; 

– «ефективності» – Т. Діл, А. Кеннеді, Томас Дж. 

Пітерс, Р.Уотерман акцентували увагу на впливі 

організаційної культури на ефективність діяльності 

академічної організацій; 

– «моделювання» - організаційна культура в 

Е. Шейна, Ч. Хенді, К. Камерона і Р. Куінна 

сприймається як самостійний об'єкт дослідження. Вони 

розробляють моделі її формування, пропонують 

методики оцінки, проводить класифікація типів культур 

і т.п. [8] 

Сфера організаційної культури академічних установ 

охоплює основи психології, соціології, антропології, 

філософії, менеджменту, бізнесу і т. д., тобто вона є 

міждисциплінарною, а звідси і складність визначення 

дефініції.  

Р. Жак у 1952 р. дає таке визначення: організаційна 

культура - це буденне традиційне мислення і дії, яким 

повинні послугуватись нові члени організації, принаймні 

його прийняти, якщо вони хочуть бути прийняті як 

рівноправні працівники [14]. 

Класик менеджменту У. Оучі у 1981 р. визначив, що 

організаційна культура – це символи, церемонії та міфи, 

які повідомляють членам організації важливі уявлення 

про цінності та переконаннях [16]. 

Е. Шейн (1986p.)вказує, що організаційна культура – 

це сукупність раціональних дій, сформованих і 

встановлених групою, які служать для дотримання 

внутрішньої інтеграції і пристосування організації до 

умов зовнішнього оточення[17]. 

К. Штольц (1987 р.) вважає, що організаційна 

культура являє собою неявну, невидиму і неформальну 

свідомість організації (ментальність), яка керує 

поведінкою людей і, в свою чергу, сама формується під 

впливом їхньої поведінки [18]. 

Виходячи з цього, приходимо до думки, що 

організаційна культура американських університетів –  

це система духовних та матеріальних та управлінських 

цінностей, що створюють позитивний образ організації 

чи бренду. 

Відповідно до тієї чи іншої орієнтації визначають 

чотири основні типів організаційної академічної 

культури: 

1) Організаційна культура, що характеризується 

«груповим управлінням». Виробничі успіхи обумовлені 

на таких підприємствах відданим відношенням до праці 

робітників. Мета організації: створення взаємовідносин, 

заснованих виключно на довірі і повазі. Менеджери 

поєднують у собі високий рівень уваги до підлеглих і до 

виробничої ефективності. Це дозволяє свідомо долучати 

підлеглих до виконання цілей організації. Такий підхід 

забезпечує високий моральний настрій, і високі 

показники ефективність.  

2) Організаційна культура типу «страх перед 

бідністю». Працівники докладають мінімальні зусилля 

задля досягнення необхідних виробничих результатів, 

аби тільки не втратити посаду.  

3) Організаційна культура типу «управління 

заміського клубу». У такій організаційній культурі увага 

до задоволенню потреб співробітників веде до створення 

комфортної і дружелюбної атмосфери на підприємстві. 

Керівник установи зосереджує діяльність на створенні 

позитивних взаємовідносинах в колективі, але не 

піклується про ефективність виконання завдань. 

4) Організаційна культура «влада – підпорядкування» 

націлена насамперед на ефективність виконуваної праці 

та звертає мало увагу моральний настрій підлеглих, 

цебто в людські аспекти. 

Використання методології герменевтичного дискурсу 

щодо аналізу корпоративної й організаційної культури 

(змістовний аспект) університетів та коледжів США 

дозволяє нам зробити наступні висновки:  

1. Корпоративна і організаційна культура 

університетів та коледжів США є продуктом розвитку 

цивілізації Нового світу. Вони мають явні й неявні 

(ментальні) родові зв’язки. В основі цих феноменів 
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колективна інтелектуальна, пізнавальна, дослідницька 

діяльність соціальних та професійних груп. 

2. Організаційна культура університетів та коледжів 

США відрізняється від корпоративної культури цих 

установ наявністю чіткої системи адміністрування.  

3. Корпоративна і організаційна культура 

університетів та коледжів США є предметом досліджень 

й турботи (політичної, соціальної, фінансової...) держави 

та приватних корпорацій та монополій.  

4. Наявність синергетичних та родових 

взаємозв’язків корпоративної та організаційної культури 

університетів та коледжів США, на нашу думку, не 

дозволяють ефективно досліджувати ці феномени 

окремо один від одного.  
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HERMENEUTIC DISCOURSE OF TERMS CORPORATE AND ORGANIZATIONAL CULTURE ACADEMIC 

ENVIRONMENT US 

The scientific discussion about understanding the definitions of «corporate culture» and «organizational culture» in 

management theory come from the early twentieth century. Often called the concept is not c learly delineated, and are used 

interchangeably. Corporate and organizational culture of universities and colleges in the USA is a product of civilization of  

the New World. They are explicit and implicit (mental) ancestral links. The organizational culture  of universities and col leges 

in the United States differs from the corporate culture of these institutions a clear system of administration. The presence of 

synergistic relationships and generic corporate and organizational culture of universities and col leges in the United States, in  

our opinion, cannot effectively investigate these phenomena separately. 
Keywords: corporate culture, organizational culture 
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Постановка проблеми. Необхідність докорінного 

поліпшення якості кадрового потенціалу, забезпечення 

його ефективного професійного розвитку зумовлена 

потребою у висококваліфікованих кадрах, ерудованих, 

компетентних управлінцях з інноваційним мисленням, 

здатних до відповідального прийняття управлінських 

рішень. Забезпечення держави висококваліфікованими 

спеціалістами - це складний безперервний процес, який 

передбачає удосконалення державної кадрової політики, 

спрямованої на послідовне здійснення низки науково -

дослідних, організаційно-управлінських, політичних та 

законодавчих дій. 

На сучасному етапі державотворення в Україні все 

гостріше відчувається необхідність підготовки нової 

генерації висококваліфікованих кадрів для Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (далі – 

ДСНС України), спроможних ефективно і в найкоротші 

строки реалізувати поставлені на них завдання.  

Мета роботи. Дослідити нормативно-правовий 

аспект підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах ДСНС України. 

Викладення основного матеріалу. Проблемами 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 

ДСНС України займались В.П. Садковий, В.Є. Росоха, 

О.О. Назаров, С.М. Домбровська, А.В. Ромін та інші. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у вищих 

навчальних закладах України у своїй основі ґрунтується 

на Законі України «Про вищу освіту» № 1556-VII, який 

був прийнятий Верховною Радою України 1 липня 2014 

року. В його основу закладено проект закону «Про вищу 

освіту» № 1187-2, який розроблявся та вдосконалювався 

громадськістю, освітянами та науковця з лютого 2012 

року. З прийняттям цього закону набули чинності й 

абсолютно нові принципи вищої освіти, такі як:  

 Академічна автономія. Кожен виш отримав 

право впроваджувати власні освітні та наукові програми; 

 Незалежний контролюючий орган — 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти; 

 Фінансова та господарська автономія. Виші 

можуть відкривати власні рахунки, отримувати кредити, 

розпоряджатися майном та землею. Вони зможуть 

засновувати наукові парки та підприємства, що 

займаються наукою чи інноваціями; 

 Сильне студентське самоврядування; 

 Прозорість. Кожен вищий навчальний заклад 

зобов'язаний публікувати на власному сайті документи 

про свої фінанси, майно, у тому числі кошториси, звіти 

про їх виконання, розподіл зарплат тощо; 

 Ректори, декани, завідувачі кафедр будуть 

обиратися на свої посади на 5 років і не зможуть їх 

обіймати більше ніж двічі; 

 П'ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: 

- молодший бакалавр 

- бакалавр 

- магістр 

- доктор філософії 

- доктор наук; 

 Ступінь «спеціаліста» скасовано; 

 Не буде рівнів акредитації вищих навчальних 

закладів. Будуть 4 типи вишів: 

- університети (універсальні навчальні заклади);  

- інститути та академії (галузеві навчальні 

заклади) і 

- коледжі (де готують спеціалістів до рівня 

молодшого бакалавра чи бакалавра); 

 Проти плагіату: наукові роботи та відгуки 

опонентів перед захистом будуть розміщуватися на 

сайтах вишів; 

 Конкурентна система держзамовлення. 

Механізм електронного вступу до вишів і автоматичного 

розміщення держзамовлення. 

 Стипендії на рівні прожиткового мінімуму. 

 Гарантоване цільове фінансування наукових 

розробок в університетах, які отримають статус 

національного або дослідницького. 

 Мовою викладання є державна мова. Для 

підвищення міжнародної академічної мобільності виш 

має право частину дисциплін викладати англійською чи 

іншими іноземними мовами, але забезпечивши при 

цьому знання здобувачами відповідної дисципліни й 

українською; 

Таким чином сучасна вища освіта стає фундаментом 

для інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку суспільства і 

держави. Метою якої є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток 

її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 

високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на 

Проаналізовано нормативно-правовий аспект підготовки фахівців у  вищих навчальних закладах 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Визначено, що навчально -виховний процес для фахівців 

цієї справи ґрунтується на відповідних нормативно -правових актах Міносвіти України, та Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій.   

Ключові слова: вища освіта, фахівці служби цивільного захисту, пожежна безпеки, управління 

пожежної безпеки, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
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цій основі інтелектуального, творчого, культурного 

потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу. 

Так і підготовка висококваліфікованих фахівців 

служби цивільного захисту повинна ґрунтуватися на 

вищевикладених принципах, для випуску першокласних 

професіоналів своєї справи. Навчально-виховний процес 

для фахівців цієї справи ґрунтується на відповідних 

нормативно – правових актах Міносвіти України, та 

ДСНС України.  Для цього у Кодексі цивільного захисту 

України (далі – КЦЗ) відведено Розділ 7, який 

присвячений саме «Навчання осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та 

рятувальників, керівного складу, фахівців, діяльність 

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту, підготовка органів 

управління та сил цивільного захисту». В ньому 

визначено, що порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти і науки [1]. 

Поряд з цим, підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту за відповідними професіями, 

спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюються 

навчальними закладами цивільного захисту, що 

утворюються відповідно до законодавства та є 

закладами державної форми власності.  

З 1 вересня 2015 року у дію вступила постанова 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей", за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, яка діє відповідно 

до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України 

"Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України. У цій 

постанові затвержен новий перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти та установлено, що здобувачі 

вищої освіти, які вступили до вищих навчальних 

закладів до набрання чинності цією постановою, 

продовжують навчання відповідно до обраних напрямів 

підготовки та спеціальностей. 

Відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти спеціальність «Пожежна 

безпека» присвоєно код спеціальності 261 та віднесено 

до галузі знань «Цивільна безпека» (шифр галузі 26) на 

ряду з такими спеціальностями як: «Правоохоронна 

діяльність» та «Цивільна безпека». 

Також у КЦЗ рівень фахової підготовки осіб 

рядового і молодшого начальницького складу служби 

цивільного захисту та основних працівників 

професійних аварійно-рятувальних служб визначається 

стандартами професійно-технічної освіти. Рівень 

підготовки осіб середнього і старшого начальницького 

складу служби цивільного захисту, а також керівного 

складу професійних аварійно-рятувальних служб 

визначається стандартами вищої освіти. 

Систему стандартів вищої освіти складають 

державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти 

вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих 

навчальних закладів [2]. 

Зупинимося детальніше на галузевих стандартах 

вищої освіти  та стандартах вищої освіти вищих 

навчальних закладів які проводять підготовку фахівців 

за напрямом «Пожежна безпека» та спеціальностями 

«Пожежна безпека», «Управління пожежною безпекою». 

Однією з основних складових галузевих стандартів 

вищої освіти  є освітньо-професійні програми 

підготовки. Освітньо-професійна програма підготовки у 

галузі знань  "цивільна безпека", напрямом підготовки 

"пожежна безпека" установлює: нормативну частину 

змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких 

забезпечує формування системи умінь відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

рекомендований перелік навчальних дисциплін і 

практик; нормативний термін навчання за очною 

формою навчання; нормативні форми державної 

атестації. 

Відповідно до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників ДСНС України 

фахівець може займати первинну посаду фахівця з 

протипожежної безпеки [3]. 

Відповідно до посад, що можуть займати випускники 

вищого навчального закладу, вони придатні до 

виконання виробничих функцій (здійснення певних 

типів діяльності) та типових для даної функції завдань 

діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь 

щодо вирішення цього типового завдання діяльності. 

Висновки. Вищі навчальні заклади ДСНС України 

відповідають усім вимогам та стандартам підготовки 

висококваліфікованих фахівців за напрямом «Пожежна 

безпека» та спеціальностями «Пожежна безпека», 

«Управління пожежною безпекою». 
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   Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Серед найважливіших тенденцій у сучасній освіті 

спостерігається широкомасштабний перегляд стандартів 

підготовки, навчальних програм і підходів до організації 

освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Необхідність формування професійної 

компетентності у курсантів є своєрідною відповіддю на 

проблемну ситуацію у професійній підготовці майбутніх 

офіцерів, що виникла внаслідок протиріччя між 

необхідністю забезпечити сучасну якість такої 

підготовки в умовах реформування НГУ і неможливістю 

вирішити це завдання традиційним шляхом. 

 Компетентнісний підхід є ключовим у процесі 

модернізації вищої військової освіти в Україні, саме 

тому висвітлення його змісту, прикладної значущості у 

контексті удосконалення професійної підготовки 

майбутніх офіцерів  є актуальною потребою часу.  

Аналіз досліджень та публікацій. Питання 

застосування компетентнісного підходу ґрунтовно 

розглянуто в роботах В. Вербицького, Г. Зайчука, 

Е. Зеєра, І. Зимньої, Д. Заводчикова, Н. Мурованої, 

О. Овчарук, О. Пометун, М. Пустового, М. Сосніна, 

Н. Табачук, М. Філатова, А. Хуторського, Ю. Швалба та 

ін.  

Професійна компетентність фахівця була предметом 

розгляду в дослідженнях О. Антонової, О. Дубасенюк, 

І. Зязюна, Л. Карпової, Н. Кузьміної, О. Ломакіної, 

А. Маркової, Г. Монахова, Н. Ничкало, М. Павлютен-

кова. 

Питання професійної компетентності майбутніх 

офіцерів були присвячені роботи О. Барабанщикова, 

В. Бачевського, А. Борисовського, К. Вербицького, 

В. Герасимчука, Д. Іщенка, Т. Олійника, П. Онищука, 

Г. П’янковського.   

Разом з тим аналіз наукової літератури свідчить, що 

бракує робіт, які б мали прикладну спрямованість у 

цьому питанні. Дослідження також потребує уточнення 

термінів «компетентністний підхід», «компетентність», 

«компетенція» у зв’язку із тим, що єдиних визначень 

цих термінів на сьогодні не існує, а науковці широко їх 

тлумачать.  

Метою статті є уточнення понять 

«компетентністний підхід», «компетентність», 

«компетенція», простеження реалізації 

компетентністного підходу у підготовці майбутніх 

офіцерів на прикладі викладання інтегрованої 

навчальної дисципліни «Соціогуманітарні основи 

військово-професійної діяльності», обґрунтування 

актуальності компетентністного підходу у сучасній 

військовій освіті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Реформування Національної гвардії України до 2022 

року відповідно до стандартів НАТО потребує новітніх 

підходів щодо підготовки військових фахівців. На 

сьогодні компетентнісний підхід є втіленням 

інноваційного процесу в освіту, який висуває на перше 

місце здатність майбутнього військового фахівця 

конструктивно вирішувати проблеми, що виникнуть у 

різних ситуаціях його військово-професійної діяльності. 

Аналіз науково-методичної, довідкової та 

енциклопедичної літератури засвідчив відсутність 

єдиного підходу до визначення понять 

«компетентнісний підхід», «компетентність», 

«компетенція». 

Н. Нагорна «компетентнісний підхід» розглядає як 

такий вид змісту освіти, що не зводиться до знаннєво-

орієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід 

вирішення життєвих проблем, виконання ключових 

функцій, соціальних ролей, компетенцій [1].  

В. Химинець наголошує на тому, що 

компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу 

накопичення знань, умінь і навичок у площину 

Однією з вимог реформування НГУ відповідно стандартам НАТО є вдосконалення фахової 

підготовки військовослужбовців, її орієнтація на  практичну складову.  

У статті розглянуто компетентністний підхід як пріоритетний інноваційний напрямок підготовки 

до військово-професійної діяльності майбутніх офіцерів в умовах реформування НГУ відповідно 

стандартам НАТО. Уточнено сутність понять «компетентністний підхід», «компетентність», 

«компетенція», простежено реалізацію компетентністного підходу у підготовці майбутніх офіцерів на 

прикладі викладання інтегрованої навчальної дисципліни «Соціогуманітарні основи військово -професійної 

діяльності», обґрунтовано актуальність компетентністного підходу у сучасній військовій освіті в 

умовах реформування НГУ. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, підготовка майбутнього 

офіцера, інтегрована навчальна дисципліна , практична спрямованість військової освіти.  
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формування й розвитку в особистості здатності 

практично діяти і творчо застосовувати набуті знання та 

досвіт у різних життєвих ситуаціях [2].  

Заслуговує на увагу позиція Н. Побірченко, яка 

зазначає, що «компетентність» варто характеризувати, 

як інтегральну здатність розв’язувати конкретні 

проблеми, що виникають у різних сферах життя. Така 

здатність передбачає наявність знань, якими потрібно не 

стільки володіти як такими, скільки володіти певними 

особистісними характеристиками і вміти у будь-який час 

знайти і відібрати потрібні знання у створених людством 

величезних сховищах інформації» [3,с.41]. 

О. Пометун, акцентує увагу на тому, що 

«компетентнісний підхід» в освіті пов’язаний з 

особистісно зорієнтованим і діяльнісним підходами до 

навчання, оскільки стосується особистості того, хто 

навчається, і може бути реалізованим і перевіреним у 

процесі виконання конкретною особистістю певного 

комплекту дій». [4,с.66]. 

У ряді наукових джерелах «компетентнісний підхід» 

трактується як націленість освітнього процесу на 

формування та розвиток у суб’єктів навчання ключових 

і предметних компетенцій (компетентностей) (С. Адам, 

А. Андрєєв, О. Корсакова, О. Пометун, Д. Трубачова та 

ін.). Основною його особливістю, на думку С. Адама, є 

перенесення акцентів з процесу навчання на його 

результати, якими є компетенції. Останні не є 

ізольованими одиницями навчальних планів, вони 

втілюють елементи академічної та професійної освіти, 

оцінку попереднього досвіду навчання та тенденції до 

подальшого розвитку [5]. 

Отже, на сьогодні компетентнісний підхід забезпечує 

формування низки компетенцій, якими має оволодіти 

кожен майбутній фахівець і сприяє формуванню 

ключових, загальногалузевих і предметних 

компетентностей.  

У тлумачних словниках термін «компетентність» 

визначається як поінформованість, обізнаність, 

авторитетність [6,с.560]. 

На думку А. Маркової, компетентність є 

«індивідуальною характеристикою ступеня 

відповідності вимогам професії; здатністю й умінням 

людини виконувати певні трудові функції» [7,с.31]. 

Е. Зеер компетентність розглядає як сукупність 

знань, умінь, досвіду,відображену в теоретико-

практичній підготовленості до їх реалізації вдіяльності 

на рівні функціональної грамотності [8]. 

М. Пентилюк, розглядає компетентність як високий 

рівень кваліфікації особистості та стверджує, що «це 

здатність ефективно і творчо застосовувати знання у 

міжособистісних стосунках, виявляти індивідуальні 

вміння й навички» [9,с.56]. 

О. Пометун, Н. Бібік, Г. Ващенко, визначають 

компетентність як спеціально організовані набори знань, 

умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі 

навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто 

ідентифікувати і розв'язувати, незалежно від контексту 

(від ситуації) проблеми, характерні для певної сфери 

діяльності. 

Усі запропоновані вченими визначення не суперечать 

одне одному, а є взаємодоповнюючими. 

Таким чином, поняття «компетентність» можна 

трактувати як результат навчальної діяльності 

особистості, здатність реалізовувати набуті знання, 

уміння й навички в практичній діяльності та різних 

життєвих ситуаціях. Тобто це особистісна 

характеристика фахівця, який володіє низкою 

відповідних компетенцій. 

Досить часто терміни «компетентність» і 

«компетенція» ототожнюють, уживаючи їх як синоніми. 

Однак це не тотожні поняття, а різнорівневі, 

взаємопов’язані і взаємозалежні між собою, адже кожне 

з них має своє значення. 

Укладачі Великого тлумачного словника української 

мови «компетенцію» пояснюють як «добру обізнаність 

із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь 

організації, установи або особи» [10,с.560]. 

Л. Мамчур  зазначає, що «компетенція – це чітко 

окреслені знання, які повинна мати особа, коло питань, у 

яких вона має бути обізнана і які необхідні для успішної 

практичної діяльності відповідно до загальновизначених 

норм, законів, правил» [11,с.55]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можемо 

стверджувати, що компетенція – це очікувані й 

вимірювані досягнення, що підтверджують здатність 

людини виконувати певні дії самостійно, після 

засвоєння відповідної системи знань. «Компетентність» 

визначає рівень професіоналізму особистості, а її 

досягнення відбуваються через здобуття нею необхідної 

«компетенції», що є метою професійної підготовки 

фахівців. 

Таким чином, розглядаючи професійну підготовку 

курсантів в умовах ВВНЗО з позицій компетентнісного 

підходу, можна дійти до висновків, що її результатом  є 

формування компетентності щодо майбутньої військово -

професійної діяльності (відповідних знань, розумінь, 

умінь, цінностей, інших особистих якостей), які набув та 

здатен продемонструвати майбутній офіцер після 

завершення навчання в межах певної спеціальності.  

Формування компетентності відбувається шляхом 

придбання під час навчання суми компетенцій, які є 

комбінацією характеристик (що відносяться до знань і їх 

застосування, умінь, навичок, здібностей, цінностей і 

особистих якостей) і дозволяють забезпечити виконання 

віськово-професійних обовʼязків на високому рівні.  

Важливим аспектом цього процесу у ВВНЗО є 

удосконалення відповідних навчальних планів і програм 

з урахуванням формування професійних 

компетентностей, які є актуальними у підготовці 

сучасного військового професіонала. 

У Національній академії Національної гвардії 

України, враховуючи специфіку військово-професійної 

діяльності майбутнього офіцера-правоохоронця, було 

визначено низку загальних (ЗК) та професійних 

компетенцій (ПК), якими повинен володіти випускник 

після засвоєння освітньо-професійної програми. Серед 

них важливу роль відіграють компетенції, які 

спрямовані на здатність офіцера, як  майбутнього 

військового професіонала, керівника та громадянина,  

здійснювати військово-професійну діяльність відповідно 

до вимог сучасного суспільства та викликів сьогодення.  
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На реалізацію формування цих важливих 

компетенцій спрямоване вивчення нової інтегрованої 

навчальної дисципліни «Соціогуманітарні основи 

військово-професійної діяльності». 

«Соціогуманітарні основи військово-професійної 

діяльності» –  інтегрована навчальна дисципліна, зміст 

викладення якої лежить на перетині різних 

соціогуманітарних дисциплін: філософії та історії, 

українознавства та етнографії, етнології та 

державознавства, етнопсихології, політології й 

геополітики, культурології, релігієзнавства й 

мистецтвознавства.  

Інтегрований навчальний курс складається з двох 

блоків змістових модулів. Блок змістових модулів 

1 «Українське державотворення: етноісторичний, 

етнодержавний та військовий аспекти» дає знання 

історико – політичних аспектів  етнонаціональних та 

державотворчих процесів України, щодо ролі армії у 

державному будівництві. 

Блок змістових модулів 2 «Військова культура у 

загальнокультурному та національному контекстах» 

спрямований на закладання теоретичних основ щодо  

розуміння військової культури як невід’ємної складової 

культурного поля української нації та 

західноєвропейського культурного простору. 

Виховна мета інтегрованого курсу спрямована на 

формування національної свідомості, активної 

громадянської позиції, почуття гордості за 

приналежність до народу України, до її Національної 

гвардії, усвідомлення необхідності існування, зміцнення 

національної держави та захисту її суверенності та 

незалежності, її Конституції, прав громадян, поваги до 

національних культурних традицій та європейських 

цінностей. 

Навчально-пізнавальна мета інтегрованого курсу 

спрямована на осягнення майбутніми офіцерами суті 

явищ і процесів, що відбувалися і відбуваються в 

Україні у галузі державного будівництва, ролі 

української військової організації у процесах 

етнодержавотворення, у галузі національних культурних 

здобутків невідривно від розвитку європейської 

цивілізації з найдавніших часів до сьогодення, вміння 

використовувати отриману інформацію для вирішення 

службово-бойових завдань. 

Інтегрована дисципліна «Соціогуманітарні основи 

військово-професійної діяльності» спрямована на 

формування важливих загальних (ЗК) та професійних 

(ПК) компетенцій майбутніх офіцерів, таких як: 

здатність розуміти соціальну значущість своєї 

майбутньої професії, мету і сенс військової служби, 

виконувати громадянський і службовий обов'язок, 

професійні завдання відповідно до норм моралі, 

професійної етики та службового етикету (3К); здатність 

засвоювати і реалізовувати наукові та культурні 

досягнення світової цивілізації з уважним відношенням 

до різних культур, релігій, ідеї збереження миру (ЗК); 

здатність аналізувати соціокультурні явища та процеси у 

світі, державі, військових колективах та приймати 

правомірні рішення з урахуванням національно-

культурної, історичної, релігійної специфіки (ЗК); 

здатність бути освіченим членом суспільства, мати 

світогляд, відповідний сучасному рівню соціальних, 

економічних, інформаційно-правових та військово-

професійних знань, вміти діалектично мислити, 

оцінювати, виходячи з інтересів держави, історичні та 

сучасні процеси у світі та країні; розуміти місце і роль у 

ньому Національної гвардії України (ПК);здатність 

формувати у військовослужбовців вірність Україні, 

військовому обов'язку і військовій присязі, патріотизм, 

високі бойові і морально-психологічні якості (ПК). 

Навчальний курс «Соціогуманітарні основи 

військово-професійної діяльності» у професійній 

підготовці майбутніх офіцерів має не стільки 

зосередитись на поінформованості курсантів (тобто 

наданні їм ґрунтовних знань), а зорієнтувати їх уміння 

використовувати інформацію для вирішення проблем, 

що виникають у всіх видах професійної діяльності та 

сферах взаємовідносин. Це є нагальною потребою в 

зміні пріоритетів вищої військової освіти і потребує 

підсилення її практичної зорієнтованості у межах 

компетентністного підходу у сучасній військовій 

освіті [12]. 

У зв’язку з цим, здобуття окреслених компетенцій 

сприяє формування високого рівня професіоналізму 

особистості, тобто компетентності, зокрема, у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, що полягає у 

засвоєнні способів отримання знання з різноманітних 

джерел соціальної інформації: філософських, 

культурологічних, політичних тощо; компетентності у 

сфері військово-професійної діяльності, що полягає у 

розкритті соціокультурних, соціологічних, етико- 

професійних аспектів службово-бойової діяльності; 

компетентності, що пов’язана з виникненням 

інформаційного суспільства та слугує філософсько -

соціологічною характеристикою цього суспільства, 

розвиває здатність критично ставитися до інформації, 

що поширюються засобами масової інформації 

(особливо ця компетентність є актуальною в умовах 

сучасної гібридної війни), компетентності у сфері 

громадсько-суспільної соціальної діяльності, що 

розвиває істотні елементи культури, сприяє розвитку 

здатності брати на себе відповідальність, брати участь у 

процесі прийняття рішень, компетентності, що 

стосується службово-бойової діяльності та життя у 

багатокультурному та багатоконфесійному суспільстві. 

Відхід від інформаційно-описових та 

репродуктивних підходів навчання при викладанні 

нового навчального курсу «Соціогуманітарні основи 

військово-професійної діяльності», орієнтація на 

різноманітні активні форми й методи  спрямовані на 

забезпечення формування професійної компетентності, 

зокрема, виявлення умінь та навичок критичного 

осмислення проблем, набуття досвіду самостійного 

опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, 

нестандартного стилю мислення, розвитку 

самосвідомості, створення атмосфери співробітництва, 

розвитку навичок спілкування. Такі якості, безумовно, 

стануть у нагоді у військово-професійній діяльності 

майбутніх офіцерів. 

Таким чином, компетентнісний підхід є актуальною 

інноваційною системою фахової підготовки майбутніх 

офіцерів НГУ, яка висуває на перше місце не 
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інформованість тих, хто навчається, а вміння вирішувати 

проблеми в різних ситуаціях.  

Компетентністний підхід створює нові можливості 

для освітньо-виховної системи, а саме: росту 

варіативності та особистісної орієнтації; посилення у 

змісті і формах організації навчально-виховного процесу 

практичної орієнтації військової освіти; посилення 

інтегративного підходу до організації навчального 

процесу; формування широкої інформаційної культури 

курсантської молоді. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

В умовах реформування НГУ сучасна парадигма 

військової освіти має ставити у центр освітньої 

діяльності формування компетентного фахівця. 

Результатом фахової підготовки є готовність та 

здатність офіцера реалізувати свої знання і досвід у 

службово-бойовій діяльності, діяти в нових умовах, 

знаходити нестандартні підходи до вирішення проблем. 

Формування компетентності відбувається шляхом 

придбання під час навчання суми компетенцій, які є 

комбінацією характеристик (що відносяться до знань і їх 

застосування, умінь, навичок, здібностей, цінностей і 

особистих якостей) і дозволяють забезпечити виконання 

військово- професійних обов’язків на високому рівні.  

Інтегрований навчальний курс «Соціогуманітарні 

основи військово-професійної діяльності»  спрямований 

на формування у майбутніх офіцерів вміння розуміти і 

аналізувати історичні, сучасні соціокультурні та 

політичні  явища, суть  демократичних цінностей, 

усвідомлення власної національної ідентичності, 

значущості соціальної ролі майбутньої професії у 

питаннях захисту держави.  

Застосування активних форм й методів навчання при 

викладанні навчального курсу будуть сприяти 

формуванню творчого мислення військового спеціаліста, 

здатного продуктивно вирішувати складні питання 

військово-професійної діяльності. Особливого 

практичного значення для офіцера ці вміння та навички 

набувають в умовах реформування НГУ відповідно до 

стандартів  НАТО. 

До перспективних напрямів досліджень даної 

проблематики ми відносимо  роботу над 

удосконаленням компетентнісної моделі бакалавра / 

магістра і розробку технологій оцінки сформованості у 

випускників ВВНЗО окремих професійних компетенцій. 
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Постановка проблемы. В мировом сообществе 

развиваются процессы глобальной информатизации всей 

общественной жизни. От уровня информационно-

технологического развития и его темпов зависят 

состояние экономики, уровень и качество жизни людей, 

национальная безопасность и роль государства в 

мировом сообществе. Процессы интеграции, 

интернационализации различных сфер деятельности, 

отражающиеся в многочисленных профессиональных и 

личных контактах представителей различных культур, а 

также социально-политическая ситуация в нашей стране, 

обозначившая стремление Украины к дальнейшей 

интеграции в мировое сообщество и, в частности, в 

европейское образовательное пространство, - все это 

обусловило необходимость владения иностранным 

языком как общественно и личностно значимым 

фактором, расширяющим возможности самореализации 

современного специалиста. Отсюда, актуальным 

становится обеспечение относительной языковой 

свободы в динамично развивающимся мире, что 

настоятельно требует проведения модернизации 

образовательных систем, которая может быть выражена 

в развитии новых инициатив в сфере обучения и 

изучения иностранных языков.  

Обучение иностранным языкам (ИЯ) в высшей 

школе переживает период радикальных трансформаций. 

Процесс обучения ИЯ реализуется посредством 

технологии обучения, которая задает определенные 

формы взаимодействия между преподавателем и 

студентами, студентов друг с другом и со средствами 

обучения. Элементами внешней среды по отношению к 

системе обучения ИЯ в неязыковом вузе выступают 

социальный заказ общества (государства); система 

высшего профессионального образования; современная 

лингвистическая, психолого-педагогическая и 

методическая наука; уровень развития современной 

техники и технологии, определяющий особенности 

современной информационно коммуникационной среды. 

В сфере иноязычной подготовки специалистов 

актуальным становится владение ими иностранным 

языком на уровне международных стандартов, 

компетентность в области иноязычного 

профессионального общения, способность к 

профессиональному межкультурному взаимодействию и 

желание совершенствоваться в профессиональной 

деятельности.  

Цель статьи – рассмотреть основные тенденции 

обучения иностранным языкам для специальных целей в 

неязыковых вузах и возможность реализации 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Изложение основного материала. Сегодня мы 

наблюдаем переход всех культурных процессов к 

компьютерно опосредованным формам производства, 

распространения и  коммуникации [6] и происходящая 

на наших глазах «коммуникационная революция» 

проявляется в порождении коммуникационно-

информационных технологий, таких как Интернет-

коммуникация [8]. Это приводит к тому, что с 

появлением глобальной сети Интернет «взаимосвязь 

участников коммуникационного процесса становится не 

двухсторонней и однонаправленной, а многосторонней 

наподобие сложнейшего тезауруса нервных связей в 

центральной нервной системе» [5]. При этом Интернет 

выступает «не только как источник разнообразной 

информации и эффективное средство коммуникации, но 

и новое медийное пространство» [8]. Это, в свою 

очередь, позволяет рассматривать медиа обучение как 

движущую силу прогрессивной реформы 

профессионального обучения в целом в процессе 

перехода от репродуктивной к активной парадигме 

освоения знаний, к образованию, основанному на 

активной и конструктивной совместной деятельности.  

В качестве основных факторов, определяющих 

достижение целей обучения иностранному языку и 

эффективности обучения с использованием ИКТ 

выступают: лингвистические, связанные с выявлением 

закономерностей в организации привлекаемого 

языкового материала и его систематизации на 

когнитивном, семантическом уровнях; дидактические, 

связанные с обучением структуризации 

профессионально ориентированных ситуаций, 

межкультурным параметрам, систематизацией этапов 

В статье анализируются современные тенденции обучения английскому языку для специальных целей в 

неязыковом вузе при использовании информационно-коммуникационных технологий, рассматриваются  

специальные методические и дидактические принципы, призванные отразить особенности обучения ИЯ в 

компьютерной среде при  формировании компетентности в области иноязычного профессионального 

общения.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык (ИЯ) для 

специальных целей, иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, медиа обучение, 

Интернет коммуникация 
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образовательных и научно-исследовательских форм 

деятельности в условиях технического вуза. [3].  

В процессе обучения ИЯ с использованием ИКТ для 

формирования коммуникативной компетенции у 

студентов технических вузов на материале общественно-

технической тематики лежат основополагающие 

принципы личностно-ориентированного подхода к 

обучению и использования технологий обучения, 

которые, в конечном итоге направлены на 

формирование у обучаемых способности к социальному 

взаимодействию с представителями иной 

лингвокультуры и на приобщение будущих 

специалистов к иностранному языку как способу 

межкультурного взаимодействия [2]. Среди много-

образия новых педагогических технологий 

гуманистической направленности с учетом целей и задач 

обучения студентов технических вузов в формировании 

коммуникативной компетенции на материале 

общественно технической тематики сети Интернет 

наиболее адекватными поставленным целям являются 

обучение в сотрудничестве, проектные, проблемные 

методы обучения, включающие творческие 

коммуникативные задания интерактивного типа [1].  

При отборе учебного материала необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

1) материал должен быть аутентичным и доступным в 

языковом отношении; 2) информация должна 

соответствовать изучаемой теме; 3) предлагаемый 

материал должен быть проблемным; 4) источники для 

отбора материала должны быть постоянными и 

авторитетными. 

Если обратиться к методическим принципам 

обучения иностранным языкам в неязыковом вузе [3], то 

известные методические принципы (коммуникатив-

ности, взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности, учета особенностей родного языка, 

доминирующей роли упражнений, аппроксимации 

иноязычной речевой деятельности) необходимо 

дополнить принципом обучения в контексте межкуль-

турной парадигмы, межъязыковой координации, 

вариативности предметного содержания, рефлексивно -

творческого характера изучения ИЯ, опоры на 

проблемность, заложенную в характере языковой 

деятельности. Дидактические принципы обучения 

иностранным языкам в неязыковом вузе (сознательности 

студента, его активности, наглядности обучения, учета 

индивидуальных особенностей студентов, 

профессиональной направленности обучения, единства 

обучения и развития студента) следует добавить 

принципами самоопределения и саморазвития студента, 

принципом опоры на рефлексию и самооценку учебной 

деятельности, принципом креативности студента. 

Формирование иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции диктует расширение 

содержания дидактического принципа сознательности 

учения. Данный принцип требует осознания студентами 

таких факторов, как: стилевые особенности научно -

профессионального общения как социокультурного 

феномена, его связь с нелингвистическим 

социокультурным контекстом профессии, с 

профессиональной когнитивно-коммуникативной 

деятельностью; содержание и структура передаваемой в 

таком общении информации; экстралингвистические 

параметры коммуникативной ситуации, в рамках 

которой функционирует тот или иной текст; структурно -

композиционные особенности различных типов текстов 

и дискурсов, способов управления дискурсом; 

межкультурные различия, влияющие на характер и 

успешность общения представителей различных 

лингвосоциумов, факт «чужеродности» партнера по 

коммуникации.  

В последнее время рассматриваются 

многочисленные специальные принципы, призванные 

отразить особенности обучения ИЯ в компьютерной 

среде [4]. К таким принципам, которые являются 

специфичными для системного использования 

программно-аппаратных средств при обучении ИЯ в 

неязыковом вузе относятся: принцип комплексного 

использования программно-аппаратных средств 

обучения; принцип соответствия используемых в 

учебном процессе программно-аппаратных средств 

новейшим технико-технологичным возможностям. Если 

говорить о содержании обучения ИЯ в неязыковом вузе, 

соответствующего особенностям профессионального 

общения в современной информационно -

коммуникационной среде, то в настоящее время 

наблюдается тенденция к изменению в этой среде 

актуальности различных видов речевой коммуникации: 

одни из них приобретают приоритетное значение, в то 

время как другие утрачивают свою актуальность. В 

условиях существования Интернета как специфического 

средства запроса информации по ключевым словам -

референтам, прежде всего, видоизменяется поисково -

реферативное чтение. Кроме того, особую актуальность 

приобретает создающее – информативное чтение по 

основной специальности, которое подразумевает 

творческую переработку присвоенной информации, 

формулировку собственных выводов, заключений, 

оценок.  Первоочередная задача этого вида учебной 

деятельности – научить будущих специалистов чтению 

текстов по специальности, пониманию их и грамотному 

извлечению профессионально значимой информации. 

Индивидуальное чтение представляет собой чтение 

экстенсивное, которое предполагает умение 

самостоятельно читать большой объем текста с высокой 

скоростью, сосредотачиваясь при этом на 

содержательной стороне прочитанного [7]. При 

выполнении заданий на составление глоссария по 

тематике прочитанных статей по специальности 

магистранты могут быть ознакомлены с возможностями 

компьютерных программ-конкордансов и лексических 

корпусов, типа The British National Corpus 

(http://info.ox.ac.uk/bnc) и др. Кроме того, необходимо 

уделить внимание формированию навыков правильного 

пользования системами машинного перевода и 

редактирования полученных с их помощью переводных 

текстов. Так же можно предложить ознакомится с таким 

инструментом, как «Социальная сеть закладок» 

(http://delicious.com/) – ресурсом, который позволяет 

хранить и удобным образом систематизировать 

«закладки» (bookmarks), т.е. ссылки на сайты с 

интересующей пользователя информацией. Все 
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предлагаемый задания существенно отличаются от 

традиционных языковых упражнений, поскольку для их 

выполнения обучаемый должен применить полученные 

ранее знания не только по иностранному языку, но и по 

использованию компьютерных программных ресурсов, 

выполнить заданный объем работы и представить 

результаты в определенном формате, то есть создать 

«продукт» своей учебной деятельности. Для развития 

умений просмотрового, поискового и ознакомительного 

чтения отбираются достаточного объемные тексты, 

поэтому целесообразно записывать такие тексты на СД. 

Система skype позволяет проводить обсуждение, 

дискуссию по проблеме, способствуя развитию навыков 

устной речи. 

Технологии Web 2.0 все активнее используются в 

практике преподавания ИЯ. Говоря о технологии Wiki 

мы подразумеваем участие пользователей в создании 

информации, ее редактировании и актуализации, что 

характерно для сайтов Wiki. Wiki прекрасно реализуют 

многие современные концепции преподавания. 

Простота, доступность, социализация и возможность 

структурирования материалов сделали Wiki 

современным инструментом образования. В настоящее 

время крупнейшими Wiki-сайтами для преподавания 

английского языка для специальных целей (ESP) 

являются: Wetpaint, PBworks, Google Sites, Wikispaces.                       

С дидактической точки зрения преимущество сети 

Интернет перед традиционными средствами обучения 

студентов, изучающих иностранный язык для 

специальных целей вне языковой среды, заключается, 

прежде всего, в доступности и актуальности материалов, 

а также в облегчении и ускорении получения учебной и 

профессиональной информации. Современные ИКТ 

существенно расширяют диапазон возможностей для 

изучения и преподавания ИЯ: возможность 

использования средств гипертекста и мультимедиа с 

целью создания эффективной презентации и 

семантизации материала; интерактивные учебные 

задания и обучающие программы с применением 

средств мультимедиа и сетевых технологий позволяют 

работать над развитием навыков во всех видах речевой 

деятельности; осуществлять доступ к огромному 

количеству электронных аутентичных ресурсов; 

предоставлять возможность для интеграции в учебный 

процесс текстовых, аудио- и видеоматериалов, 

созданных для носителей языка, и формирования 

социокультурной и лингвокультурной компетенции 

обучаемых; средства электронной коммуникации и 

возможность опубликования робот студентов в сети 

Интернет позволяют сделать органичным компонентом 

учебного процесса не только учебную, но и реальную 

коммуникацию на изучаемом языке; дистанционный 

доступ к учебным ресурсам позволяет организовать 

собственно дистанционное обучение, а также сделать 

более гибкой мобильной организацию обучения в 

традиционных и комбинированных формах, 

максимально индивидуализировать обучение, увеличить 

объем самостоятельной и творческой работы студентов 

и усилить роль преподавателя как консультанта и 

координатора учебного процесса.  

Система работы над отраслевой терминологией 

предусматривает как постепенное усложнение 

структуры изучаемых терминов, так и более сложные 

формы работы по их усвоению. Аудиторная работа по 

овладению отраслевой терминологией дополняется 

комплексом индивидуальных заданий по поиску и 

обработке необходимой профессиональной информации 

в сетевых текстах, а также продуцированию на их 

основе собственных текстов обучаемых, в том числе и 

текстов, содержащих дефиниции профессиональных 

терминов.  

Важным компонентом обучения рецепции и 

продукции тестов-дефиниций на материале отраслевой 

терминологии является самостоятельная работа 

студентов во внеаудиторное время, выполняемая с 

помощью учебных компьютерных программ и сети 

Интернет. Основным содержанием самостоятельной 

работы с использованием ИКТ при обучении ИЯ для 

специальных целей является выполнение различных 

заданий, связанных с поиском информации в сети 

Интернет. Для самостоятельной подготовки докладов и 

презентаций на иностранном языке студенты должны 

уметь использовать материалы специализированных 

веб-сайтов, где публикуются статьи и ведутся 

обсуждения актуальных вопросов современной науки. 

Они также должны уметь пользоваться современными 

поисковыми системами (Google, Yandex, Aport и др.), 

правильно подбирать ключевые слова для обеспечения 

оптимальных результатов поиска. Использование 

электронных источников для самостоятельной 

подготовки домашних заданий по иностранному языку 

является обязательным требованием, так как в 

современном мире специалист в любой области знаний 

не может обойтись без обращения к Интернет-ресурсам.   

Выводы. В качестве заключения важно подчеркнуть, 

что какими бы свойствами не обладало то или иное 

средство обучения, информационно-предметная среда, 

первичны дидактические задачи, определенные цели 

обучения, Интернет со своими возможностями и 

ресурсами является средством реализации этих целей и 

задач. Это могут быть разные задачи, но обязательно 

объединенные конечной целью обучения иностранному 

языку – формирование личности студента, желающего и 

способного участвовать в межкультурном 

взаимодействии с иностранными партнерами в сфере 

профессиональной деятельности.          
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Постановка проблеми. На етапі соціально-

економічних процесів, що відбуваються в Україні, все 

більшої популярності набирають правовідносини щодо 

соціального забезпечення вразливих верств населення, 

що здійснюються через благодійну допомогу. 

Благодійність є важливим допоміжним механізмом, 

який частково виправляє недоліки соціальної політики 

держави, саме тому питання її нормативно-правового 

регулювання є важливим на сучасному етапі. Проблему 

визначення інституту благодійництва та благодійної 

діяльності як юридичного поняття намагалися 

розв’язати такі науковці: Я. Буздуган, Ю. Гузенко, 

О. Донік, О. Літвінова, В. Савицький, О. Соколов, 

Д. Страховський, О. Тищенко, Г. Ульгорн, Г. Ульянова, 

В. Чепурнов, та інші. Однак, немає єдиного 

систематизованого дослідження визначення поняття 

«благодійність» та його взаємодії із суміжними 

категоріями. Більшість наукових праць на даний момент 

не можуть застосовуватися повною мірою у частині 

тлумачення законодавчо закріпленого  визначення, адже 

відбулися суттєві зміни у нормативно-правових актах, 

які регулюють сферу даних правовідносин. 

Мета роботи – проаналізувати поняття благодійності 

з точки зору правового підходу, визначити її ознаки як 

явища юридичної сфери та дослідити чинне вітчизняне 

нормативно-правове регулювання з цього питання, 

визначивши його переваги та недоліки. 

Виклад основного матеріалу. О. Чепурнов та 

В. Ярема зазначають, що до початку ХХI ст. серед 

науковців не склалося єдиного підходу до розуміння 

поняття благодійності, більше того, вона не 

аналізувалася детально з точки зору правового явища 

[1,c.40]. При з'ясуванні змісту «благодійності» як 

правового явища, виникають труднощі у зв'язку зі 

значним колом суб'єктів та об'єктів, які є складовими 

взаємовідносин, що виникають у процесі розвитку 

благодійної діяльності.  

Досліджуючи особливості категорії «благодійність», 

Е. Фомін та О. Чикадзе визначають її як «недержавну 

добровільну безкорисливу діяльність у соціальній сфері, 

що спрямована на підтримку окремих осіб чи 

організацій, у яких за певних причин не має ресурсів для 

повноцінного функціонування» [2,с.23]. Д. Акімов, 

спираючись на науковий доробок російського 

дослідника М. Гундаріна, під благодійністю розуміє 

«добровільну діяльність громадян та юридичних осіб з 

метою безкорисливої (безоплатної чи на пільгових 

умовах) передачі громадянам або юридичним особам 

майна, у тому числі й коштів, безкорисливого виконання 

робіт, надання послуг чи іншого виду 

підтримки» [3,с.87]. Ю. Чернецький та О. Моросовський 

визначили благодійність як «приватну, недержавну 

діяльність, що реалізується в соціальній сфері. Вона 

являє собою певну ланку одного з найбільших 

соціальних інститутів сучасного суспільства – інституту 

соціальної, політичної та правової діяльності» [4,с.57].  

Зарубіжне законодавство здебільшого також не дає 

єдиного визначення благодійної діяльності. У Канаді, 

Великобританії та США немає єдиного чітко 

окресленого поняття, а при здійсненні благодійної 

діяльності застосовуються правові принципи, що були 

сформовані впродовж кількох століть. Це пояснюється 

специфікою правового регулювання у країнах 

загального права. Наприклад, у законі «Про благодійні 

організації», що застосовується у Великобританії з 1960 

р., благодійна допомога тільки тоді визнається такою, 

коли повною мірою характеризується двома 

принципами: служить значній частині суспільства або 

йому всьому, а також здійснюється у чітко визначених 

законом цілях.  

У статті розглянуто проблему визначення інституту благодійництва та благодійної діяльності як 

юридичного явища. Використовуючи метод узагальнення, підкреслено значення правовідносин щодо 

соціального забезпечення вразливих верств населення, яке на сучасному етапі здійснюється також через 

надання благодійної допомоги. За допомогою методів наукового аналізу, порівняння та систематизації 

визначено доктринальні підходи до з'ясування сутності благодійності, з'ясовано її загальні 

характеристики. Проаналізовано основні законодавчі положення щодо розуміння даного поняття.  

Здійснено розмежування термінів «благодійність», «благодійництво», «благодійна допомога» та 

«доброчинна допомога». Запропоновано власне визначення поняття «благодійність» із можливістю 

внесення змін до нормативно-правових актів. 
Ключові слова: благодійність, благодійництво, благодійна допомога, доброчинна допомога, ознаки 

благодійності. 
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Зазначені доктринальні визначення були покладені в 

основу формування вітчизняної законодавчої бази, в 

межах якої даний правовий інститут знаходить своє 

вираження. Закон України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» від 05.07.2012 р. визначає 

благодійну діяльність як добровільну особисту та/або 

майнову допомогу для досягнення визначених Законом 

цілей, що не передбачає одержання благодійником 

прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або 

компенсації благодійнику від імені або за дорученням 

бенефіціара [5].  

Відповідно до раніше діючого Закону України «Про 

благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 

р. використовувалися два поняття: «благодійництво» та 

«благодійна діяльність». Це одна із причин, чому у 

наукових дослідженнях ставилось питання щодо 

доцільності розмежування відповідних понять, підстави 

для визначення їх тотожності, чи відмінності. Так, під 

терміном «благодійництво» розумілась добровільна 

безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у 

поданні набувачам матеріальної, фінансової, 

організаційної та іншої благодійної допомоги. А під 

поняттям «благодійна діяльність» малася на увазі 

добровільна безкорислива діяльність благодійних 

організацій, що не передбачає одержання прибутків від 

цієї діяльності [6]. 

Проаналізувавши раніше діючі та чинні нормативно-

правові акти, бачимо проблематику термінологічного 

апарату у співвідношенні понять «благодійність», 

«благодійництво» та «благодійна діяльність». 

В. Чепурнов поняття «благодійництво» та 

«благодійна діяльність» вважає тотожними, вказуючи, 

що цей феномен є проявом співчуття до ближнього [1]. 

Д. Страховський ще на початку ХХ ст. вказував, що 

поняття «благодійна діяльність» слід тлумачити як 

добровільну, усвідомлену, безкорисливу діяльність 

громадян та юридичних осіб з метою безоплатного (або 

на умовах спонсорства) подання набувачам благодійної 

допомоги [7,с.6]. Дане визначення рекомендовано було 

закріпити у діючому на той момент Законі України «Про 

благодійництво та благодійні організації», залишаючи 

при цьому в тій же статті визначення поняття 

«благодійництво». Але на цей факт звертали увагу у 

своїх роботах І. Літвін та С. Долгий, зазначаючи, що це 

не вирішувало б проблеми, адже виникали б два тотожні 

за своєю суттю поняття, які по своєму етимологічному 

змісту збігалися б [8,с.69]. 

Вирішуючи дану проблему, Я. Буздуган найбільш 

повно висвітлила питання співвідношення понять 

«благодійництво», «благодійність» та «благодійна 

діяльність». Автор формулює наступне визначення: 

«благодійність – це добровільна, усвідомлена, 

безкорислива діяльність організованих суб’єктів 

(благодійних об’єднань) і одноразова чи періодична дія 

окремих благодійників, спрямована на покращення 

соціального стану певних осіб, які цього потребують, та 

розв’язання проблем соціально-культурної сфери 

суспільства загалом» [9,с.9]. Дослідниця робить 

висновок, що поняття «благодійність» поєднує в собі 

благодійництво і благодійну діяльність, тому за змістом 

воно є ширшим від двох останніх понять. 

Автор також пропонує тлумачення цих двох 

категорій: благодійництво – несистемна приватна акція з 

надання допомоги нужденним із боку фізичних і 

юридичних осіб (які не є благодійними організаціями) 

фінансової, матеріальної, організаційної допомоги чи 

наданої послуги, із метою покращення матеріального та 

морального стану її набувача, це конкретна дія, 

здійснена щодо іншої особи, яка має в цьому потребу. 

Водночас благодійна діяльність – це добровільна, 

безкорислива, усвідомлена, неприбуткова економічна 

діяльність організованих суб’єктів із надання 

фінансової, матеріальної, організаційної допомоги її 

набувачам, а також безоплатного надання послуг, що 

здійснюється з метою покращення матеріального й 

морального стану окремих осіб та соціально-

економічного розвитку [9,с.8,9]. Враховуючи дані 

висновки, автор пропонує внести зміни до законодавчих 

актів, що регулюють дані суспільні відносини. Однак, 

маємо звернути увагу на той факт, що дослідження Я. 

Буздуган проводились до прийняття Закону України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

Особливостями нині чинного Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації» є 

ототожнення понять «благодійна діяльність», 

«благодійність» та «благодійництво» у їх 

доктринальному визначенні. Тобто, Закон взагалі не 

виділяє окремо поняття «благодійність» та 

«благодійництво», передбачаючи дефініцію лише 

поняття «благодійна діяльність», що поєднує в собі і 

ознаки благодійництва (як діяльності одного суб'єкта 

або невеликої групи суб'єктів) та благодійної діяльності 

(як системи заходів, що здійснюється саме благодійними 

організаціями). Тобто, прийняття Закону не вирішило 

дискусію щодо правильного тлумачення даних понять, 

яка існувала у зв'язку з їх частковим закріпленням у 

Законі України «Про благодійництво та благодійні 

організації», адже законодавче визначення не 

узгоджується з доктринальними підходами.  

Отже, аналізуючи теоретичні дослідження, ми 

вважаємо, що не коректно ототожнювати поняття 

«благодійність», «благодійна діяльність» та 

«благодійництво». Термін «благодійність» є збірним та 

включає благодійництво, що здійснюється фізичною або 

юридичною особою, для якої благодійництво не є 

основним видом діяльності, а також благодійну 

діяльність як основну діяльність спеціально створених 

для цього благодійних організацій.  

У зв'язку з цим пропонуємо внести наступні зміни до 

Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації»: змінити назву «Про 

благодійність та благодійні організації», адже Законом 

врегульовується діяльність не лише благодійних 

організацій, а й окремих фізичних та юридичних осіб, 

для яких благодійність не є основним видом діяльності; 

у пп. 2, 6 ч. 1 ст. 1, в назві ст. 3 та у пп. 1, 2 ст. 3, в ст. 26 

та у ст. 27 замінити поняття «благодійна діяльність» на 

«благодійність». 

Питання співвідношення понять «доброчинність» та 

«благодійність» виникає у зв'язку з положеннями Закону 

України «Про Товариство Червоного Хреста України» 

від 28.11.2002 р., який у ст. 3 визначає доброчинну, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5073-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5073-17
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благодійну діяльність як діяльність, що пов'язана з 

наданням допомоги та підтримки тим, хто її потребує, 

виходячи із загальнолюдських принципів гуманності та 

взаємодопомоги, яка здійснюється виключно 

безкорисливо (без мети одержання прибутку чи іншої 

вигоди) [10]. Дана норма дає підстави стверджувати, що 

у даному нормативно-правовому акті поняття 

«благодійна діяльність» та «доброчинна діяльність» є 

тотожними. 

О. Стрельнікова, досліджуючи це питання, вказувала, 

що під доброчинністю слід розуміти емоційно 

забарвлену дію або діяльність, яка спрямована на 

творення, що здійснюється добровільно та безкорисливо 

особами чи організаціями та виражається у наданні 

матеріальної, фінансової, інтелектуальної та інших видів 

допомоги нужденним. Доброчинність повинна 

сприйматися ширше, ніж власне допомога знедоленим, 

сиротам та нужденним [11,с.53]. Більш того, зведення 

цього явища лише до допомоги, на думку російських 

дослідників Е. Фоміна, О. Чикадзе може мати досить 

негативні наслідки. Такий підхід обмежує доброчинність 

відносинами «дати – отримати» та сприяє консервації 

старого уявлення про людину як про підданого держави, 

від якого мало що залежить [12,с.94]. 

Ми підтримуємо дану переважаючу серед науковців 

позицію стосовно необхідності розмежовувати поняття 

«благодійність» та «доброчинність». Важливим 

елементом доброчинності є емоційна забарвленість, 

направлення на характеристику «робити добро», що 

часто здійснюється через благодійність, разом з тим, 

благодійність є поняттям дещо вужчим, адже 

доброчинність включає в себе елементи родинної 

підтримки, дружньої, часто душевної допомоги, що 

регулюється моральними нормами суспільства і не може 

підлягати правовому регулюванню. На основі цього 

стверджуємо, що «благодійна діяльність» є поняттям 

вужчим за «доброчинність», оскільки останнє охоплює й 

інші різновиди суспільно-корисних дій. Саме на основі 

цього ми вважаємо, що статтю 3 Закону України «Про 

Товариство Червоного Хреста України» доцільно 

змінити, вилучивши слово «доброчинна».  

Отже, проаналізувавши значення поняття 

«благодійність» з точки зору нормативного підходу, 

пропонуємо визначити основні його ознаки: 

– добровільність, що означає здійснення 

благодійності на підставі власного волевиявлення 

благодійника без будь-якого примусу з боку інших осіб. 

Дана ознака відображена у законодавчих актах: пп. 2, 5 

ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 

волонтерську діяльність»; 

- безкорисливість, безоплатність. Благодійна 

діяльність має здійснюватись без зустрічного майнового 

відшкодування з боку отримувача благодійної допомоги, 

без вимоги виконати на користь благодійника будь-яких 

послуг або утриматися від вчинення певних суспільно 

значущих дій. Ознака має нормативне закріплення у п. 2 

ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації», ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

волонтерську діяльність», ч. 4 ст. 3 Закону України «Про 

Товариство Червоного Хреста України»; 

– здійснюється у суспільних інтересах (з метою 

покращення становища певної особи або групи осіб, в 

глобальному значенні – здійснюється на благо всього 

суспільства. Закріплено дану ознаку в п. 1 ст. 3 Закону 

України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації»; 

– пов’язана з наданням особистої або матеріальної 

допомоги. Визначена у п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації», ч. 

1 ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність», ч. 

4 ст. 3 Закону України «Про Товариство Червоного 

Хреста України»; 

– усвідомленість дій і результатів. Благодійник 

розуміє, що, реалізовуючи таку діяльність, недоотримує 

певні матеріальні блага, обмежує себе у часі, у власних 

фізичних ресурсах, коли реалізовує їх на користь іншої 

особи. Нормативного вираження дана ознака не 

отримала, але згадується у працях Я. Буздуган, О. 

Літвінова, В. Савицького, В. Чепурнова;  

– здійснюється з урахуванням загальнолюдських 

цінностей. Ч. 2 ст. 1 Закону України «Про волонтерську 

діяльність» визначає, що волонтерська діяльність 

ґрунтується на засадах законності, гуманності, рівності; 

– недержавний характер. Здійснюється від імені 

юридичних або фізичних осіб приватного права. Дане 

положення визначено пп. 3, 5 ч. 1 ст. 1 та п. 5 ст. 7 

Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації»; 

– виходить за межі сімейних, дружніх, сусідських 

відносин. Дана ознака сформульована відповідно до ч. 4 

ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність», 

однак в окремих випадках близькі особи можуть бути 

набувачами благодійної допомоги, якщо вона надається 

благодійною організацією, діяльність якої 

спрямовується на допомогу не лише таким особам; 

– самостійність визначення набувача благодійної 

допомоги. Це визначено ч. 2 ст. 12 1 Закону України 

«Про волонтерську діяльність»; 

– систематичність, яку виділяють деякі дослідники, 

наприклад, О. Марченко та Я. Буздуган. Нормативне 

закріплення простежується у п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації»: благодійна організація – юридична особа 

приватного права, установчі документи якої визначають 

благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, 

визначених цим Законом, як основну мету її діяльності. 

Ми можемо погодитись із цією ознакою лише умовно, 

адже фізичні особи – благодійники можуть здійснювати 

дану діяльність без постійної активності, так само, як і 

благодійні організації на певний період можуть 

призупинити свою роботу.  

Висновки. Проаналізувавши благодійність з точки 

зору нормативно-правового підходу, ми прийшли до 

висновків, що це не є однозначне поняття, на його 

визначення впливає багато морально-етичних факторів. 

В ході дослідження виявлено, що не доцільно 

ототожнювати категорії «благодійність», «благодійна 

діяльність» та «благодійництво». Термін «благодійність» 

є збірним та включає «благодійництво» та «благодійну 

діяльність». У ст. 1 Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» поняття 
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«благодійна діяльність» використовується у значенні 

«благодійності», тому ми пропонуємо внести зміни до 

Закону, замінивши ці терміни. Також визначено, що 

«благодійність» є поняттям вужчим за «доброчинність», 

тому вважаємо, що статтю 3 Закону України «Про 

Товариство Червоного Хреста України» доцільно 

змінити, вилучивши слово «доброчинна діяльність». 

З'ясовано, що ознаками благодійності є: 

добровільність, безкорисливість, безоплатність, 

здійснення у суспільних інтересах, пов’язаність з 

наданням особистої або матеріальної допомоги, 

усвідомленість, урахування загальнолюдських 

цінностей, недержавний характер, вихід за межі 

сімейних, дружніх, сусідських відносин, самостійність 

визначення набувача благодійної допомоги, 

систематичність. 

На основі цього пропонуємо наступне визначення: 

благодійність – це добровільна, безкорислива та 

усвідомлена діяльність фізичних або юридичних осіб 

приватного права, що виражається у формі особистої 

та/або майнової допомоги, ґрунтується на принципах 

законності, гуманності, рівності та здійснюється для 

суспільно-значущих цілей. Пропонуємо дане визначення 

закріпити у ст. 1 Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» замість поняття 

«благодійна діяльність». А також у ст. 3 Закону України 

«Про Товариство Червоного Хреста України», 

замінивши поняття «доброчинна, благодійна 

діяльність». Дані законодавчі нововведення скасують 

протиріччя положень основних нормативно-правових 

актів у цій сфері, підкреслять додаткові ознаки 

благодійності та особливостей її суб'єктного складу. 
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THE THEORETICAL AND LEGAL CONCEPT OF «CHARITY» 

Issues of defining institution of charity and philanthropy as a legal phenomenon are dealt with. Using the method of 

synthesis the importance of relationships on social security of vulnerable groups emphasized, which at this stage is also 

carried out through charitable assistance. With the help of scientific analysis, comparison and systematization doctrinal 

approaches to clarify the nature of charity have been identified, its general characteristics have been established. The basic 

legal provisions regarding the understanding of this concept analyzed. The article highlights term charity with other concepts. 

A proper definition of "charity" with the possibility of amending of regulations has been proposed. 
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       Постановка проблеми. Подальше здійснення 

перетворень у системі органів державної влади України 

є складним і дуже відповідальним завданням. Від 

успішного вирішення якого залежить демократичний 

розвиток нашої держави. Проблеми реформування 

даного інституту в Україні продовжують бути 

актуальними, так як необхідне підвищення його якості 

та ефективності. Процеси, що відбуваються зараз в 

Україні вимагають, перш за все, розуміння самого 

терміну «реформування», його змісту та складових. 

Необхідно з’ясувати чи потрібне взагалі системі 

публічного управління реформування, чи можливо варто 

обмежитися модернізацією, оптимізацією її 

компонентів. 

Якісне вирішення управлінських проблем значною 

мірою залежить від їх правильного усвідомлення та 

формулювання [1]. З огляду на це розв’язання державно-

управлінських проблем має починатися із точного та 

повного тлумачення термінів. Питання реформування 

органів влади набуло актуальності ще в період 

демократизації суспільного життя наприкінці 80-х – 

початку 90-х років, а після здобуття незалежності стало 

очевидним. На сьогодні ж система органів державної 

влади зіткнулася із новими та продовжує боротьбу із 

старими реаліями існування, серед яких і нестабільна 

політична ситуація в державі, і відсутність чіткої 

законодавчої бази, і недієздатний механізм реалізації 

державної влади, і інформаційна перенасиченість 

суспільства, і глобалізаційні процеси та інші чинники. 

Зазначене зумовлює актуальність наукової проблеми – 

з’ясування суті поняття «реформування» в контексті 

змін системи органів державної влади на сучасному 

етапі. Варто також простежити напрями, тенденції, 

результати проведених перетворень передусім зважаючи 

на зміни політичної, економічної, соціальної ситуації в 

Україні за роки незалежності. 

Українські дослідники розробили та обґрунтували 

основні способи, механізми реформування державного 

управління. Окремі аспекти цього питання знайшли 

теоретичне осмислення, зокрема обґрунтування тих чи 

інших характеристик «реформ», «реформування» 

міститься в працях: В. Авер’янова, Ю. Битяка, 

І. Голосніченка, Р. Калюжного, В. Кампо, І. Коліушка, 

Л. Кривенко, Н. Нижник, В. Цвєткова, В. Шаповала та 

інших. 

Але залишаються нерозглянутими питання пов’язані 

зі змістом поняття, його організацією та реалізацією в 

системі органів державної влади. Практика доводить, що 

існуюча в Україні система органів влади аж ніяк не 

може розглядатися як досконала. Відтак пошук моделі 

втілення реформ органів влади, яка б задовольняла 

інтереси усіх суб’єктів, триває. 

Мета статті. Метою даної роботи є з’ясування суті 

поняття «реформування»; доцільності його застосування 

та використання в сучасній державно-управлінській 

термінології поряд з такими поняттями як оптимізація, 

модернізація; аналіз та систематизація матеріалів 

стосовно проблем реформування та думок науковців 

У статті з’ясувано сутність поняття «реформування», доцільність його застосування та 

використання в сучасній державно-управлінській термінології поряд з такими поняттями як 

«оптимізація», «модернізація», здійснено аналіз проблем реформування органів влади в Україні та 

запропоновано напрями подальшого їх реформування.  

Стверджується, що ситуація в Україні ще не дає нам змоги говорити про застосування методів 

оптимізації чи модернізації для поліпшення становища в системі органів влади. Тому необхідно 

здійснювати спочатку реформування існуючої системи управління, у результаті виникне нова 

система, яку вже можливо і необхідно буде своєчасно і комплексно оптимізувати та модернізувати.  

Підсумовано, що реформування – це не вибіркове поліпшення, не часткові зміни, які повинні бути 

внесені в існуючу систему управління, а потреба глобального характеру, пов’язана з переходом на 

нову європейську систему. Щоб здійснювати реформування необхідно бачити систему в цілому. 

Неминучі та постійні переміни у системі повинні здійснюватися у тісній взаємодії, у поєднанні 

поглядів на систему «ззовні» та «зсередини», ретельній розробці та впровадженні на основі 

детальних, глибоких досліджень стану системи та її оточення напрямів і заходів змін. Поступові, 

контрольовані й сплановані дії дозволять уникнути дестабілізації системи публічного управління, а 

успіх у реформуванні окремих елементів цієї макросистеми допоможе підвищити ефективність 

державної влади. 

Ключові слова: реформування, модернізація, оптимізація, публічне управління, орган влади. 
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щодо покращення даної ситуації, а також пошук 

ефективних напрямів практичного втілення 

реформування в життя. 

Виклад основного матеріалу. В багатьох 

довідниках та словниках термін реформування відсутній 

так як перебуває у певному логічному взаємозв’язку із 

поняттям реформа. Тому спочатку потрібно з’ясувати 

сутність слова реформа. Тлумачні словники дають 

визначення поняття «реформа» (від латинського 

reformo – перетворюю, поліпшую) більш-менш 

однаково: «реформа – це перетворення, зміна, 

нововведення, яке не знищує основ існуючої 

структури» [2]. У «Юридичній енциклопедії» знаходимо 

визначення реформи як процесу кардинальних, часто 

тривалих за часом перетворень відповідних сторін 

суспільного життя, державно-правових інститутів, 

окремих структур тощо [3]. Під реформуванням 

розуміють перетворення, зміну шляхом реформ  [4]. 

У словнику іншомовних слів визначено, що  

реформувати (нім. reformieren) – перетворювати, 

змінювати за допомогою реформ, перевлаштовувати [5]. 

Звідси припускаємо, що реформування це реорганізація, 

зміна форми та змісту відповідних суспільних відносин. 

Можемо також розуміти як комплекс кардинальних 

заходів, спрямованих на стабілізацію, покращення 

ефективності системи державного управління в цілому. 

Отже, реформування – це цілісний процес, що має 

програму дій для вирішення системних проблем з метою 

унеможливлення їхнього виникнення у майбутньому. А 

відповідно успіх реформування значною мірою залежить 

від системності й наукової обґрунтованості. Якщо 

спланована зміна не видозмінює фундаментальних 

принципів державного управління, то її не можна 

назвати реформуванням, оскільки це вже йде процес 

оптимізації. 

Оптимізація – процес надання чому-небудь 

найкращого стану [6]. Здебільшого даний термін 

використовується в механіці, електроніці, 

математичному аналізі, тобто в точних науках. 

Акцентуючи увагу на значенні оптимізації, необхідно не 

забувати про системні властивості публічного 

управління. Відповідно система може бути 

оптимізована, тобто доведена до деякого позитивного 

рівня свого функціонування. Тут потрібно уточнення, 

оскільки під оптимізацією розуміється не досягнення 

найвищого рівня розвитку системи, а досягнення 

максимально допустимого значення ефективності при 

умові стійкого і якісного режиму роботи системи. 

Термін «оптимізація» необхідно розуміти, як 

характеристику напрямів і засобів досягнення 

оптимального рівня ефективності функціонування 

системи державного управління.  

Зважаючи на світові інноваційні тенденції, в системі 

державного управління використовується і термін 

модернізація, що означає зміну, вдосконалення 

відповідно до сучасних вимог і смаків. Наприклад, 

модернізація системи освіти, культури [7]. Сьогодні 

термін модернізація набув досить широкого вжитку. 

Зокрема, можемо говорити про впровадження новітніх 

комп’ютерних технологій, системи електронного 

врядування, технологій програмування, моделювання і 

багатьох інших засобів модернізації. 

Проаналізувавши сутність поданих термінів слід 

відзначити, що ситуація в Україні ще не дає нам змоги 

говорити про застосування оптимізації чи модернізації 

для суттєвого поліпшення становища в системі органів 

влади. Тому необхідно здійснювати спочатку 

реформування існуючої системи управління. У 

результаті виникне нова система, і вже її можливо і 

необхідно буде своєчасно і комплексно оптимізувати та 

модернізувати. 

Проблеми створення якісної системи органів влади 

турбують український народ з часів здобуття 

незалежності. Демократизація в політичній, економічній 

і правовій сферах суспільного життя призвели до 

послаблення системи влади. Механізми старої держави 

стали неефективними за нових геополітичних та 

геоекономічних умов. Тому конструювання дієвої 

державно-управлінської системи, яке відбувається уже 

друге десятиліття в Україні, вимагає кардинальних, 

комплексних заходів і дій. Без побудови раціональної та 

ефективної системи влади марно сподіватися на якісний 

прогрес і в економічній та соціально-гуманітарних 

сферах. Відтак питання реформування системи органів 

влади залишається одним із найактуальніших для 

українців. 

Впродовж незалежності відбувалося безліч спроб 

здійснити реформування органів влади, але в більшості 

випадків ці процеси або гальмувалися, або взагалі 

призупинялися. Це свідчить про відсутність системності 

в даній діяльності. Такі проблеми пов’язані багато в 

чому із суперечностями Конституції, у якій комплексно 

не представлена система органів влади, не відображена 

структурна й функціональна їх характеристика. Зараз 

труднощі втілення реформування в життя пов’язані із 

нечіткістю формулювань у законах та інших 

нормативно – правових актах, із переважанням на 

практиці політичних інтересів над вимогами законності, 

відсутністю послідовності в реформуванні. Зрозуміло, 

що реформування – це складний, трудоємкий процес, та 

все ж необхідно максимально зважено та чітко 

підходити до вирішення проблем його організації на 

теренах України саме зараз у 2016 році. 

Великого прикладного значення в контексті 

реформування набуває проблематика, пов’язана з 

якісним покращенням організації та діяльності системи 

органів влади, визначенням структурно-функціональних 

засад побудови цієї системи, шляхів оптимізації 

розмежування компетенції та відповідальності органів 

виконавчої влади як по «вертикалі», так і по 

«горизонталі», функціонування та форм правового 

регулювання державної служби. 

Серед проблем реформування і та обставина, що 

органи державної влади, одночасно виступають і 

суб’єктами і об’єктами здійснюваних перетворень. Від їх 

дій залежить характер реформування, його 

спрямованість, і, безперечно, успішність. Однак сама 

державна влада знаходиться в процесі постійної 

трансформації і адаптації до швидкозмінної ситуації в 

країні, до політичних і соціально-економічних умов, що 

свідчить про необхідність послідовного впорядкування 
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спочатку структури, принципів діяльності, форм органів 

влади. 

Також необхідно зазначити, що виникають проблеми 

і під час упровадження в систему управління різних 

елементів зарубіжного досвіду, що не враховують 

українських національних особливостей. Перш за все це 

стосується адміністративно-територіального, консти-

туційного устрою, політичних трансформацій, виборчої 

системи та інших питань. Головна відмінність західних 

реформ від українських полягає в тому, що там, в 

умовах налагодженої системи державної влади, яка 

складалася й удосконалювалася протягом десятиліть, не 

потрібно здійснювати докорінних перетворень. Потрібні 

лише окремі поліпшення, викликані зміною урядів, 

зміною обставин, ситуації в країні тощо. В Україні 

система органів влади створювалася не системно, а на 

основі певних інтересів, міркувань, розуміння її суті 

відповідно до обставин. 

Відзначимо і відсутність практичного зв’язку між 

цілями і завданнями, стратегією, функціями, структурою 

реформування в системі органів влади. Крім того, не 

закріплені процедури оцінки організації та проведення 

реформ. Досвід показує, що зміна назви органу, способів 

його формування, характеру взаємовідносин з іншими 

органами далеко не завжди призводить до адекватних 

змін на практиці. При цьому можливі різні варіанти: від 

відсутності якихось фактичних змін до співіснування 

старих і нових повноважень, статусу. Зараз 

реформування має переходити із кількісної в стадію 

якісних перетворень, яка складніша за змістом і 

розумінням. 

Помітно дається взнаки і постійна 

неконсолідованість влади, боротьба між її гілками та 

протиріччя між центром та регіонами. Немає єдності в 

підходах різних політичних сил хоча б щодо основних 

напрямів проведення реформ. Крім того, не слід 

абстрагуватися від проблем економічного характеру, 

особливо бюджетних, податкових, земельних та інших, 

що потрібно враховувати як зовнішні чинники впливу 

реформування системи управління. 

Проаналізувавши проблеми, які існують під час 

реформування виникають запитання: що потрібно 

реформувати, як необхідно втілювати заплановані 

перетворення на практиці, яка ціна реформування, де 

взяти кошти, які людські ресурси потрібно задіяти при 

підготовці та проведенні реформування, хто виграє від 

змін, хто програє, яка очікується реакція громадськості, 

політичних сил, яка послідовність заходів, часові рамки?  

Відповідно обов’язковими умовами успішного 

реформування є наявність політичної волі до змін; чітке, 

обґрунтоване, взаємоузгоджене та пов’язане уявлення 

про те, які зміни необхідні в цілому і в окремих сферах; 

наявність критичної маси лідерів реорганізації; 

наявність реальних ресурсів (фінансових) для здійснення 

реформ; постійний, ефективний діалог з населенням та 

громадськістю під час реформування країни 

(доступність для розуміння); ефективний моніторинг 

впровадження змін та їх наслідків; швидке реагування на 

нові проблеми (що виникають під час реформування). Їх 

наслідки та корегування власних дій; формування єдиної 

комплексної обґрунтованої стратегію змін; підготовка 

механізмів впровадження реформ; адекватна оцінка 

іноземного досвіду та врахування особливостей 

національної ситуації; постановка на високий рівень 

інформаційного забезпечення органів та установ, що 

виступатимуть реформаторами. 

В процесі реформування органів влади нам необхідно 

скоріше засвоїти дух демократичного суспільства. 

Зрозуміти, що перетворення в системі та їх управління 

неможливе без знання про об’єкт, мету і процеси 

управління, а також врахування регулюючого впливу на 

об’єкт [8]. Лише наявність чіткого алгоритму розробки 

системи управління дозволить уникнути багатьох 

помилок і вберегти суспільство від соціальних потрясінь 

та розбалансування всіх видів ресурсів [9]. 

Реформування має здійснюватися дуже ретельно, 

скрупульозно. Кожного дня варто аналізувати закони, і 

поступово питання керування тими чи іншими 

процесами у суспільстві, які не є політичними, 

передавати на нижні рівні влади. Необхідна системна 

перебудова механізмів управління, яка б забезпечила 

взаємну довіру та відкритість, скоординованість і дієву 

співпрацю між державою і суспільством. Необхідно 

чітко усвідомлювати та проектувати втілення наукових 

доробок українських вчених, на практиці. І це завдання 

стоїть як перед управлінцями, так і перед громадськістю. 

Безумовно, реформування системи органів влади 

повинно бути добре підготовлене. Адже реформування – 

це не вибіркове поліпшення, не часткові зміни, які 

повинні бути внесені в існуючу систему управління, а 

потреба глобального характеру, пов’язана з переходом 

на нову європейську систему. Щоб здійснювати 

реформування необхідно бачити систему в цілому. 

Неминучі та постійні переміни у системі повинні 

здійснюватися у тісній взаємодії, у поєднанні поглядів 

на систему «ззовні» та « зсередини», ретельній розробці 

та впровадженні на основі детальних, глибоких 

досліджень стану системи та її оточення напрямків і 

заходів змін. Поступові, контрольовані й сплановані дії 

дадуть змогу уникнути дестабілізації системи 

публічного управління, а успіх у реформуванні окремих 

елементів цієї макросистеми допоможе підвищити 

ефективність і запланувати перетворення у системі 

вищого рівня. Система органів влади є складною і 

мінливою, в ній зміни можуть відбутися несподівано, 

спонтанно. І від цих змін залежатиме подальше 

реформування уже всієї системи, а не окремих 

складових, що скоригувати інколи буває неможливо. 

Реформи можуть бути різні за масштабами, 

глибиною, характером і цілями, а їх результати багато в 

чому залежать від історичних умов, соціально-

економічного становища держави, стратегії і тактики дій 

урядів. Процедури впровадження повинні бути 

прозорими, зрозумілими і дуже мобільними та 

гнучкими.  

Висновки. Розглянувши проблеми змін у системі 

органів влади та думки науковців з цього приводу, слід 

запропонувати орієнтовні напрями реформування: 

І. Системний підхід у реформуванні органів влади: 

1) реалізація загальної стратегії реформування; 

2) реформування системи в цілому; 3) забезпечення 

чіткого системного співвідношення між різними 
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елементами в системі органів влади і їх взаємодія. 

Реформування вимагає обов’язкового моніторингу 

процесів і оцінки результатів. 

ІІ. Модернізація органів влади: 1) процес 

удосконалення нових інститутів і механізмів; 

2) впровадження інновацій та перевірка їх необхідності 

та якості в системі державного управління; 

3) застосування інформаційних і інших сучасних 

технологій в процесі реформування. 

ІІІ. Підвищення громадського контролю і 

відповідальності влади перед суспільством: 1) тісна 

взаємодія системи влади із інститутами громадянського 

суспільства; 2) створення дієвого механізму 

громадського контролю зо органами державної влади, 

які втілюють реформи. 

IV. Оптимізація організації розробки, прийняття і 

реалізації рішень в системі органів влади: 1) правова 

регламентація в прийнятті рішень 2) технологізація 

управління та організації реформування в системі 

управління відповідно; 3) створення і законодавче 

закріплення особистої відповідальності осіб, що 

втілюють перетворення в життя. 

V. Створення спеціальних органів – координаторів в 

системі публічного управління: 1) розробка дієвого 

механізму взаємодії елементів системи; 2) координація 

державної служби; 3) реалізація принципу 

співробітництва в управлінській діяльності різних 

рівнів. 

Таким чином, українські стандарти необхідно 

оновлювати, засвоївши і адаптувавши позитивний і 

негативний іноземний досвід реформування державного 

управління. Реформування і удосконалення системи 

органів влади вимагає підтримки режиму стабільності, 

безперервності і зацікавленості в її діяльності, 

послідовного і цілеспрямованого засвоєння нових 

підходів і рішень в практиці державно-управлінського 

розвитку. Реформування не може здійснюватися 

ізольовано від політико-правової, соціальної, 

економічної реальності. Даний процес має відбуватися в 

рамках співпраці із законодавчою, судовою владою, 

враховуючи положення Конституції України, 

фундаментальні цінності українського суспільства, 

трансформаційні політичні і правові процеси, що 

виникли та, можливо, виникнуть у нашій державі. 

Єдиною можливою тактикою реформування є 

послідовне впорядкування структури, принципів і 

діяльності органів влади. Неможливо взяти один 

елемент, видозмінити його і не порушити механізм 

життєдіяльності всієї системи. Крім того, слід зважати 

на реформований об’єкт, його важливість і незамінність 

у процесі роботи старої системи. Тому лише враховуючи 

системну сутність будь яких процесів можливо досягти 

корисного і бажаного результату. 

І також слід пам’ятати, незважаючи на очевидність і 

актуальність реформування, лише зважена, обґрунтована 

діяльність буде виправдана і ефективна в системі органів 

влади України. Реформування системи публічного 

управління, як уже наголошувалося, є дуже складним 

предметом розгляду, необхідно в подальшому визначити 

його складові елементи, простежити періоди 

становлення та розвитку, а також спрогнозувати модель 

втілення реформ, зважаючи на мінливість самої системи 

управління та зовнішні чинники. 
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THE ESSENCE AND PROBLEMS OF BODIES OF STATE POWER REFORMATION IN UKRAINE 

The article deals with an essence of a concept «reformation», an expedience  of its application and use in modern state 

administrative terminology along with such concepts as «optimization», «modernization». The analysis of the problems of 

bodies of state power reformation is carried out in Ukraine and directions of its further re formation are offered. 

It is firmly proved that the situation in Ukraine does not enable us yet to talk about application of methods of optimiza t ion  

or modernization for the improvement of the bodies of state power system. Therefore, at first it is necessary to carry out 

reformation of current control system consequently a new system will exist. This new system will require timely and integrated  

optimization and modernization. 

The author of the article came to the conclusion that reformation was neither selective improvement nor partial changes 

which must be entered into the current system of administration. The reformation is a global issue related to transition to a 

new European system. It is necessary to see the system on the whole in order to carry out this reformation. Inevitable and 

permanent changes in the system must be carried out in close co-operation, careful development and introduction of the righ t  

approaches and set of changes based on the deep research of the system and its surroundings. The gradual, controlled and 

planned actions will enable to avoid destabilization of the public system of administration . Advance in reformation of the 

separate elements of this macrosystem will help to promote efficiency of state power. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови 

господарювання, зростання конкуренції на різних 

ринках аграрного сектору та боротьба за споживача 

змушують підприємства шукати шляхи підвищення 

ефективності функціонування та створення 

конкурентних переваг, що можуть виявлятись у 

скороченні витрат діяльності за допомогою оптимізації 

виробничих процесів та зниженні собівартості 

продукції.  

Підвищення ефективності функціонування 

неможливе без всебічного вивчення та розроблення 

політики управління запасами сільськогосподарського 

підприємства, які здебільшого займають значну частку 

витрат та здійснюють вагомий вплив на показники 

діяльності, такі як рентабельність та прибутковість. 

Проте, вибір шляхів підвищення ефективності 

використання запасів насамперед залежить від їх стану, 

ступеня забезпеченості ними виробничого процесу, 

оборотності та ефективності поточного використання. 

Ефективне управління запасами, як одним з важливих 

аспектів управління сільськогосподарським 

підприємством виявляється у визначенні оптимальної 

кількості запасів для забезпечення виробничого процесу 

всім необхідним з найменшими витратами, оптимізація 

складу і структури запасів та підвищення їх ефективного 

використання в процесі здійснення підприємством 

виробничо-господарської діяльності, враховуючи при 

цьому специфіку сільськогосподарського виробництва. 

Тому питання забезпеченості запасами та 

ефективного управління ними є актуальним, адже від 

цього залежить результативність діяльності 

підприємства, його фінансове положення, а також 

конкурентоспроможність. Вивченням проблем аналізу 

ефективності управління запасами займались як 

зарубіжні, так і вітчизняні дослідники, проте, суттєвий 

внесок в розкриття питання управління запасами 

сільськогосподарських підприємств здійснили такі 

науковці: Перебийніс В.І., Дроботня Я.А., Миколай-

чук В. Е. 

Мета роботи - розгляд методики аналізу 

ефективності управління запасами 

сільськогосподарського підприємства. 

Виклад основного матеріалу.  Запаси виступають 

невід’ємним елементом виробничої діяльності будь-

якого суб’єкта господарювання та використовуються 

незалежно від форми власності чи галузі 

функціонування організації. Тому вони становлять 

досить значну частку як в складі активів підприємства, 

так і в структурі собівартості продукції. До складу 

виробничих запасів сільськогосподарського 

підприємства, з бухгалтерської точки зору, відносяться 

насіння та садівний матеріал, корми для тварин, рідке та 

тверде паливо, запасні частини і ремонтні матеріали, 

готову продукцію, товари у вигляді матеріальних 

цінностей та малоцінні і швидкозношувальні предмети, 

співвідношення яких залежить від типу виробництва.  

Галузь сільськогосподарського виробництва, з 

погляду логістики, має ряд принципових відмінностей 

від інших галузей господарства. Такі особливості 

виявляються перш за все у виокремленні декількох груп 

запасів, серед яких найчисленнішими є ті, що виникають 

при закупівлі сировини, матеріалів. За походженням їх 

поділяють на сільськогосподарські та промислові 

виробничі запаси. В даному випадку до групи 

сільськогосподарських запасів відносяться корми для 

тварин, насіння посадковий матеріал, тоді як запаси 

промислового призначення охоплюють мінеральні 

добрива, отрутохімікати, нафтопродукти, тверде паливо, 

запасні частини, будівельні матеріали для поточного 

ремонту та інші. Іншими складовими запасів аграрних 

підприємств виступають запаси незавершеного 

виробництва, запаси продукції, що зберігається на полях 

(овочі) та в садах (фрукти), готова продукція, що буде 

відвантажена споживачам (вже зібраний врожай овочів, 

фруктів, зерна тощо), а також запаси готової продукції, 

що надійдуть у виробничий процес в наступному році у 

вигляді сировини (корми, насіння, органічні добрива). 

Відповідно до зазначеного поділу можна зобразити 

схему ролі виробничих запасів в логістичній системі 

сільськогосподарського підприємства (рис. 1): 

Стаття висвітлює питання методики аналізу ефективності управління запасами 

сільськогосподарського підприємства. В ході написання були визначені основні фактори,  що впливають на 

обсяги запасів сільськогосподарського підприємства, рівень забезпеченості ними. У контексті управління 

запасами були запропоновані групи показників, що передбачають визначення оборотності запасів, 

забезпеченості ними виробничого процесу та  ефективності використання запасів як капіталу. Також 

запропоновано застосування системи управління запасами, що базується на мінімальній кількості 

матеріальних ресурсів, що зберігаються на підприємстві. 
Ключові слова: виробничі запаси, ефективність управління запасами, оборотність запасів, модель 

«just-in-time», ABC-XYZ-аналіз . 
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Рис. 1. Місце запасів у логістичній схемі сільськогосподарського підприємства  [4, ст. 9]  

В контексті логістики виробничий процес являє 

собою рух матеріального потоку, тобто запасів, що 

проходять стадії даного процесу починаючи з закупівлі у 

вигляді сировини, основних та допоміжних матеріалів та 

закінчуючи розподілом і збутом вже виготовленої 

продукції.     

За своєю специфікою, сільськогосподарське 

виробництво прямо залежить від природно-кліматичних 

умов, що суттєво впливають на процес здійснення 

діяльності. Нестабільні природні умови вимагають 

більших вкладень коштів у оборотні засоби, зокрема в 

частину запасів щодо зменшення, або навіть 

нівелювання впливу такого роду факторів на перебіг 

виробничих процесів та отримання стабільних доходів. 

Для аграрних підприємств характерним явищем є 

більша тривалість виробничого циклу та перерви в 

процесі праці. Ця особливість впливає на період 

кругообігу виробничих запасів, який, в даному випадку, 

носить триваліший характер, ніж в інших галузях 

економіки. Виробничий цикл як у рослинництві, так і в 

сфері тваринництва зазвичай триває більше року, або ж 

навіть вимірюється кількома роками. 

Тому при визначення ступеня забезпеченості 

сільськогосподарського виробництва відповідним 

рівнем ресурсів та ефективності управління ними 

доцільно окреслити сукупність факторів, що можуть 

здійснювати вагомий вплив на зміну обсягу запасів у 

сільськогосподарському виробництві. 

 Наведемо основні групи факторів в таблиці 1. 

Таблиця 1. – Фактори, що впливають на обсяг виробничих запасів сільськогосподарського підприємства [4, 

ст. 30] 

Група факторів Фактори 

1. Розміщення і спеціалізація 

сільськогосподарського виробництва 

- структура сільськогосподарських угідь; 

- природно-кліматичні умови; 

- роззосереджнення в просторі; 

- ваємодоповнення галузей сільського господарства. 

2. Предмет праці (живі організми) - розвиток предметів праці за біологічними законами;  

- залежність від погодно-кліматичних умов; 

- перевага біологічних законів над економічними;  

- зміна властивостей та маси матеріального потоку у ході просування по 

логістичному ланцюгу; 

- природні втрати під час зберігання та транспортування; 

- потреба в складських комплексах; 

- переміщення засобів праці та сталість предметів праці. 

3. Сезонність виробництва - можливість виробництва лише в окремі проміжки часу;  

- сталий попит на продукцію протягом року;  

- сезонність постачання; 

- погодно-кліматичні умови. 

Кожна з груп зазначених факторів впливу враховує 

специфіку виробничого процесу в сільському 

господарстві, тоді як самі фактори розкривають і 

деталізують сутність впливу. Урахування впливу 

факторів на величину виробничих запасів у ході 

прийняття управлінських рішень, дає змогу скоротити 

надлишкові запаси, тим самим зменшивши витрати на 

складування та зберігання запасів. Слід зауважити, що 

для ведення діяльності в галузі тваринництва та 

рослинництва необхідна різна кількість запасів, що 

різняться за терміном їх залучення у виробничий процес 

та періодами одержання доходу від реалізації продукції.   

Одним з найважливіших факторів, що впливає на 

обсяг виробничих запасів сільськогосподарського 

підприємства виступає висока залежність 

сільськогосподарського виробництва від земельних 

ресурсів, територіальне розміщення яких безпосередньо 

Закупівля 

ресурсів  Розподіл 

продукції 

Запаси сільськогос-

подарської продукції, не 

відправленої з поля, садів 

 

Запаси у 

виробництві 

Зберігання 

запасів готової 

продукції  

Запаси сільськогос-

подарської продукції, 

підготовленої до розподілу 
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матеріалів 
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впливає на спеціалізацію виробництва. В даній галузі 

земля виступає чи не найголовнішим фактором 

виробництва та основним предметом праці. Управління 

запасами в аграрній галузі ускладнюється вирішальним 

впливом на виробничий процес саме природних 

факторів, вплив яких важко передбачити та практично 

неможливо нівелювати. Відповідно до цього, рівень 

віддачі на вкладені у запаси кошти прямо залежить від 

родючості та якості ґрунтів. Значну роль у логістиці 

запасів сільськогосподарських підприємств відіграє 

наближеність земельних ділянок до складських 

приміщень, до постачальників та ринків збуту продукції. 

З іншого боку, не менш суттєвим фактором впливу 

на обсяг запасів також є живі організми. Система 

управління запасами залежить від видів тварин, сортів 

рослин, котрі розвиваються за певними біологічними 

законами, що не мають точності прогнозування. 

Виробництво рослинницької і тваринницької продукції 

визначається складними технологічними процесами та їх 

взаємодією з природним середовищем.   

Наступним фактором впливу на розмір запасів є 

сезонний характер виробництва. Сезонність 

визначається нерівномірністю надходження запасів 

протягом року та завантаженням складських площ. 

Система управління запасами не може не враховувати 

даний фактор та має розробляти заходи для 

пом’якшення сезонності, йти на створення страхових та 

сезонних запасів, що призводить до зростання витрат на 

утримання запасів. Сезонність змушує підприємства 

розширювати асортимент продукції, яка має різні робочі 

періоди, щоб протягом року ефективніше 

використовувати засоби виробництва та робочу силу. 

Поряд з природними ресурсами, на управління 

запасами впливають природні умови. 

Сільськогосподарське виробництво роззосереджено в 

просторі, на великій території, часом навіть з різними 

природно-кліматичними умовами, що впливає на 

спеціалізацію виробництва та призводить до створення 

широкого асортименту запасів. Погодно-кліматичні 

умови по-різному впливають на терміни виконання 

польових робіт, дозрівання культур (навіть для одного 

поля) позначаються на наявності врожайних та 

неврожайних років, що спричиняє невизначеність 

інформації, складність збалансування виробничих 

потужностей, створює перешкоди для визначення 

розміру замовлень, кількості страхових і сезонних 

запасів. Непередбачувані події, пов’язані з неврожаєм, 

спричиненим посухою, надмірною кількістю опадів, 

градом, повінню тощо, призводять до ризику нестачі 

страхових та сезонних запасів. 

Крім факторів, що чинять вплив на виробничий 

процес, при аналізі ефективності використання запасів 

сільськогосподарських підприємств необхідно звернути 

увагу на характеристики самого процесу використання 

запасів. Головною рисою технологічного процесу в 

сільському господарстві є неможливість його зупинки, в 

наслідок чого понесені втрати через несвоєчасне 

забезпечення цього процесу необхідною сировиною й 

матеріалами не відшкодовуються. Також несвоєчасне, 

або в недостатній кількості надходження певних видів 

запасів може спричинити не лише скорочення якості 

продукції, а й навіть її недоодержання.  

За традиційної політики управління запасами 

довготривалий виробничий процес та нерівномірність 

надходження запасів змушує фахівців вишукувати 

додаткові кошти і спрямовувати політику управління 

запасами на зменшення останніх, що є надзвичайно 

складним для підприємств даного сектору.  

Система управління запасами повинна враховувати 

біологічні властивості матеріальних ресурсів, що 

важливо під час транспортування запасів сировини та 

товарної продукції, оскільки тривале транспортування 

може призвести до втрат продукції. 

При визначенні ефективності управління запасами 

необхідно звернути увагу на поточу систему управління 

запасами, проаналізувати її переваги та недоліки щодо 

застосування на сільськогосподарському підприємстві.  

Для того, щоб обрана система управління запасами 

відповідала ключовим особливостям використання 

запасів на сільськогосподарському підприємстві, а також 

враховувала дію ряду факторів, необхідно провести 

ABC-аналіз та XYZ-аналіз постачальників запасів, що 

допоможуть розподілити всі категорії запасів на групи, 

що відповідають системам управління, які є 

найоптимальнішими для застосування в тих чи інших 

випадках. 

Метод АВС-аналізу допомагає в розподілі зусиль з 

управління запасами відповідно до важливості предметів 

праці. XYZ-аналіз класифікує запаси в залежності від 

характеру їх споживання, точності прогнозування змін у 

їх потребі. Накладання XYZ-аналізу на метод АВС-

аналізу дозволяє розбити запаси на дев’ять блоків, 

кожен з яких характеризується на основі вартісних 

показників та потреби на даний вид запасів [1,с.10].  

Завдання аналізу ефективності використання запасів 

аграрного підприємства зводиться до пошуку резервів їх 

раціонального використання, що в перспективі 

сприятиме скороченню собівартості продукції за 

рахунок зниження логістичних витрат та збільшенню 

прибутку.   

Ефективність управління запасами 

сільськогосподарського підприємства залежить від 

сукупності показників, до яких відносять: показники 

оборотності; показники ефективності використання 

запасів як капіталу; показники забезпечення запасами 

виробничих потреб. 

Розглянемо методику розрахунку показників 

оборотності, що наведена в вигляді таблиці 2: 
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Таблиця 2. – Методика розрахунку показників оборотності запасів сільськогосподарського підприємства [4, 5, 7] 

 
Такий показник як коефіцієнт оборотності виробничих 

запасів визначається співвідношенням чистої виручки від 

реалізації продукції до середньорічної вартості виробничих 
запасів. Він показує, кількість оборотів, яку здійснюють 

запаси протягом розрахункового періоду. Висока 
оборотність виробничих запасів означає інтенсивність 

роботи виробництва та дає змогу оцінити, наскільки 

ефективним є вкладання коштів у виробництво того, чи 
іншого виду продукції, робіт чи послуг. 

Наступним є коефіцієнт завантаження – показник, 
обернений до коефіцієнту оборотності. Від розраховується 

діленням середньорічної вартості виробничих запасів на 
чисту виручку від реалізації продукції та демонструє 

величину запасу, що припадає на 1 гривню виробленої 
продукції. В даному випадку величина показника має 

прямувати до 0, бо чим менше витрат припадає на одиницю 
вартості продукції, тим ефективніше використовуються 

запаси. 
Тривалість одного обороту запасів вказує на проміжок 

часу, за який запаси проходять всі стадії виробничого 

процесу та перетворюються на готову продукцію. Чим 
менше триває оберт запасів, тим швидшою є оборотність та 

більшими доходи від продажів. 
Методика розрахунку показників ефективності 

використання запасів як капіталу наведена в таблиці 3: 

 

Таблиця 3 – Метолика розрахунку показників ефективності використання запасів сільськогосподарського 

підприємства як капіталу [4, 5, 7] 
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Деякі показники наведені в таблицях 2 і 3 є взаємо-

пов’язаними. Зокрема, сезонний характер виробничого 

процесу в сільському господарстві змушує підприємства 

створювати великі обсяги страхових та сезонних запасів, 

а це призводить до значної частки запасів в оборотних 

засобах підприємств, зростання коефіцієнта 

завантаження і показника запасоємності, уповільнення 

оборотності запасів, збільшення тривалості одного 

обороту запасів у підприємствах даного напрямку. 

Прискорити оборотність запасів 

сільськогосподарського походження, зменшити 

тривалість одного обороту запасів та зменшити їх 

питому вагу у загальній кількості оборотних активів, 

знизити коефіцієнт завантаження запасів і показник 

запасоємності можна за рахунок замовлення та 

створення запасів сировини відповідно до агротехнічних 

строків сівби культур, садіння коренеплодів, здійснення 

замовлення кормів для тварин невеликими партіями, 

підвищуючи середньодобові прирости у тварин, 

впроваджуючи нові (більш урожайні та скоростиглі) 

сорти сільськогосподарських культур тощо.  

Оцінку рентабельності вкладень у запаси здійснює 

показник валової рентабельності інвестицій, який 

відображає відсоток прибутку, що припадає на запаси. В 

той же час, питома вага запасів в оборотних засобах 

показує на скільки ліквідними є оборотні кошти 

підприємства. Так, якщо запаси в структурі оборотних 

коштів займають значну питому вагу, підприємство 

ризикує не виконати зобов’язання перед 

постачальниками, бюджетом  тощо. 

З іншого боку, показник поточної ліквідності запасів 

характеризує швидкість перетворення запасів у більш 

ліквідні оборотні активи, а коефіцієнт неліквідів, в свою 

чергу, вказує на обсяги запасів, які призводять до 

фінансових втрат, оскільки вже не можуть бути 

реалізовані. 

В таблиці 4 подано основні показники забезпечення 

виробничими запасами потреб сільськогосподарських 

підприємств. 

 

 

Таблиця 4 – Метолика розрахунку показників забезпечення запасами виробничих потреб  

сільськогосподарських підприємств [4, 5, 7] 

 
 

Отже, зазначений показник абсолютного 

вивільнення, що дозволяє порівняти ефективність 

прийняття рішень щодо запасів у даному році по 

відношенню до попереднього (планового), тоді як 

показник відносного вивільнення запасів характеризує, 

як зміна коефіцієнта оборотності позначилася на вивіль-

ненні (або залученні) в обіг коштів у вигляді запасів. 

Коефіцієнт нерівномірності постачання та генерації 

матеріальних потоків, що характеризує якість прийняття 

управлінських рішень щодо постачання запасів та 

надійність постачальників. Значення даного показника 

завжди вище або рівне одиниці.  

Значення показників для оцінки забезпечення 

запасами виробничих потреб у сільськогосподарських 

підприємствах перебуває під впливом природних 

чинників. Так, наприклад, якщо звітний рік буде 

неврожайним, то величина запасів буде незначною. 

Однак, це не буде свідченням вивільнення запасів, 

оскільки знизиться і показник товарообороту. 

Таким чином, система показників оцінки 

ефективності управління запасами 

сільськогосподарських підприємств повинна 

враховувати різні групи показників, аналіз яких у 

підсумку дасть змогу виявити «слабкі місця» в існуючій 

системі управління запасами підприємства та внести 

необхідні корективи для усунення відповідних 

неточностей.  

Враховуючи специфіку аграрної галузі, суб'єкти 

господарювання якої витрачають великі суми коштів на 

зберігання вирощеної продукції, доцільно приділити 

увагу методиці «just-in-time», що ґрунтується на такій 

організації руху матеріальних потоків на підприємстві, 
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за якої необхідна сировина, матеріали та інші запаси 

надходитимуть лише в потрібній кількості, у визначене 

місце і точно в призначений термін, що дасть змогу 

скоротити витрати на зберігання в частині сировини та 

матеріалів.  

Для логістичної концепції «just-in-time» 

характерними  такі ознаки: мінімальна кількість 

сировинних запасів, або взагалі відсутність таких до 

настання необхідності в них; невеликі обсяги 

виробництва продукції та поповнення запасів; закупівля 

сировинних ресурсів у обмеженого кола надійних 

постачальників; ефективна система інформаційної 

підтримки; висока якість виготовленої продукції і 

логістичного сервісу [3,с.141].  

Впровадження концепції «just-in-time», як правило, 

покращує якість готової продукції і сервісу, мінімізує 

зайві запаси і може докорінно змінити фірмовий стиль 

менеджменту за рахунок інтеграції логістичних 

процесів. 

Застосування даної системи здатне забезпечувати всі 

потреби виробництва, виключаючи при цьому етап 

складування сировини та її тривале зберігання, на що 

витрачається значна кількість грошових ресурсів 

сільськогосподарського підприємства. Особливо 

зручним є використання такої системи аграрними 

підприємствами, виробництво яких носить сезонних 

характер, обсяги виробництва є невеликими, а період 

обертання коштів є довшим, ніж в промислових 

підприємств. 

Висновки. Управління запасами 

сільськогосподарських підприємств на засадах 

ефективності в сучасних умовах перш за все передбачає 

виявлення сукупності факторів, що здатні чинити вплив 

на перебіг виробничого процесу та на розмір запасів. 

Систематизована оцінка ефективності використання 

запасів сільськогосподарського підприємства дозволяє 

всебічно аналізувати забезпеченість виробничого 

процесу необхідними сировиною та матеріалами, та 

шукати нові способи підвищення ефективності їх 

використання, тим самим забезпечивши безперебійність 

функціонування підприємства, нарощення масштабів 

діяльності  та вихід на нові ринки збуту продукції, 

враховуючи при цьому характерні особливості даної 

сфери виробництва. 

Своєчасне та систематичне оцінювання ефективності 

управління запасами дає можливість обґрунтувати 

заходи щодо підвищення ефективності поточного 

управління не лише запасами, а й підприємством в 

цілому. Проведення аналізу показників оборотності, 

ефективності використання запасів як капіталу та 

забезпеченості підприємства виробничими запасами на 

даний момент часу є необхідною умовою досягнення 

високого рівня виробництва, а також мінімізації витрат, 

пов’язаних з управлінням запасами. 

Застосування запропонованої концепції « just-in-time» 

може значно покращити існуючу методику управління 

запасами, знизити витрати на їх зберігання та підвищити 

ефективність використання запасів в ході виробничого 

процесу. 
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ENTERPRIS E 

The article discloses the methodology for analyzing the efficiency of inventory management of agricultural enterprises. 

During the writing were determined the main factors affecting the volume of stocks of agricultural enterprises and the level of 

security of them. In the context of inventory control were proposed the groups of indicators which include the accounting of 

inventory turnover, availability of their production process and efficiency as capital reserves. 

Also was invited to use inventory management system “just -in-time”, based on a minimum number of material resources 

stored in the enterprise. 
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Постановка  проблеми. Складні економічні умови, 

що склалися в Україні, значене посилення конкуренції 

висувають особливі вимоги до планування стійкого 

розвитку підприємств, прийняття ефективних 

управлінських рішень, що неможливо без всебічного 

дослідження умов і процесів його господарювання. 

Найповніше уявлення про ситуацію на підприємстві 

можливо отримати лише за допомогою його фінансового 

аналізу та аналізу результатів виробничо-господарської 

діяльності. Тому аналіз фінансово-господарської 

діяльності підприємства виступає на перший план. 

Для підприємства аналіз фінансово-господарської 

діяльності підприємства має важливе значення як 

інформаційна база про потенційні можливості 

збільшення прибутку, виявлення причин збитковості. 

Методологічним підходам до аналізу  фінансово-

господарської діяльності підприємства присвячено 

праці  таких вчених як: Баканов М. І., Балабанов І.Т., 

Волкова О.М., Івахненко В.М., Ковальов В. В., Крейніна 

М.Н., Олексюк О.І., Подольська В.О., Поддерьогін А.М., 

Савицька Г.В., Сайфулін Р.С., Чумаченко М.Г., 

Федотова М.О., Швиданенко Г.О., Шеремет А.Д., 

Яріш О.В. та ін. 

Слід зазначити, що на сьогодні не існує єдиного 

підходу до вибору показників та методики комплексного 

аналізу фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства, тому постає питання необхідності уніфікації 

існуючих підходів,  подальших їх досліджень.  

Мета роботи – розглянути особливості аналізу 

фінансово-господарської діяльності на підприємстві на 

прикладі ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний 

комбінат». 

Виклад основного матеріалу. Методика аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємства 

охоплює два блоки: аналіз фінансових результатів та 

фінансового стану підприємства, та аналіз основних 

показників господарської діяльності підприємства, що 

забезпечують ці підсумки, обсяг виробництва та 

реалізації продукції, ефективність використання 

основних засобів, матеріальних та трудових ресурсів, 

витрати на виробництво та собівартість продукції. 

Під фінансово-господарською діяльністю в ринковій 

економіці розуміють діяльність, спрямовану на 

раціональне використання з максимальним ефектом 

власних і залучених фінансових ресурсів (найпростішим 

виявом такого ефекту є рівень прибутковості) [5,с.7]. 

Система аналізу фінансово-економічної діяльності 

підприємства базується на використанні алгоритмів, 

технологій, методів і показників економічного та 

фінансового аналізу, побудованих на інформаційній базі 

господарського обліку та фінансовій звітності 

підприємства. 

Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства та його фінансового стану включає такі 

основні елементи дослідження: 

– вертикальний аналіз – це визначення у відсотках 

структури об'єкта, що досліджується; 

– горизонтальний аналіз – це дослідження зміни 

показників у часі з розрахунками абсолютних та 

відносних відхилень; 

– аналіз відносних показників – це розрахунок 

співвідношень між окремими показниками; 

– трендовий аналіз – це порівняння кожної позиції 

звітності з рядом попередніх періодів та визначення 

основної тенденції динаміки показників; 

– порівняльний аналіз – це порівняння значень 

окремих показників підприємства із показниками 

конкурентів, середніми показниками галузі, 

нормативними, оптимальними розмірами;  

– факторний аналіз – це визначення впливу окремих 

факторів на зміну результативного показника  [4,с.16]. 

Узагальнюючи розглянуті методики аналізу, на нашу 

У статті розглянуті підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств та розглянуто 

методику аналізу фінансово-господарської діяльності на прикладі промислового підприємства. 

Ключові слова: аналіз, фінансово-господарська діяльність, фінансові результати, прибуток, збиток. 
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думку, комплексний аналіз фінансово-господарської ді-

яльності підприємства повинен включати наступні  

етапи: 

– аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства;  

– аналіз складу, структури та динаміки майна 

підприємства;  

– аналіз складу, структури та динаміки джерел 

фінансуванні поточної діяльності підприємства;  

– аналіз ліквідності, платоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства; 

– аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції;  

– аналіз стану та використання основних засобів; 

– аналіз використання трудових ресурсів; 

– аналіз витрат на  виробництво та реалізацію 

продукції. 

Для проведення аналізу фінансово-господарської 

діяльності підприємства використана звітність ПАТ 

«Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (ПАТ 

«РКТК»), який спеціалізується на виробництві картону 

для плоских шарів гофрокартону, паперу для 

гофрування, картону-основи для гiпсокартону, картону 

вологостiйкого, картону для гiльз та виробiв з картону i 

тари з гофрокартону на їх основi. Комбiнат виробляє 

картон для плоских шарів гофрокартону з бiлим, бурим, 

хмарним i пофарбованим поверхневим шаром i папiр 

для гофрування в широкому діапазоні фізико-

механічних властивостей відповідно до потреб власного 

виробництва i зовнішніх споживачів [6]. 

ПАТ «РКТК» - один з найбільших в Україні 

виробників транспортного пакування з гофрованого 

картону. Підприємство є членом Української Асоціації 

Виробників Гофрокартону (UACBM), що тісно 

співпрацює із загальноєвропейською федерацією 

виробників гофрокартону FEFCO.  

На комбінаті працюють два основних виробництва: 

– картонно-паперовий завод, який виробляє картон-

основу для гіпсокартону, картон для плоских шарів 

гофрованого картону, папір для гофрування;  

– завод по виробництву гофротари,  який виробляє 

гофрований картон i тару з гофрованого картону. 

Результати аналізу фінансових результатів діяльності 

ПАТ «РКТК» представлені в таблиці 1.

 

Таблиця 1. – Аналіз складу та динаміки фінансових результатів  ПАТ «РКТК», тис.грн. 

 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення ,  

тис. грн. 

Відносне 

відхилення, % 

2012 2013 2014 
2013 від 

2012 

2014 від 

2013 

2013 від 

2012 

2014 від 

2013 

1 Чистий дохід (виручка) 

від реалізації продукції  

(робіт, послуг) 

1373645 1475775 1729277 102130 253502 7,43 17,18 

2 Собівартість реалізо- 

ваної продукції 
1170379 1295754 1553610 125375 257856 10,71 19,9 

3 Валовий прибуток 203266 180021 175667 -23245 -4354 -11,44 -2,42 

4 Інші операційні доходи  14033 11608 34152 -2425 22544 -17,28 194,21 

5 Адміністративні витрати 42404 45868 43917 3464 -1951 8,17 -4,25 

6 Витрати на збут 106828 120881 98912 14053 -21969 13,15 -18,17 

7 Інші операційні витрати 
6621 5163 197211 -1458 192048 -22,02 

В 37 

разів 

8 Фінансові результа- 

ти від операційної 

діяльності 

61446 19717 -130221 -41729 -149938 -67,91 -760,45 

9 Інші фінансові доходи - 2117 332 - -1785 - -84,32 

10 Фінансові результа- 

ти від звичайної 

діяльності до оподат- 

кування  

35911 -12290 -516321 -48201 -504031 -134,22 В 41 раз 

11 Витрати (дохід) з 

податку на прибуток 
12225 598 21873 -11627 21275 -95,12 

В 35,5 

раз 

12 Чистий фінансовий 

результат: прибуток 

(збиток) 

23686 -11692 -494448 -35378 -482756 -149,36 В 41 раз 
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Як свідчать дані таблиці 1, підприємство не оминула 

економічна криза. Так, не зважаючи на зростання 

величини чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції, спостерігається скорочення валового 

прибутку та значне скорочення чистого фінансового 

результату діяльності підприємства. Так в 2012 році  

чистий прибуток, отриманий підприємством склав 23686 

тис. грн., в 2013 році підприємство отримало збиток у 

розмірі 11692 тис. грн., а в 2014 році величина збитку 

вже склала 494448 тис. грн., що в 41 рази перевищує 

величину 2013 року. 

Склад та структура майна підприємства, 

характеризуються даними таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Аналіз складу, структури та динаміки майна ПАТ «РКТК» 

Показник 

2012 рік 2013 рік 2014 рік Темп росту, % 

сума, 

тис.грн 

питома 

вага, % 

сума, 

тис.грн. 

питома 

вага, % 

сума, 

тис.грн. 

питома 

вага, % 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Майно станом на кінець 

року, тис.грн. 

у т.ч. 

2453897 

 

100,0 

 

2306396 

 

100,0 

 

1794881 

 

100,0 

 

93,99 

 

77,82 

 

1.1 Необоротні акти- 

ви в т. ч.: 1942133 79,15 1867882 80,99 1277713 71,18 96,18 68,4 

нематеріальні активи 176 0,01 199 0,01 350 0,02 113,07 175,88 

незавершені капітальні 

інвестиції 18771 0,76 13490 0,58 17658 0,98 71,87 130,9 

основні засоби 1670650 68,08 1596078 69,2 932162 51,93 95,54 58,4 

довгострокові фінансові 

інвестиції 232860 9,49 241160 10,46 242860 13,53 103,56 100,7 

інші необоротні активи 19676 0,81 16955 0,74 84683 4,72 86,17 499,46 

1.2 Оборотні активи у т. 

ч.: 511764 20,85 438514 19,01 517168 28,82 85,69 117,94 

запаси 140160 5,71 118203 5,13 155041 8,64 84,33 131,17 

дебіторська 

заборгованість за 

продукцію,товари, роботи, 

послуги 153879 6,27 133983 5,81 189090 10,53 87,07 141,13 

дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 144861 5,9 173281 7,51 137375 7,65 119,62 79,28 

поточні фінансові 

інвестиції 6206 0,25 1118 0,05 - - 18,01 - 

гроші та їх еквіваленти 62525 2,55 11786 0,51 31745 1,77 18,85 269,34 

витрати майбутніх 

періодів 4133 0,17 143 0,01 3917 0,23 3,46 

В 27,4  

рази 
 

 

За даними таблиці 2 слід відзначити, що вартість мані 

підприємства за звітний період скоротилась на 22,18% та 

склала на кінець 2014 року 1794881 тис. грн. Водночас 

змінилась структура майна підприємства. Частка 

необоротних активів зменшилася з 79,14 %  в 2012 році 

до 71,18% в 2014 році. Одночасно збільшилась частка 

оборотного капіталу  з 29,8% до 39,61%. Це зумовлене 

тим, що темпи зростання оборотного капіталу (85,37% і 

113,88%) значно перевищують темпи зростання 

необоротного капіталу (96,17% і 68,4%). Така динаміка 

показників призведе до підвищення мобільності майна. 

адже оборотний капітал має вищу швидкість обороту, а 

значить забезпечує більший приріст прибутку. 

Наступним етапом аналізу є аналіз джерел 

фінансування поточної діяльності підприємства, 

результати якого представленим в таблиці 3. 
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Таблиця 3. – Аналіз складу, структури та динаміки джерел фінансування поточної діяльності підприємства  

Показник 

2012 рік 2013 рік 2014 рік Темп росту, % 

сума, 

тис.грн. 

питома 

вага, % 

сума, 

тис.грн. 

питома 

вага, % 

сума, 

тис.грн. 

питома 

вага, % 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Капітал станом на кінець 

року, тис.грн. у т.ч. 

2453897 

 

100,0 

 

2306396 

 

100,0 

 

1794881 

 

100,0 

 

93,99 

 

77,82 

 

1.1 Власний капітал 1699498 69,25 1687806 73,18 871543 48,55 99,31 51,64 

зареєстрований (пайовий) 

капітал 16754 0,68 16754 0,73 16754 0,93 100,0 100,0 

капітал у дооцінках 871961 35,53 825203 35,78 458352 25,53 94,64 55,54 

нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 810783 33,04 845849 36,67 396437 22,09 104,32 46,87 

1.2 Позиковий капітал, у 

т.ч.: 754399 30,75 618590 26,82 923338 51,45 82,00 149,26 

2.1 Довгостроковий 

позиковий капітал 485955 19,81 438850 19,03 532635 29,68 90,31 121,37 

2.2 Короткостроковий 
позиковий капітал 268444 10,94 179740 7,79 390703 21,77 66,96 217,37 

Дані таблиці 3 свідчать, що скорочення загально 

величини капіталу підприємства в 2014 році, було 

викликано значним скороченням величини власного 

капіталу (на 48,36%). Водночас спостерігається значне 

зростання величини позикового капталу (на 49,26%). В 

звітному році величина  поточних зобов’язань 

підприємства склала 390703 тис. грн., тобто збільшилась 

на 117,37%. Надмірне зростання кредиторської 

заборгованості може свідчити про неблагополучний 

фінансовий стан підприємства. 

Розглянувши структуру джерел фінансування 

поточної діяльності підприємства слід зазначити, що 

спостерігається тенденція, щодо скорочення величини 

власного капіталу, та зростання позикового, що 

негативно вплине на фінансову стійкість підприємства. 

Показники, що характеризують ліквідність та 

платоспроможність підприємства представлені в 

таблиці 4. 

 

 

Таблиця 4 – Аналіз показників  ліквідності та платоспроможності підприємства  

Коефіцієнт 

Роки 
Абсолютне 

відхилення, (+ ,-) 

Відносне 

відхилення,% 

2012 2013 2014 
2013 від 

2012 

2014 від 

2013 

2013 від 

2012 

2014 від 

2013 

1 Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
1,91 2,44 1,32 0,53 -1,12 28,01 -45,90 

2 Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
1,59 2,03 1,1 0,44 -0,93 27,67 -45,81 

3 Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,23 0,06 0,08 -0,17 0,02 -73,91 33,33 

Таким чином, спостерігається значне скорочення 

показників  ліквідності та платоспроможності 

підприємства, що може викликати недовіру до даного 

підприємства з боку кредиторів.  

Проведений аналіз обсягів виробництва та реалізації 

продукції узагальнено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у звітному році 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі  

у грошовій 

формі, 

тис.грн. 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

у грошовій 

формі, тис. 

грн. 

у відсотках 

до всієї 

реалізо-ваної 

продукції 

1 Картон, папір 

259,4             

тис. тонн 
1067866 55,9 

118,0              

тис. тонн 
606390 30,8 

2 Гофропро-

дукцiя (в т.ч. 

високохудожня 

упаковка) 

305,5  

млн. м2 
1357360 44,1 295 млн. м2 1361787 69,2 
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У 2014 році підприємством вироблено 259,4 тис. 

тонн картону на  1067866 тис. грн., реалізовано 118,0 

тис. тонн картону 606390 на суму 606390 тис. грн. 

Вироблено 305,5 млн. м2 гофропродукції на суму 

1357360 тис. грн., реалізовано 295 тис. м2  

гофропродукції, що у вартісному виразі склало 1361787 

тис. грн. [6]. 

Зазначимо, що за результатами проведеного аналізу 

стану та використання основних засобів отримані 

наступні дані. Ступiнь фiзичного зносу основних засобiв 

на кінець 2014 року становить 79% тоді як на кінець 

2013 році він становив 70,4%. Ступiнь використання 

основних засобів 100%. За 2014 рiк було введено в 

експлуатацiю та модернiзовано основних засобiв на 

суму 5989 тис. грн., в 2013 році на  75436 тис. 

грн. Спостерігається зростання фондовіддачі та 

скорочення фондомісткості. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 

облiкового складу в 2014 році склала 1415 осіб, тоді як у 

2013 році вона становила 1534 осіб  [6].  

Значне зростання витрат на виробництво продукції 

потребує їх особливого та детального аналізу. Структура 

собівартості продукції підприємства представлена на 

рисунку 1
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Рисунок 1. –  Структура собівартості продукції 

 

Однiєю з важливiших проблем, що впливають на 

дiяльнiсть ПАТ «РКТК» є зростання цiн на енергоносiї, 

тому що в собiвартостi продукцiї витрати на енергоносiї 

становлять більше 23%.  

Зазначимо, що попит на гофротару цiлком залежить 

вiд економiчного стану iнших галузей промисловостi, 

що її споживають. Згiдно прогнозiв незалежних 

експертiв та вiдомих мiжнародних iнститутiв очікуються  

негативнi перспективи розвитку виробництва та 

споживання на українському ринку картону та 

пакування з гофрованого картону.  

ПАТ «РКТК» вже співпрацює з таким фірмами, як 

вiдомi тютюновi гiганти Philip Morris, JT International, 

виробник побутової хiмiї та засобiв особистої гiгiєни 

Procter & Gamble, кондитерськi гiганти Nestle, Mondeliz, 

корпорацiя «Рошен», виробники молочної продукцiї 

Danone ta Lactalis, провiднi свiтовi виробники 

гiпсокартону Knauf, Saint Gobain та Siniat [6]. Однак 

сучасні складні економічні умови змушують 

підприємство шукати нових партнерiв та виходити на 

мiжнароднi ринки ЄС та стран Азiї та Африки. 

Висновки. Проведений аналіз фінансово-

господарської діяльності ПАТ «Рубіжанський картонно -

тарний комбінат» свідчить про те, що процеси, що 

відбуваються сьогодні в економіці, негативно впливають 

на фінансовий стан підприємства, результати його 

фінансово-господарської діяльності. Підвищення цін на 

сировину та матеріали сприяли підвищенню собівартості 

продукції та інших витрат, спостерігається значне 

зростання кредиторської заборгованості, скорочуються 

показники ліквідності та платоспроможності 

підприємства, що говорить про нестійкий фінансовий 

стан підприємства. Діяльність підприємства є збитковою  

Перспективи подальших наукових досліджень у 

даному напрямі полягають в удосконалення методів 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. 
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Постановка проблеми. Сьогодні однією з важливих 

макроекономічних проблем України є дефіцит 

платіжного балансу. В 2014 році розмір зведеного 

балансу досяг рівня –13307 млн. дол. США без 

урахування залучених кредитів міжнародних організацій 

і витрат резервних активів, у той час як у 2013 році 

баланс був позитивним і дорівнював 2 023 млн. дол. 

США, а в 2015 спостерігався незначний профіцит у 

розмірі 849 млн. дол. США [1]. Нестача приваблюваних 

з-за кордону коштів в іноземній валюті особливо 

критична в умовах нестабільності валютно-фінансової 

системи України, коли використовуваний режим 

змінного валютного курсу гривни додатково ускладнює 

її стабілізацію, а НБУ підтримує курс національної 

валюти за рахунок залучення додаткових валютних 

коштів від експортерів і валютних інтервенцій. 

Грошові перекази мігрантів становлять для багатьох 

держав значну частину валютних надходжень, що 

позитивно позначається на національному доході 

країни [2]. 

У 2008 р., згідно з оцінкою Світового банку, обсяг 

грошових переказів по всьому світу становив приблизно 

305 млрд діл. США [3]. При цьому такої ж величини 

досягає обсяг ввезених заощаджень і цінностей при 

поверненні мігрантів додому. Це приблизно на рівні 

обсягу прямих інвестицій у країни, що розвиваються [4]. 

 За світовими дослідженнями, доходи мігрантів, які 

прибувають з бідних країн до багатших, у середньому 

більші в 15 разів. Тому грошові перекази фізичних осіб 

зростають вищими темпами, ніж кількість самих 

міжнародних мігрантів  [5].  

Як показує світова практика, для країн, що 

розвиваються, з низьким і середнім рівнем економічного 

розвитку переклади іммігрантів на батьківщину можуть 

стати не тільки важливим джерелом надходження 

валютних коштів, але й засобом вирівнювання 

платіжного балансу країни, у якому вони включаються 

до статті «Приватні перекази».  

Наприклад, у такій країні як Таджикистан, у 2014 

році в порівнянні із ВВП переклади іммігрантів на 

батьківщину становлять 41,16 %, на одного мешканця 

доводиться 462,33 доларів перекладів на рік, а у 

порівнянні з експортом товарів і послуг переклади 

становлять 372,43 %, тобто перевищують обсяг 

валютних надходжень від зовнішньої торгівлі майже в 4 

рази; у Киргизстані ці показники становлять 30,90 дол., 

384,27 дол. і 80,54 % відповідно [6]. При тому, що 

Україна також перебуває в скрутній економічній 

ситуації, у ній у 2014 році у порівнянні із ВВП перекази 

іммігрантів на батьківщину становлять 5,6 %, на одного 

мешканця припадає 168,60 доларів переказів на рік, а у 

порівнянні з експортом товарів і послуг перекази 

становлять 11,61 %. 

Мета роботи – проаналізувати можливості 

збільшення валютних надходжень в Україну за рахунок 

переведень трудових мігрантів на батьківщину, як 

важливе джерело вирівнювання платіжного балансу 

України. 

Виклад основного матеріалу. Для кращого 

розуміння ситуації з перекладами іммігрантів в Україну, 

необхідно розглянути динаміку цього показника. У табл. 

1 наведено показники, що характеризують ситуацію з 

переказами іммігрантів в Україну за 2005-2014 рр. 

Таблиця 1 – Перекази іммігрантів в Україну* 

Показник 

Рік 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Перекази мігрантів на 

батьківщину, млн. дол. США 2408 3102 5290 6782 5941 6535 7822 8449 9667 7587 

У статті розглянуто проблему вирівнювання платіжного балансу України з позиції нестачі надходжень 

іноземної валюти. Проаналізовано можливості залучення додаткових інвалютних коштів за рахунок 

тимчасової трудової міграції з України. Розраховано розмір додаткових переказів іммігрантів на 

батьківщину у випадку здійснення української послідовної цілеспрямованої політики регулювання зовнішньої 

трудової міграції. 

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, платіжний баланс, валютні надходження, переводи 

мігрантів. 
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Продовження таблиці 1 

Перекази на душу 

населення, дол. США 51,5 66,7 114,4 147,3 129,6 143,2 172,0 186,4 214,0 168,6 

Перекази до ВВП, % 2,7 2,8 3,6 3,6 4,9 4,6 4,6 4,6 5,1 5,6 

Перекази до експорту, % 5,6 6,4 8,6 8,2 11,4 10,0 9,4 9,8 11,8 11,6 
 

*Джерело: складено автором за даними [6] 

 

Розглядати розмір переказів мігрантів можна як 

абсолютний показник, на рис. 1 показано динаміку 

розмірів переказів іммігрантів в Україну за 2005-

2014 рр.  

 
Рисунок 1 – Перекази іммігрантів в Україну 

 

Щоб забезпечити порівнянність аналізованих даних, 

можна розглянути відносну величину порівняння 

переказів мігрантів з розміром ВВП країни або 

сумарним виторгом від експорту. Відсоток переказів 

мігрантів у ВВП і виторзі від експорту товарів України 

за 2005-2014 рр. представлений на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Відсоток переказів по відношенню до ВВП і виторгу від експорту товарів і послуг з України  

 

Як видне за наведеними даними, абсолютний розмір 

переказів іммігрантів в Україну майже стабільно зростав 

до 2008 р. з незначним спадом у 2009 р., пов'язаним зі 

світовою фінансовою кризою, і далі зростав до 2013 р. зі 

спадом у 2014 р. до рівня 7,5 млрд. дол. США. У 

розрахунку на душу населення перекази іммігрантів 

становлять 168,6 дол. США, у порівнянні із ВВП – 5,6 

%, у порівнянні з обсягом експорту товарів і послуг – 

11,6 %, що є порівняно невеликим показником для 

країни з економікою сьогоднішнього рівня розвитку. 

Причому розмір переказів у порівнянні із ВВП виявляє 

іншу, більш згладжену динаміку у порівнянні з обсягом 

експорту. 

Таким чином, можна стверджувати, що Україні 

доцільно розвивати трудову міграцію за рубіж, тому що 

це дозволить з одного боку залучити додаткові валютні 

кошти, а з іншого – поліпшити ситуацію на ринку праці. 

У той же час, асиміляційна трудова міграція за рубіж 

(наприклад, у США, частково в країни ЄС або 

Австралію), хоча й може приносити значні суми 

переказів мігрантів на батьківщину, є менш 

привабливою, тому що позбавляє Україну потенційно 

важливих для народного господарства в майбутньому 

трудових ресурсів. До того ж, середня схильність 

переводити кошти в країну виїзду коливається у межах 

11–50% і знижується в міру збільшення строку 

перебування мігранта у приймаючій країні [7]. Тому 

більш доцільно розвивати тимчасову трудову міграцію у 

порівнянні з Україною за рівнем економічного розвитку 

країни СНД і Азії, а також ЄС. 
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Для розрахунку приблизного розміру додаткових 

переказів іммігрантів на батьківщину, на який могла би 

очікувати Україна у випадку здійснення послідовної 

цілеспрямованої політики регулювання зовнішньої 

трудової міграції, треба розглянути ситуацію на ринку 

праці. 

На 2015 рік в Україні зареєстровано 1,85 млн. чол. 

безробітних, що складає 9,7 % від чисельності 

економічно активного населення працездатного віку [8]. 

Якщо припустити, що природній рівень безробіття 

складає приблизно 5 %, то за умови зайнятості інших 

4,7 % безробітних за кордоном, Україна зможе 

одержувати значні додаткові валютні надходження від 

переказів мігрантів на батьківщину. Приймаючи 

величину переказів кратній величині грошових 

надходжень мігрантів на батьківщину у 2013 р., можна 

розрахувати прогнозований розмір додаткового 

припливу валюти [6, 8, 9]. Якщо у 2013 році на одного 

іммігранта припадало 1738,6 дол. США переказів на 

батьківщину, на одного зайнятого мігранта у середньому 

приходиться 3 утриманця, а додатково за кордоном буде 

зайнято приблизно 894986 чол., то максимально 

можливий додатковий приплив валюти ( М ) може бути 

розрахований за формулою: 

США. дол.  6224130 
9,7

4,7
1847100М  )()13(6,1738

 

Розрахований додатковий приплив валюти (6,2 млн. 

дол. США) становить 82 % від фактичного припливу 

валюти 2014 р., 4,59 % від розміру ВВП і 9,53 % від 

розміру експорту товарів і послуг України у 2014 р.  

Висновки. Для України, як країни з економікою 

перехідного типу і нестабільною соціально-економічною 

ситуацією, важливим є забезпечення припливу іноземної 

валюти з-за кордону, зокрема, за рахунок переказів 

іммігрантів на батьківщину.  

Розрахована величина можливого додаткового 

припливу іноземної валюти в Україну достатньо велика, 

як в абсолютному вираженні, так і порівняно із ВВП або 

сумою експорту товарів і послуг, що підтверджує 

важливість розробки державної політики підтримки 

тимчасової трудової міграції за кордон на 

сьогоднішньому рівні розвитку економіки. 
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MIGRANTS' REMITTANCES AS A MEAS URE OF LEVELING THE BALANCE OF PAYMENTS OF 

UKRAINE 

In the article the problem of leveling of the balance of payments of Ukraine is analyzed from the view of foreign exchange 

earnings shortage. The possibilities of attracting of additional foreign exchange through temporary labor migration from 

Ukraine are considered.  

The volume of the additional transfers of migrants to their homeland is estimated, in case of implementing of Ukrainian 

consistent purposeful policy of regulation of foreign labor migration. 
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Актуальність проблеми. Пріоритетним  фактором 

подальшого розвитку цивільної авіації (ЦА) України є 

прискорення оновлення парку повітряних суден (ПС). 

Застарілі морально і фізично ПС, які складають основу 

парку авіаційної техніки (АТ) авіакомпаній України, що 

дісталися “у спадщину” після розпаду СРСР, не дають 

можливості конкурувати з закордонними перевізниками 

на ринку авіатранспортних послуг. Це призводить до 

зниження обсягів перевезень, скороченню частки ринку 

українських авіаперевізників, витискуванню українських 

авіакомпаній з ринку авіатранспортних послуг [9].. 

Україна не тільки експлуатує літаки, а і має 

конструкторську та промислову бази, розгалужену 

мережу аеропортів та авіаремонтних баз. Тому розвиток 

вітчизняної авіаційної галузі приводить до росту темпів 

авіа-виробництва і необхідності розробки беззбиткових 

програм виробництва в антикризовому стратегічному 

плануванні авіабудівельних підприємств [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

інноваційного розвитку та беззбиткового 

функціонування підприємств в ринковому конку-

рентному середовищі достатньо широко висвітлюються 

у наукових працях багатьох іноземних та вітчизняних 

економістів. Серед них слід відзначити: І.О. Бланка [5], 

І. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера, Г.Черчилля, 

Г. Армстронга, Г.Л. Азоєва, Р.А. Фатхутді-нова, 

П.Р. Диксона, С.Д. Хонта, А.Ю. Юданова та інших. 

Проте, дослідження цих і багатьох інших науковців 

мають загальнотеоретичний характер і недостатньо 

враховують специфіку діяльності підприємств окремих 

галузей народного господарства, зокрема, таких як 

авіабудівельна галузь. 

Проблеми й особливості функціонування 

підприємств авіаційної галузі та методологічні питання 

функціонування транспорту, у тому числі різними 

аспектами інноваційного розвитку і оновлення рухомого 

складу, досліджували вітчизняні вчені: О.В. Ареф’єва 

[5], В.Т. Єлагін, В.М. Загорулько, Ю.Ф. Кулаєв, В.В. 

Мова,  Є.М. Сич, А.М. Штангрет [14], Г.М. Юн, 

М.Ю.Григорак, Н.Є. Полянська, М.В. Новікова [10], 

С.М. Подрєза [13], М.Б. Янчук [15] та інші. 

Безпосередньо питанням оновлення і відновлення 

авіаційного парку присвятили свої роботи С.М. Подрєза, 

О.О. Бакаєв, К.В. Кабаніхіна, Л.М. Кононова, Л.І. 

Кудіна, О.П. Овсак, В.Н. Панченко.  

Разом із тим, не зважаючи на актуальність проблеми, 

до цього часу відсутні комплексні теоретичні і практичні 

дослідження по економічним проблемам оновлення парку  

ПС в умовах становлення і розвитку ринкових відносин, 

були поставлені і вирішувались лише окремі питання.   

Незважаючи на проведені наукові дослідження, 

питання розробки і використання беззбиткових програм 

виробництва в інноваційному  стратегічному плануванні 

авіа-ремонтних і авіа-будівельних підприємств  мають 

фрагментарний характер і потребують подальшого 

розгляду. 

Невирішена раніше частина загальної проблеми. 

Наукові дослідження та практика функціонування 

авіапромислових промислових підприємств України 

показують, що ефективність управління виробництвом і 

збутом визначається наявністю сприятливого клімату 

для розвитку інноваційно-інвестиційних процесів, 

інтелектуального потенціалу, інформаційних технологій 

і рівнем методичної обґрунтованості продуктової 

політики підприємства [10]. Реалізація цих напрямів 

вимагає інтеграції зусиль та інтересів суб'єктів на 

превентивному антикризовому управлінні в частині 

беззбиткового виробництва і отримання на цій основі 

усталений прибутків, зміцнення фінансової стійкості. 

Негативною особливістю цільових програмних 

документів розвитку галузі є те, що із них не 

представляється можливим визначити, які літаки і в якій 

кількості необхідно мати для задоволення потреб 

всередині країни; яку авіаційну продукцію можна 

запропонувати на закордонний ринок; відсутній прогноз 

технічного стану існуючого парку літаків на найближче 

майбутнє [9]. 

 

Ідентифікована потреба у формуванні нових потенційних здатностей авіа -виробника з метою 

довготривалого отримання прибутку і створення належних грошових потоків у майбутньому, здійснена в 

ході підготовки стратегічного плану, повинна доповнюватися в оперативному плані перевіркою 

можливості ефективного використання наявного потенціалу авіапромислового підприємства для 

отримання результату, що гарантує беззбиткове виробництво, поточну платоспроможність, фінансову 

стійкість авіапромислового підприємства (АПП) і підтримку стійких темпів розвитку бізнесу.  
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Метою статті є теоретичне і практичне дослідження 

необхідності  комплексного економічного 

обґрунтування розробки інноваційних програм 

беззбиткового виробництва авіатехніки для оновлення 

парку ПС авіакомпаній України.  

Виклад основного матеріалу. 

Ідентифікація потреби у формуванні нових 

потенційних здатностей авіа-виробника з метою 

довготривалого отримання прибутку і створення 

належних грошових потоків у майбутньому, здійснена в 

ході підготовки стратегічного плану, повинна 

доповнюватися в оперативному плані перевіркою 

можливості ефективного використання наявного 

потенціалу авіапромислового підприємства для 

отримання результату, що гарантує поточну 

платоспроможність і підтримку стійких темпів розвитку 

бізнесу (рис. 1). 

Кількісні параметри припускають «маневрування» 

фізичними обсягами випуску авіа-продуктів, а також 

вирішальними факторами впливу (для серійного авіа-

виробництва — розмір партії) [14]. 

Вартісними змінними оперативного продуктового 

планування виступають ціни на ресурси та на готовий 

авіа-продукт. 

 
Рис. 1. – Методична та організаційна складові системи антикризового управління авіапромисловими 

підприємствами (розроблено авторами) 

 

При проведенні планових розрахунків слід брати до 

уваги залежність обсягів збуту від цін. Реально наявні у 

авіапромислового підприємства можливості  

маніпулювання цінами на кінцевий продукт в рамках 

планованого  періоду повинні бути адекватно враховані 

при виробленні продуктових альтернатив [11]. 

Також, слід врахувати, що в короткостроковому 

періоді може знадобитися коригування розрахунку 

залежно від виду і числа очікуваних до появи «вузьких» 

місць. У цьому зв'язку ідентифікацію «вузьких» місць 

логічно розглядати як самостійну область проблематики 

оперативного продуктового планування. Для вироблення 

обґрунтованого висновку і здійснення зваженого 

кінцевого вибору альтернативи продуктової програми 

повинні адекватно враховуватися як видове 

різноманіття, так і численність «вузьких» місць. 

Під «вузькими» місцями ми будемо розуміти такі 

сфери діяльності авіапромислового підприємства, в яких 

маневреність, а в силу цього і можливість впливу на 

розвиток, обмежені. 

В даний час, на відміну від посткризового, коли 

«вузьким» місцем виступала сфера виробництва, де 

досить часто спостерігалося перевищення фактичної 

потреби над наявними  потужностями, в детермінанти 

подальшого розвитку, все більше перетворюються 

фінанси, збут, кваліфікований персонал. В умовах 

гостро конкурентного ринку серйозним обмежувачем 

нарощування випуску авіа-продуктів може виступати і 

постачання, особливо стратегічної сировини [11]. 

Повинні враховуватися і існуючі в сфері виробництва 

альтернативи технологічних процесів, що розрізняються 

встановленим обладнанням та інтенсивністю його 

використання. 

Загальний підхід до опису можливих обмежень, що 

враховуються при плануванні на коротку перспективу, 

зводиться до наступного: 
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– визначається наявний обсяг Z-го «вузького» місця 

(ТZ); 

– визначається потреба у «вузькому» місці типу Z для 

випуску та реалізації продукту j (EZJ); 

– встановлюється обсяг попиту на авіа-продукт типу 

j (ХJ). 

Тоді у відношенні «вузького» місця Z стає 

справедливи:
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Якщо обмежуючим фактором у сфері авіа-ремонту 

і авіа-виробництва виступає робочий час персоналу 

дефіцитних спеціальностей, то додаткова умова має 

описуватися в математичній формі системою лінійних 

нерівностей: 
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Математичний опис обмеженості ресурсів 

технологічного обладнання може бути здійснено 

наступним чином: 
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Не можна виключати ймовірність виникнення 

«вузьких» місць через дефіцитності матеріальних 

ресурсів. Додаткова умова, адекватно враховує цю 

обставину, може бути сформульовано в математичній 

формі:
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Щоб реалізувати інтегрований підхід і здійснювати 

взаємопов'язані планування замовлень, їх партій і 

виробничих процесів, розробка планової продуктової 

програми повинна вестися паралельно з плануванням 

завантаження потужностей. Проведений розрахунок 

завантаження потужностей створює необхідні 

передумови для вирішення питання про послідовність 

прийняття замовлень до виконання стосовно до певних 

потужностей і конкретному тимчасовому інтервалу, а 

також дозволяє зафіксувати момент появи потреби в 

матеріалах для нормального протікання авіа-

виробничого процесу. 

Численність варіантів можливих послідовностей 

виконання замовлень встановлюється виходячи з 

кількості замовлень і числа зайнятих у їх виконанні 

структурних підрозділів авіапромислового 

підприємства. Для J замовлень, що припускають 

залучення J підрозділів у заданій послідовності 

(ситуація, характерна для серійного багатоступінчастого 

авіа-виробництва) виникає J комбінацій черговості 

виконання замовлень. При знятті обмежень на 

можливість зміни порядку обробки замовлень і їх партій 

число варіантів зросте до (J)Z. Щоб їх проаналізувати з 

позицій досягнення оптимальної за сумою покриття 

програми, доводиться вдаватися до побудови 

імітаційних моделей. 

Західні компанії, якщо судити за публікаціями 

зарубіжних дослідників, усувають вплив фактора 

постійних витрат на прибуток виробництва, 

використовуючи як критерій оптимальності 

маржинальний дохід (суму покриття). 

Використання прибутку в якості критерію тягне за 

собою спотворення оцінки істинних витрат з реалізації 

різних альтернативних можливостей (продуктів), 

оскільки в розрахунку результату в цьому випадку (на 

відміну від обчислень на основі сум покриття) 

враховуються не тільки змінні, а й постійні витрати [5],. 

Логічним наслідком кроку, пов'язаного з аналізом 

повних витрат продукту, стане зміщення акценту 

оперативного продуктового планування з пошуку 

можливостей виробництва всіх авіа-продуктів при 

відсутності кращих альтернатив на вибір найменш 

відповідного продукту, відмінна характеристика якого, 

зводиться до того, що отримані для його випуску 

ресурси можуть бути задіяні з більшою ефективністю. У 

результаті один тип рішень виявиться підміненим 

іншим, що зводить імовірність отримання прийнятного 

варіанту розрахунків на такому відповідальному і 

трудомісткому етапі оперативного планування, як 

формування асортиментної програми, до нуля [8]. 

Включення постійних витрат в розрахунок 

критеріального показника передбачає здійснення 

процедури алокації, результатом якої може стати 

надлишкове або недостатнє віднесення витрат на 

конкретний продукт. У підсумку з виробничої програми 

можуть бути виключені авіа продукти які здаються 

збитковими, але насправді які варто виробляти, щоб не 

погіршити ситуацію у зв'язку з втратою сум покриття, 

що вносяться цими продуктами в загально 

підприємницький результат [7]. 

Дійсно, постійні витрати є витратами, що 

забезпечують передумови для здійснення авіа-

виробничого процесу або, інакше, витратами готовності 

авіа-виробництва [4],. При їх віднесення на заплановану 

кількість виробленої продукції роблять спробу штучної 

їх пропорціоналізації, тобто трансформації у витрати 
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авіа-продукту. Розрахована при цьому собівартість авіа-

продукції не може відрізнятись реалістичністю. В 

рамках обліку за повною собівартістю виходять з 

певного обсягу авіа-виробництва (відповідно, рівня 

завантаження). І, якщо фактичне завантаження 

виявиться вище або нижче тієї, яка була закладена в 

планових калькуляційних розрахунках, то з неминучістю 

виникає ситуація, коли на авіа-продукт відноситься або 

надмірно багато, або дуже мало постійних витрат 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. – Графічна ілюстрація проблеми штучної пропорціоналізаціі постійних витрат для трансформації у витрати 

на одиницю авіа-продукту (розроблено авторами) 

 

У цьому зв'язку на базі повної собівартості не 

представляється можливим планування беззбиткової 

програми авіа-виробництва та завдання на його основі 

ключових планових орієнтирів, особливо в період різких 

коливань завантаження потужностей, постійно мають 

місце в умовах української дійсності. Звідси випливає 

також неможливість виконання калькуляції його 

контрольної функції [6],. 

Стандартна модель лінійного програмування з 

врахуванням обраного критерію оптимізації запишеться 

наступним чином: 
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Де jq . —  ціна реалізації авіа-продукту 

j (j=1,2,…,m); 

e
jVK  . — змінні витрати авіа-продукту j; 

jX  . — обсяг випуску авіа-продукту j; 

e
jDB  . — штучна сума покриття авіа-продукту j. 

Обмеження (додаткові умови) 
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Вимоги невід’ємності 

0jX
                                    (9)

 

Як відомо, для моно-виробництва критична виручка 

(
beES ) встановлює з допомогою формули: 

ESDB

GFK
ESbe

:
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де GFK  — постійні витрати на весь випуск; 

ESDB :  — загальна сума покриття у відсотках до 

виручки. 

Для випадку випуску широкого асортименту 

продуктів заплановано загальну суму покриття вдало 

представити у вигляді наступним чином: 
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Тоді співвідношення суми покриття з виручкою 

(знаменник вихідної, що піддається перетворенню 

формули) може бути встановлено на підставі 

представленого нижче розрахунку:
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Де 
gdb

jS
/

 — частка суми покриття в центрі реалізації 

j – го авіа-продукту; 
es

jS  — питома вага j–го авіа-продукту в загальному 

обсязі реалізації (плановий відсоток від загальної 

виручки); 

)(
/ es

j

m

j

gdb
j SS   — середньозважений коефіцієнт 

виручки (у %). 

Точку беззбитковості в багатономенклатурному авіа-

виробництві ватро визначати по формулі: 
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Для обчислення критичного обсягу (у натуральному 

вираженні) випуску кожного асортименту позиції 

продуктової програми авіапромислового підприємства 

(
beXt ) отриманий розрахунковий результат корисно 

розписати в наступному вигляді: 
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Помножимо та розділимо сумарну виручку на Xt , щоб первинний запис трансформувалось таким чином: 
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Звідси невідома величина 
beXt  буде дорівнювати: 















m

j

jj

j

m

j

j

j
m

j j

e
j

m

j

jj

j

es
j

m

j

gdb
j

be
j

Xg

X

ES

ES

g

DB

GFK

Xg

X

SS

GFK
X

)()()(
/

 













m

j

jj

j

m

j j

j
e
j

j

m

j

jj

j

j
es
j

m

j

e
j Xg

X

ES

ESDB
g

GFK

Xg

X

gSDB

GFK

)(/1/)(

 
es
j

m

j j

j
e
j

j

m

j

jj

jj

m

j j

j
e
j

j

S

ES

ESDB
g

GFK

Xg

Xg

ES

ESDB
g

GFK












 )(/1)(/1

                                (17)

 

 

Де 
gSt  — співвідношення ціни даного продукту з 

ціною j-го продукту. 

Очевидно, що при виявленні альтернатив 

продуктової програми на період, як детермінанти слід 

розглядати в оптимізаційної моделі обмеження, 

пов'язане з обов'язковим перевищенням  критичного 

обсягу випуску і реалізації авіа-продукту: 

j
be

j XX 
                               (18)

 

Двоїста оцінка ресурсу, що утворює «вузьке» місце, 

характеризує «ціну», яку може дозволити собі 

«заплатити» авіапромислове підприємство за 

розширення потужності «вузького» місця, не 

зменшивши загального результату за період. Ця оцінка 
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може трактуватися і як різновид упущеної вигоди, як 

сума покриття, недоотриманий через брак потужності. 

Для визначення двоїстої оцінки необхідно збільшити 

кількісне значення обмеження, дане в традиційній 

формулі симплекс-методу (наприклад, розширивши 

потужність «вузького» місця на t годин, а якщо 

обмежуючим фактором виступає сировина, 

передбачивши зростання його обсягів на в 

кілограмів) [8],.  Далі має бути опрацьоване вирішення 

задачі в новому формулюванні за частиною обмежень і 

визначення найбільшого значення загальної суми 

покриття. Після цього може бути встановлена двоїста 

оцінка даного ресурсу (Д) шляхом зіставлення нового 

значення суми покриття ( ДВ1 ) з колишнім значенням 

(ДВО ): Д = ДВ1 - ДВО. Розподілом отриманої різниці на 

виражене в кількісній формі зміна дефіцитного ресурсу 

вдається дізнатися, яку «плату» може дозволити собі 

авіапромислове підприємство за збільшення або 

зменшення використання дефіцитного ресурсу 

(потужності), що виступає «вузьким » місцем, на 

одиницю (ДеЕ ) тобто: 

    
)()(
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абоSt

Д

абоSt

ДВДВ
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Е
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            (19) 

Якщо при розробці заходів щодо ліквідації 

«вузького» місця в плановому періоді виявиться, що 

витрати в збільшенні потужності ( ЕД ) або ж у 

розрахунку на одиницю потужності ( ЕДе ) «вузького» 

місця перевершують їх подвійну оцінку, їх реалізація не 

може визнаватися економічно виправданою. Їх 

проведення неминуче обернеться для авіапромислового 

підприємства зниженням загальної суми покриття за 

період, збільшивши ризик настання фінансової 

неспроможності. 

В ситуації з множиною «вузьких» місць знаходження 

двоїстих оцінок потребують вирішення двоїстої задачі.  

Описана нами раніше модель прийняття рішення 

являє собою модель вирішення вихідної задачі. Якщо це 

завдання має кінцевий оптимум, то двоїста вихідна 

задача також матиме кінцевий оптимум і оптимальні 

значення лінійних форм обох завдань співпадуть, тобто 

minmax ZF   або maxmin ZF  . Тому, вирішивши одну з 

взаємно двоїстих задач, можна визнати оптимальне 

значення і оптимум лінійної форми іншого завдання.
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При вирішенні двоїстої задачі аналізується 

питання, як повинна оцінюватися одиниця кожного 

виду дефіцитного ресурсу (потужності) залежно від 

тієї суми покриття, яку приносить авіапромисловому 

підприємству випуск продуктів Xj. 

При цьому мається на увазі не вартість ресурсу, як 

такого, при його придбанні авіапромисловим 

підприємством, а його відносна вартість, розглянута з 

точки зору отримання максимальної суми покриття 

при зміні обсягів дефіцитного ресурсу (потужності). 

Очевидно, що цінність дефіцитного ресурсу виду h 

(потужність підрозділу) повинна визначатися 

величиною зростання максимальної суми покриття при 

збільшенні обсягів його залучення. Значення змінних 

Yh , в оптимальному рішенні двоїстої задачі саме і 

являють собою оцінки впливу системи обмежень-

нерівностей прямої задачі на величину

maxF . 

Th

F
Yh






max

                                   (21)

 

Відповідно, запис справедливий: 

ThYhF  max                          (22) 

В останньому рівнянні Yh  виступає компонентою 

оптимального рішення двоїстої задачі. Оскільки в цій 

формулі Th   характеризує фізичний приріст розмірів 

дефіцитного ресурсу (потужності підрозділу), а 

результуюча — maxF  — відбиває монетарний 

підсумок діяльності, стає гранично ясною і вартісна 

сутність змінних двоїстої задачі, які в рівнянні 

виконують роль умовних цін виробничого ресурсу 

(потужності), що утворює «вузьке» місце. 

Змінні Yh  двоїстої задачі є об'єктивно зумовленими 

оцінками реальної вартості одиниці «вузького» місця 

виду підрахованими з позицій упущеної вигоди (з 

урахуванням витрат зворотного зв'язку). Величина Yh  

дозволяє встановити, як зміниться оптимальний план і 

загальна сума покриття авіапромислового підприємства, 

якщо використання дефіцитного ресурсу (потужності) h 

збільшиться (або зменшиться) на одиницю. Тут доречно 

згадати, що точно такий же економічний сенс вкладався 

нами раніше в показник ДеЕ. 
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Таким чином, саме Yh  являє собою очікувану 

подвійну оцінку дефіцитного ресурсу (потужності), яка 

визначається за допомогою вирішення двоїстої задачі. 

Можливість встановлення двоїстих оцінок для всього 

спектру очікуваних у плановому періоді «вузьких» місць 

і їх зіставлення один з одним відкриває перспективу 

ранжирування заходів з розшивки, намічених на період.  

У ході виявлення переважного порядку корисно 

керуватися наступним. При значенні Yh  = 0 зміни у 

використанні «вузького» місця h не матиме ніякого 

впливу на зростання загальної суми покриття 

авіапромислового підприємства за період, а тому й на 

оптимальне рішення. В цьому зв'язку серйозні витрати, 

пов'язані з його розшивкою, швидше за все, обернуться 

втратою потенційного прибутку авіапромислового 

підприємства. При позитивному значенні Yh  чим воно 

вище, ніж в більшій мірі зміна в обсягах (потужності) 

задіяного ресурсу, що утворює «вузьке» місце, 

позначиться на зростанні максимальної суми покриття. 

Справедливість цього висновку з очевидністю випливає 

з формули визначення приросту максимальної суми 

покриття: при зміні використання «вузького» місця на 

одиницю зростання суми покриття складе: 

   YhYhThYhF  1max                  (23) 

Тому пошук можливостей розширення потужностей і 

витрачання ресурсів з високими значеннями двоїстих 

(бінарних) оцінок Yh  повинен ставитися менеджментом 

попереду при підготовці плану заходів на період. Але 

при цьому одночасно буде потрібно здійснювати 

належний контроль за відповідністю межі «плати» за 

розшивку одиниці «вузького» місця h значенням Yh . 

Рекомендації зі знаходження точки беззбитковості 

для авіапромислового підприємства, що випускає  

різноманітний продуктовий асортимент впроваджено  в 

умовах ПАТ «Мотор Січ». Згідно розрахунків, що 

здійснені внаслідок використання методичного підходу 

до корпоративного планування емісійної діяльності в 

умовах зазначеного АПП, розмір корпоративного 

зобов’язання за підсумками емісії привілейованих акцій 

та корпоративних облігацій складає 228,7 тис. грн. для 

задоволення потреби у оборотних коштах у сумі 324,7 

тис. грн. Ефективне використання залучених коштів із 

врахуванням погашення корпоративного зобов’язання 

забезпечує приріст власного капіталу АПП (у разі емісії 

привілейованих акцій та корпоративних облігацій) на 

суму 453,6 тис. грн. на рік. 

Висновки. Отримання прибутку (досягнення 

виробничого результату) авіапромислового 

підприємства (АПП) пов'язане з випуском авіа-продуктів 

та ремонтом авіатехніки. В межах оперативного 

планування, із заданої стратегічної продуктової 

програми і наявного внутрішнього потенціалу АПП, 

повинна розроблятися оперативна номенклатурна 

програма, здатна оптимізувати результат 

функціонування авіапромислового підприємства в 

короткостроковому періоді або, принаймні, забезпечити 

досягнення потрібного для виживання рівня результату, 

тобто вона повинна бути беззбитковою, що необхідно 

для забезпечення фінансової стійкості підприємства і є 

першочерговим питанням антикризового 

управління [12]. При побудові моделі повинні 

враховуватися обмеження у функціональних областях: 

постачанні, виробництві, збуті, які задаються у вигляді 

лінійних нерівностей. Питання достатності 

фінансування вирішуються за рамками вибору 

оптимальної продуктової програми на період. 

Для побудови оптимізаційних моделей потрібно 

попередньо визначитися з критеріальним 

результативним показником. Оскільки розрахунки 

поширюються на короткостроковий період, критерій 

оцінки повинен бути орієнтований на суму покриття 

(прибуток плюс постійні витрати) і уточнюватися в 

залежності від ситуації, що складається зі ступенем 

завантаження авіа виробничих потужностей [14].  

Планування продуктової програми адекватно 

відповідає вимогам антикризового управління, а саме 

дозволяє економічно обґрунтувати доцільність 

оптимізації випуску в плановому періоді та визначити 

умови мінімізації витрат, що дозволяє не тільки 

ідентифікувати «вузькі» місця, а й провести економічне 

обґрунтування доцільності намічених заходів щодо їх 

«розшивки» в плановому періоді. Останнє передбачає, 

що вирішення задачі оптимізації випуску методами 

лінійного програмування має доповнюватися 

проведенням двоїстої оцінки [15]. Двоїста оцінка 

ресурсу, що утворює «вузьке» місце, характеризує 

«ціну», яку може дозволити собі «заплатити» 

авіапромислове підприємство за розширення потужності 

«вузького» місця, не зменшивши загального результату 

за період. Ця оцінка може трактуватися і як різновид 

упущеної вигоди, як сума покриття, недоотриманий 

через брак потужності. 

Наразі планування беззбиткової програми 

виробництва можна віднести до окремої функції 

інвестиційно-інноваційного спрямування в 

антикризовому менеджменті авіаремонтних і 

авіабудівельних підприємств  

Перспективи і напрямки подальших досліджень 

проблеми. Робота над оптимальною продуктовою 

програмою передбачає з'ясування всіляких комбінацій 

видів і обсягів випуску авіа-продуктів. Для формування 

альтернативних продуктових програм потрібно провести 

додаткове дослідження можливостей варіювання 

кількісними і якісними параметрами, які виконують 

рольову функцію змінних планування. При аналізі 

якісних змінних, розгляду має підлягати набір 

продуктових груп, підгруп, типів класу, типів продуктів 

АПП із різними техніко-економічними 

характеристиками.  

Об'єктивна необхідність поглиблення теоретичних 

досліджень і методологічних підходів для ефективного 

управління діяльністю промислового підприємства, 

розробка програм беззбиткової діяльності, визначення 

продуктової лінійки, формування ефективного 

інноваційно-інвестиційного портфеля підприємства, 

удосконалення процесу прийняття оптимальних 

управлінських рішень у ринкових умовах, бумовлюють 

актуальність досліджень з зазначеної проблематики, їх 

цільову спрямованість і структуру і викликана 

невирішеною раніше низкою аспектів зазначеної  

проблеми.  
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PLANNING OF BREAK-EVEN PRODUCTION PROGRAM IN INNOVATION MANAGEMENT OF 

AIRCRAFT CONSTRUCTION ENTERPRIS ES 

Identified the need for the formation of new potential abilities of the aircraft  producer for the purpose of long -term profit 

and adequate cash flows in the future, carried out during the preparation of the strategic plan,  should be complemented by 

operational plan, test the possibility of effective use of the existing potential of aircraft industry enterprises (AIE) to g et the 

result which guarantees loss-free production, the current solvency and financial stability of AIE support sustainable pace of 

business development. 
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 Постановка проблеми. Криза, переживана 

економікою України, проявляється не тільки в падінні 

виробництва, але й у деградації накопиченого 

економічного і науково-технічного потенціалу. 

Економічна криза торкнулася й високотехнологічних, 

наукомістких і соціально-орієнтованих галузей, в яких 

були зайняті найбільш висококваліфіковані кадри. В 

зв'язку із цим останнім часом загострилася проблема 

зайнятості висококваліфікованих фахівців, накопичений 

потенціал яких не знаходить досить повного 

застосування. Негативні тенденції на ринку проявляються 

у вигляді знецінювання і непродуктивного використання 

людського капіталу України, а також у вигляді «відпливу 

умів». Впровадження  інноваційних методів управління, 

розвиток ефективної, мотивованої, командної  взаємодії є 

дуже важливим  для  економічного розвитку країни.  

Загострена  конкуренція і, як наслідок, необхідність 

підвищення конкурентоспроможності персоналу, 

продукції і послуг – це об'єктивний процес і  виграти тут 

зможуть  підприємства, які приділяють значну увагу  

питанням інвестицій у людські ресурси.  

Добір та вдосконалення персоналу є однією з 

прерогатив керівництва організації. Головна мета 

ефективного керівника – добитися того, щоб кожен 

співробітник діяв самостійно, після того як визначені 

мета, спосіб її досягнення і спосіб винагороди. 

Впровадження інноваційних методів управління, 

розвиток ефективної, мотивованої, командної взаємодії є 

дуже важливим для опрацювання кадрової політики 

авіавиробничих підприємств.  

Метою статті є розкриття та аналіз основних засад 

ефективної фахової підготовки персоналу,  

раціонального використання людського потенціалу та 

інвестування в розвиток людського капіталу при 

опрацюванні кадрової політики  і соціальних планів 

авіавиробничих підприємств 

Викладення основного матеріалу. Загострена  

конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринках і, 

як наслідок, необхідність підвищення 

конкурентоспроможності продукції та послуг — це є 

об’єктивний процес і  виграти тут зможуть  

підприємства, які приділяють значну увагу  питанням 

інвестицій у людські ресурсі. Актуальним для України  є 

питання формування такого механізму використання 

людського потенціалу, який би оптимально поєднував 

створення, впровадження, поширення знань, 

акумулюючи всі стадії формування і використання 

інтелектуальних ресурсів. 

Наразі не переривається дискусія про необхідність і 

доцільності трактування людини і її здатностей як 

своєрідного основного капіталу підприємств. Одним зі 

способів нагромадження людського капіталу є 

інвестування в людину, в її здоров'я й освіту. Ці 

проблеми досліджували: М. Армстронг [3], Т. Шульц, 

Г. Беккер, У. Боуен, Дж. Мінцер. Альтернативні погляди 

розкриваються у роботах П. Друкера, М. Фрідмена 

тощо,  які продовжують традицію Й. Шумпетера та 

Л. Мізеса, тощо.      

Економічним та соціальним питанням регулювання 

людського розвитку та розвитку людського потенціалу 

приділяється увага в працях окремих вітчизняних 

фахівців, таких як: М. Ажажа, Д. Богиня, І. Бондар, 

Н. Верхоглядова, С. Й. Вовканич, О. Грішнова, І. Джаїн, 

Т. Заяць, М. Кизим, М. Кім, Т. Кір’ян, О. Кендюхов, 

Н. Корабльова, Ю. Кулікова, А. Колот, Н. Лакіза-Сачук, 

В. Лич, Е. Лібанова, Л. Михайлова, В. Порохні, 

В. Приймака, В. Трощинський, А. Чухно, Л. Шаульська, 

К. Якуба тощо.  

Питаннями теорії та методології інтелектуалізації 

економіки в Україні  займаються такі сучасні вчені, як: 

О. Амоша, В. Александрова, Ю. Бажал, Д. Богиня, 

В. Воронкова, А.Гальчинський, В.Геєць, 

Н.Г. Жаворонкова, В.Корженко, А.Мерзляк,  Л.Мельцер,  

Л.Михайлова, В. Семиноженко, В. Соловйова, Л. Пашко, 

Л. Штика та інші.   

Проблема управління кадрами в періоди росту і 

падіння авіаційної галузі  (як виробництва, так і 

експлуатації повітряних суден) однією із основних. До 

Оскільки Україна суттєво відстає від розвинених країн у рейтингах якості і 

конкурентоспроможності робочої сили, остільки актуальною є розробка інноваційних методів реалізації 

компетентністного підходу до людського потенціалу - це об'єктивний процес і  виграти тут зможуть 

підприємства, які приділяють значної увагу  питанням інвестицій у людські ресурси.  

Розкриті та проаналізовані основні засади ефективної фахової підготовки персоналу, раціонального 

використання людського потенціалу та  інвестування в розвиток людського капіталу при опрацюванні 

кадрової політики  і соціальних планів авіавиробничих підприємств  

Ключові слова: управління персоналом, кадровий потенціал, людський капітал, кадрова політика, 

плани соціального розвитку підприємств, інвестиції, ефективність інвестування, система мотивації, 

конкуренто-спроможність робочої сили, професійний розвиток.  
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категорії авіаційного персоналу в цивільній авіації 

відносять осіб, що мають спеціальну підготовку і 

сертифікат та здійснюють діяльність із забезпеченню 

безпеки польотів повітряних судів або авіаційної 

безпеки, діяльність з організації, виконання, 

забезпечення і обслуговування повітряних перевезень і 

польотів повітряних судів, авіаційних робіт, організації 

використання повітряного простору, організації і 

обслуговування повітряного руху. Зараз у світі 

налічується більше 1400 авіакомпаній, в обслуговуванні 

міжнародних повітряних сполучень беруть участь понад 

1 тис. аеропортів по всьому світу, 650 з яких 

спеціалізуються на регулярних перевезеннях. Тільки за 

приблизними підрахунками кількість працівників, що 

зайняті у цій сфері зараз, дорівнює 20 млн. осіб.  

Протягом ряду останніх років в Україні практично 

всі види транспорту переживають серйозну кадрову 

кризу, що пов’язана із помітним зниженням соціально -

економічної привабливості професій цієї сфери та 

об’єктивного недофінансування самими працедавцями 

розвитку рівня професійної освіти свого персоналу та 

заходів із кадрового маркетингу, а також недостатнього 

стимулювання якісної праці. В профільних організаціях 

із багаторічним досвідом і радянськими коренями 

походження матеріальної бази продовжує спостерігатися  

відтік кваліфікованих кадрів і старіння персоналу. 

Зокрема, на підприємствах авіаційної промисловості за 

останні 10 років відносна чисельність працівників 

скоротилася більш ніж удвічі. У структурі загальної 

чисельності збільшилася питома вага працівників у віці 

50 і більше років. Серед наукових кадрів авіаційної 

промисловості по віковому складу 83,4% вчених мають 

вік 50 років і більше, 59,3% мають пенсійний вік, а 

середній вік працівників, що мають вчений ступінь, 

становить 56,8 років. 

За останні 20 років авіаційний ринок праці в Україні 

пережив досить потрясінь, від яких дотепер ще не 

оговтався. Період розвалу на початку незалежності, що 

характеризувався масовим  відтоком кваліфікованих 

кадрів із галузі з метою пошуку засобів для виживання, 

змінився поступовим піднесенням до 2007 року, коли 

зростання цін на авіапаливо не змусило авіакомпанії 

знову шукати шляхи підтримання високої 

рентабельності. Але все змінилося у 2008 р. з 

розгортанням глобальної кризи, наслідки якої в Україні 

продовжуються дотепер 

Під час кризи, ситуація з кадрами в авіації не має 

лінійної залежності від неї, проте, традиційно при 

погіршенні економічної ситуації, на стадії очікування 

подальшого розгортання кризи, проходить перша хвиля 

скорочень робочих місць, роботодавець в такий спосіб 

"підстраховується" на майбутнє. Для авіації, де основні 

виробничі процеси дуже технологічні, цей етап не явно 

виражений і допускаються скорочення деяких 

непрофільних видів виробництва. На цьому ж етапі 

зростає попит на антикризових менеджерів, фахівців із 

правових питань, особливо кадрових, і фахівців з 

оптимізації витрат. Друга стадія на ринку праці 

починається, коли наступає затишок у скороченнях чи 

навіть ріст робочих місць  [1, с. 78]. 

Проблема збереження кадрового складу актуальна 

для багатьох авіакомпаній, які відчувають нестачу у 

льотних екіпажах повітряних суден, оскільки від їхньої 

підготовки багато в чому залежить безпека польотів і 

результуюча економічна ефективність. На даний момент 

ситуація на Україні така, що частка перевезень на 

відносно нових вітчизняних літаках не перевищує 5-8 %, 

а перенавчання пілотів для роботи на авіатехніці 

іноземного виробництва здійснюється в європейських 

тренінгових центрах. Кількість навчальних закладів 

різного рівня акредитації і комерційних приватних 

організацій, що займаються підготовкою льотного 

складу в сфері авіації і космонавтики в Україні дорівнює 

17. Такий ВНЗ, як ХАІ (Національний аерокосмічний 

університет) забезпечує випуск близько 2,5 тисячі 

чоловік у рік, з них в області літакобудування і ракетно-

космічної техніки — близько 500. Проте, такої кількості 

людей за теперішніх обсягів виробництва недостатньо: 

зараз в Україні, крім харківських і київських авіазаводів 

і заводів-суміжників, є ще близько 30 фірм, що 

виготовляють продукцію для малої авіації 

сільськогосподарського і спортивного призначення. 

Завдяки дифузії знань в сфері виробництва, 

розподілу і споживання 

створюється середовище  функціонування  інтелектуаль

ної праці і в новій системі координат проявляється 

цінність і фінансові результати такої праці. Відповідно, 

ринкове конкурентне середовище висуває якісно нові 

вимоги щодо оцінювання процесів трансформації 

людських ресурсів у людський капітал 

підприємства [2,с.7]. 

Від ефективності менеджменту буде залежати 

інтенсивність створення нової доданої вартості на 

кожному робочому місці, а також структура такої 

вартості.  Це означає, що змінюється підхід до 

управління і людським, і фізичним капіталом, взаємодія 

між якими відображає особливості створення 

суспільного продукту і місце окремого виробника в 

ланцюгу створення суспільних цінностей і доданої 

вартості.  

Процес трансформації людського потенціялу в 

людський капітал має еволюційний характер, а 

управління людськими засобами стає основою в процесі 

формування людського капіталу. Цей процес є 

складним, повільним і знаходиться в початковій стадії 

розвитку як в теоретичному плані, так і в практиці 

управління людьми на вітчизняних 

підприємствах [3,с.53]. 

Стратегія перетворення людських ресурсів в капітал 

підприємства приймає різні форми довгострокових 

рішень, які стосуються формування внутрішнього ринку 

праці підприємства,  відповідної організаційної 

культури, що сприятиме формуванню знань та їх 

діленню; перспектив організаційного  навчання; 

управління кар’єрами; використання сучасних 

мотиваційних технік (пакетної зарплати, поза-

матеріальних чинників); пристосування працівників до 

змінних умов зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства тощо. З цією метою повинен розроблятися 

план довгострокових управлінських дій, 

підпорядкованих пріоритетним цілям підприємства та 

його місії [4,с.254]. 

Аналізуючи існуючу на даний час кадрову роботу, 

що проводиться в підприємствах авіабудівельного 
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комплексу України, нами було запропоновано створити 

таку систему управління персоналом, яка базувалася б  в 

основному не на адміністративних (організаційно-

розпорядчих) методах, а на економічних стимулах та 

соціальних гарантіях, зорієнтованих на зближення 

інтересів працівника з інтересами підприємства в сфері 

досягнення високої продуктивності праці, підвищенні 

якості надаваємих авіабудівельних і авіаремонтних та 

сервісних послуг, отриманні найкращих результатів 

фінансово-господарської діяльності конкретного 

підприємства. 

Основними напрямками кадрової політики 

підприємств авіабудівельної  галузі  на сучасному етапі 

повинні стати:  

– розробка єдиних принципів стратегічного 

управління та розвитку персоналу;  

– дослідження та впровадження методів і систем 

підготовки та перепідготовки персоналу;  

– проведення доцільної для даного типу 

підприємства системи оплати праці; 

– розробка та застосування економічних стимулів і 

соціальних гарантій; 

– проведення досліджень та розробка нормативних 

методичних матеріалів по управлінню персоналом. 

Наразі людський потенціал стає головним фактором 

виробництва товарів і послуг у контексті переходу до 

інформаційного суспільства і розвитку інтелектуальної 

економіки [5,с.17]. 

Здатність працівника виконувати професійні 

обов'язки, тобто його реальна «вартість»  визначається: 

– потенціалом, яким він володіє, прийшовши в 

організацію; 

– тим професійним навчанням, яке він отримує в 

організації; 

– його фізичним я моральним станом, що залежать 

від цілого pяда факторів, у тому числі величини 

матеріальної винагороди; 

– оцінкою, одержуваної співробітником від 

організації, будь то формальна атестація або щоденні 

настанови керівника. 

Ключовим моментом в управлінні професійним 

розвитком є визначення потреб організації в цій 

області. Визначення потреб у професійному розвитку 

окремого співробітника вимагає спільних зусиль відділу 

людських ресурсів, самого співробітника і його 

керівника. Кожна зі сторін привносить своє бачення 

цього питання, яке визначається її положенням і роллю в 

процесі професійного розвитку. 

Одним із способів нагромадження людського 

капіталу є інвестування в людину, у її здоров’я й освіту.  

Згідно з дослідженнями, найбільш ефективні 

інвестиції, які приносять найвищі дивіденди — це 

інвестиції в  підвищення професійного рівня і розвиток 

персоналу [6,с.651]. 

Професійний розвиток є процесом підготовки 

співробітника до виконання нових виробничих функцій, 

заняттю нових посад, вирішення завдань. Організації 

створюють спеціальні методи і системи управління 

професійним розвитком, які стосуються: 

- управління професійним навчанням;  

- підготовки резерву керівників; 

- розвитку кар'єри працівників.  

Крім безпосереднього впливу на фінансові 

результати організації, капіталовкладення в професійний 

розвиток сприяють створенню сприятливого клімату в 

організації, підвищують мотивацію співробітників і їхню 

лояльність організації, забезпечують спадковість в 

управлінні [7,с.12]. 

Професійний розвиток впливає і на самих 

співробітників. Підвищуючи кваліфікацію і здобуваючи 

нові навички та знання, вони стають більш 

конкурентоспроможними на ринку праці й отрим ують 

додаткові можливості для професійного зростання як 

усередині своєї організації, так і поза нею. Це особливо 

важливо в сучасних умовах швидкого старіння 

професійних знань. Професійне навчання також сприяє 

загальному інтелектуальному розвитку людини, 

розширює його ерудицію і коло спілкування, зміцнює 

впевненість у собі.  

Можливість отримання професійного навчання у 

власній компанії високо цінується працівниками і має 

великий вплив на прийняття ними рішення про роботу в 

тій чи іншій організації. Виграє від внутрішньо-

організаційного професійного розвитку і суспільство в 

цілому, отримуючи більш кваліфікованих членів і більш 

високу продуктивність праці без додаткових 

витрат [8,с.27]. 

Підприємствам необхідно всіляко розвивати систему 

мотивації для кожного працівника, яка б включала в 

себе матеріальне та нематеріальне стимулювання. 

Система мотивації повинна бути комплексною, 

диференційованою, гнучкою та оперативною потрібно 

якнайбільше уваги приділяти підвищенню кваліфікації 

працівників, що призведе до поліпшення якості 

продукції/послуг, що виробляється.. 

Досвід іноземних підприємств показує, що вкладання 

грошей у підготовку молодих кадрів є однією з 

найвигідніших інвестицій, а отже — потрібно розвивати 

систему підготовки молоді в навчальних закладах. 

Найбільш важливим фактором конкуренції має бути 

ефективність використання у діяльності  доступних 

знань. Вважається, що загальна кількість знань 

подвоюється кожні 25 років – чи навіть 

швидше [9,с.155]. 

На сьогоднішній день твердження економістів і 

бізнесменів розвинутих країн, що економіка базується на 

знаннях та інноваціях, призводить до усвідомлення того, 

що пошук невикористаних резервів слід вести у площині 

визнання теорії людського капіталу та реального 

запровадження її провідних положень у практику всіх 

ринкових перетворень, особливо тих, що стосуються 

ідей щодо інвестування у розвиток людського капіталу. 

Так, прибічники теорії людського капіталу довели, 

що головним результатом економічної віддачі освіти 

слід вважати приріст доходу працівника завдяки 

підвищення його професійного рівня. В той же час 

інвестиції в освіту стали розглядатися в якості важливої 

складової приросту доходу підприємств, яка зміцнює 

конкурентні позиції на ринку. 

Встановлено, що з кожним роком скорочуються 

витрати на фінансування освіти, програми на підготовку 

і перепідготовку кадрів. За даними статистики кожен 

працівник в Україні підвищує кваліфікацію на 

виробництві не частіше 1 разу на 13 років, коли у 
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середині 80-х років –  1 раз на 2,8 років. Основною 

причиною низької мотивації роботодавців до 

інвестування в освіту найманих працівників є 

відсутність необхідної ролі макроекономічних чинників. 

На першому місці з розпадом Радянського союзу 

опинилися завдання по зростанню прибутку  і пошуку 

нових джерел фінансування. Що стосується питань по 

стимуляції і навчанню працівників, які є основними 

джерела ідей і нових технологій, то вони відсунулися на 

останній план. За десять років незалежності загальна 

кількість розробок зі створення нової техніки і 

технологій зменшилася у 4,6 разів, а кількість 

винахідників зменшилася майже на 32% [9,с.253]. 

Щоб подолати ситуацію, що склалася, необхідно 

почати формувати дієвий мотиваційний механізм, який 

швидко регулювати розвиток людського капіталу в 

інтересах зростання конкурентоспроможності робочої 

сили. При цьому слід вирішити дві складності: який 

повинен бути обсяг інвестованих коштів на навчання і 

який існує порядок у визначенні ефективності 

інвестування. Інвестор обов’язково повинен знати 

умови, за яких вкладення коштів у навчання є 

економічно вигідно для підприємства. Вихідною базою 

методики є поняття внутрішньої норми віддачі, коли 

йдеться про ставку дисконтування, яка зрівнює поточну 

вартість майбутніх доходів з розміром інвестицій так, 

що прийнятим вважається варіант, коли норма віддачі 

інвестицій перевищує інші варіанти вкладення 

капіталу [4,с.154]. 
Припустимо, вкладення В грошових одиниць на 

банківський рахунок дозволило б отримати через t+k 

періодів (t – період навчання, k – наступні періоди після 

навчання, коли працівник приносить підприємству 

додатковий доход) суму B*(1+α)t+k грошових одиниць. 

Додатково, вкладання на рахунок у кожен з періодів і-
навчання (і-1,2,...t) суми Р одиниць недоотриманого 

доходу на той же період t+k призводить до 

недоотримання ще Р*(1+α)t+k-і одиниць доходу. Отже, 

загальна сума недоотриманого на період t+k доходу 

оцінюється величиною: 

B*(1+α) t+k +ΣР*(1+α) t+k-і = B*(1+α) t+k +Р*((((1+α) t+k-

(1+α)k)/α))                                    (1) 

Кожного наступного періоду роботи працівника 

після навчання (і=1,2,...k) на банківський рахунок можна 

вкладати P+D грошових одиниць, отримуючи на кінець 

t+k періоду (P+D) *(1+α)k-і одиниць доходу. Загальна 

сума доходу складатиме: 

Σ(P+D) *(1+α)k-і = (P+D) *((((1+α)k-1)/ α))             (2) 

Інвестування в освіту працівника буде вигідним 

тільки тоді, коли сума можливого отриманого доходу 

перевищуватиме суму можливого недоотриманого 

доходу за час навчання , тобто коли виконується умова: 

 (P+D) *((((1+α)k-1)/ α))> B*(1+α) t+k +Р*((((1+α)t+k-

(1+α)k)/α))                                      (3) 

Звідси отримуємо: 

D/B> ((B*α+P)*(1+α)t+k-2P(1+α)k)+P)/(B*((1+α)k –1)) (4) 

Проаналізувавши вартість навчання за всіма 

авіабудівельними і авіатранспортними спеціальностями 

протягом 2013-2015 рр. отримуємо необхідність 

інвестицій в навчання у розмірі В=48000 грн. Відсоткова 

ставка банківського вкладу 16%. Сума середньорічного 

доходу Р=6000 грн., додаткове значення доходу після 

навчання D=10000 грн. Отже, поріг ефективності для 

навчання протягом шести років та періодів 

відпрацювання за контрактом 12 років дорівнює: 

D/B = 10000/48000 = 0,21 

Таким чином, критерій ефективності навчання, а 

отже й доцільності інвестування у підготовку 

спеціаліста  транспортної спеціальності є досить 

чутливим до значення відсоткової ставки банківського 

вкладу, відношення поточного середньорічного доходу 

та додаткового доходу, який очікується отримати в 

майбутньому завдяки підготовці чи перепідготовці до 

обсягу інвестованих коштів [3,с.54].. Проведені 

необхідні розрахунки, результати занесені до табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Параметри оцінки ефективності інвестицій підприємства у підготовку працівника авіабудівельної 

(авіатранспортної) спеціальності 
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1 1,16 0,16 7680 2 1,3456 13680 18407,808 13920 

2 1,3456 0,3456 16588,8 3 1,560896 13680 21353,05728 16147,2 

3 1,560896 0,560896 26923,008 4 1,8106394 13680 24769,54644 18730,752 

4 1,81063936 0,81063936 38910,68928 5 2,1003417 13680 28732,67388 21727,67232 

5 2,100341658 1,100341658 52816,39956 6 2,4363963 13680 33329,9017 25204,09989 

6 2,436396323 1,436396323 68947,02349 7 2,8262197 13680 38662,68597 29236,75587 

7 2,826219734 1,826219734 87658,54725 8 3,2784149 13680 44848,71572 33914,63681 

8 3,278414892 2,278414892 109363,9148 9 3,8029613 13680 52024,51024 39340,9787 
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Продовження таблиці 1 

9 3,802961275 2,802961275 134542,1412 10 4,4114351 13680 60348,43188 45635,5353 

10 4,411435079 3,411435079 163748,8838 11 5,1172647 13680 70004,18098 52937,22094 

11 5,117264691 4,117264691 197628,7052 12 5,936027 13680 81204,84993 61407,17629 

12 5,936027042 4,936027042 236929,298 13 6,8857914 13680 94197,62592 71232,3245 

13 6,885791368 5,885791368 282517,9857 14 7,987518 13680 109269,2461 82629,49642 

14 7,987517987 6,987517987 335400,8634 15 9,2655209 13680 126752,3254 95850,21585 

15 9,265520865 8,265520865 396745,0015 16 10,748004 13680 147032,6975 111186,2504 

16 10,7480042 9,748004204 467904,2018 17 12,467685 13680 170557,9291 128976,0504 

17 12,46768488 11,46768488 550448,8741 18 14,462514 13680 197847,1978 149612,2185 

18 14,46251446 13,46251446 646200,6939 19 16,776517 13680 229502,7494 173550,1735 

19 16,77651677 15,77651677 757272,8049 20 19,460759 13680 266223,1893 201318,2012 

20 19,46075945 18,46075945 886116,4537 21 22,574481 13680 308818,8996 233529,1134 

 

Згідно з розрахованими для означених вище умов і 

сформованими у вигляді таблиці, витрати на 1 рік 

підготовки чи перепідготовки працівника ефективні за 

умови, що працівник відпрацює на підприємстві два і 

більше років. Отримані дані ми підставили у формулу 4.  

Результати методики оцінки ефективності інвестицій 

транспортного підприємства у навчання свого 

працівника з відривом від роботи на контракній основі 

занесені до табл. 2. 

Для двох років інвестиції ефективні, якщо працівник 

відпрацює за контрактом – три і більше років, для трьох 

–– чотири і більше, для чотирьох ––  п’ять і більше, для 

п’яти ––  сім і більше, для шести –– 11 років і 

більше [7,с.12]. 

 

Таблиця 2. – Оцінка ефективності інвестицій підприємства у навчання при значенні порогу ефективності 0,21 

Період відпра-

цювання, роки 

Період підготовки, роки 

1 2 3 4 5 6 

1 0,31435 0,529646 0,779389 1,069092 1,405146 1,79497 

2 0,110947 0,226569 0,360691 0,516271 0,696745 0,906095 

3 0,043641 0,126281 0,222144 0,333344 0,462336 0,611967 

4 0,010356 0,076685 0,153626 0,242878 0,346411 0,466508 

5 -0,00933 0,047358 0,113111 0,189385 0,277863 0,380497 

6 -0,02221 0,028159 0,086588 0,154366 0,232988 0,32419 

7 -0,03122 0,01474 0,06805 0,12989 0,201624 0,284835 

8 -0,0378 0,004927 0,054493 0,11199 0,178687 0,256055 

9 -0,04278 -0,00249 0,044247 0,098462 0,161352 0,234303 

10 -0,04664 -0,00824 0,03631 0,087982 0,147921 0,217452 

11 -0,04968 -0,01277 0,030041 0,079705 0,137316 0,204144 

 

За нашими прогнозами, впровадження розроблених 

заходів удосконалення кадрової політики дозволять 

отримати економічний ефект, що складе 30,835 тис.грн., 

тривалість періоду адаптації нового працівника до 

роботи скоротиться на 50 %, середній рівень відставання 

продуктивності праці новачків від інших працівників 

зменшиться на 10%, продуктивність праці персоналу 

організації збільшиться на 13,4% на одного працівника.  

Окрім того, підприємство налагодить у середині 

організації дружню атмосферу, підвищить прив’язаність 

та прихильність своїх працівників до роботи, підвищить 

якість обслуговування пасажирів, кваліфікаційний 

рівень персоналу, а також зміцнить свої позиції на 

ринку, імідж, конкурентоспроможність. 

Отже, дана методика [3] дозволяє оцінити 

доцільність вкладення інвестицій підприємства у 

навчання персоналу з урахування ставки банківського 

відсотку. Методика сприятиме прийняттю оптимальних 

управлінських рішень стосовно залучення інвестицій у 

розвиток людського капіталу і цим самим досягненню 

конкурентних переваг підприємства на авіаринку. В той 

же час, держава повинна заохочувати інноваційну 

діяльність і провести реформування податкової 

політики. Інакше, ситуація з недоінвестуванням в освіту 

на підприємствах призведе до руйнування 

інтелектуального капіталу України, що цілком 

суперечить державній політиці і моделі інноваційного  

розвитку [8,с.27]. 

Для визначення напрямів підвищення кваліфікації 

працівників необхідно спочатку визначити ключові 

технології, які будуть розвиватися чи запроваджуватися 

на підприємстві. Подальше навчання спеціалістів 

повинно здійснюватися з урахуванням цієї інформації. 

На сьогоднішній день підвищення кваліфікації доцільно 
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здійснювати на постійній основі. До цього процесу 

повинні бути залучені в першу чергу менеджери всіх 

рівнів, оскільки існує дефіцит знань в галузі маркетингу, 

сучасних систем управління. Крім того, необхідність 

формування перспективного бачення і зростання 

кваліфікації персоналу вимагають від менеджерів 

розвитку навиків лідерства. Створення інноваційної 

корпоративної культури сучасними спеціалістами в 

галузі інноваційного управління вважається найбільш 

важливим та визначальним напрямом, оскільки лише в 

сприятливій атмосфері можуть генеруватися та впрова-

джуватися інновації. Стратегія створення сприятливої 

щодо нововведень культури тісно пов'язана з 

формуванням системи мотивації. Без вирішення 

стратегічних завдань у сфері розвитку персоналу, 

створення відповідного культурного середовища, що 

спонукало б до інноваційної активності, вирішити 

стратегічні завдання в сфері задоволення потреб 

споживачів, вдосконалення внутрішніх виробничих 

процесів та фінансів неможливо. 

В умовах постіндустріального суспільства, що 

базується на інформаційних технологіях, темпи 

економічного зростання та рівень добробуту залежать 

усе більшою мірою від інтелектуальних ресурсів, 

головним носієм і творцем яких є персонал 

підприємства [9,с.355]. 

Основою системи управління персоналом є кадрова 

політика, що представляє собою розраховану на тривалу 

перспективу лінію удосконалювання кадрів, 

генеральний напрямок у кадровій роботі, що 

визначається сукупністю найбільш важливих, 

принципових положень і установок, виявлених у 

стратегічних рішеннях [6,с.165]. 

Ефективне управління персоналом неможливе без 

достовірної кількісної інформації. Лінійні керівники і 

спеціалісти з людських ресурсів постійно потребують 

свіжої, детальної, аналітичної інформації про стан і 

динаміку трудових ресурсів підприємства для прийняття 

великої кількості стратегічних і тактичних рішень. 

Відділ трудових ресурсів (кадрів) повинен 

організовувати збір і обробку таких даних, тобто 

статистикою трудових ресурсів. Показники, динаміку 

яких відслідковує відділ трудових ресурсів, повинні 

враховувати специфіку підприємства –– вид і масштаби 

діяльності, стратегічні цілі, організаційну структуру і 

культуру. Проте при всьому значенні статистичних 

показників, кожна фірма повинна приділити особливу 

увагу динаміці ключових параметрів персоналу 

організації –– демографічним даним, продуктивності 

праці, витратам на робочу силу, професійній 

освіті [1,с.84]. 

По-перше, здійснити комплексне упровадження ЕОМ 

та розробити економіко-математичні методи і моделі.  

По-друге, забезпечити використання засобів 

організаційної техніки та розроблених на її базі 

організаційних проектів і систем комплексної 

механізації та автоматизації. Крім того, для покращення 

роботи з персоналом пропонується створення 

підприємстві так званих автоматизованих робочих місць 

(АРМ). 

Управління персоналом містить у собі наступні 

етапи: планування ресурсів; набір персоналу; добір; 

визначення заробітної плати і пільг; профорієнтація й 

адаптація. Здійснюючи докорінну економічну реформу 

при просуванні до ринкових відносин, необхідно 

одночасно вирішувати завдання створення 

мотиваційного механізму трудової і соціальної 

активності людей. 

Провiдною  ланкою у вирішенні цієї задачі є 

всебічний розвиток демократії і самоуправління, 

раціональна організація виробничого колективу, його 

структури, створення оптимальних умов для соціально -

психологічного клімату в колективі, організація 

планування соціального розвитку колективу, 

матеріальне стимулювання його членів, кадрова 

політика на підприємстві. 

Зростання ролі колективу в системі управління 

авіабудівним підприємством викликано рядом 

об'єктивних умов, які в найбільшій мірі проявляються в 

ринковій економіці, а саме: 

– свобода вибору і здійснення підприємницької 

діяльності. Економічне законодавство повинне дати 

змогу будь-якому господарському суб'єкту вільно 

вибирати напрямки та методи своєї підприємницької 

діяльності, самостійно приймати економічне рішення і 

нести повну відповідальність за їх наслідки і пов'язаний 

з цим ризик; 

– економічна самостійність господарюючих суб'єктів 

заснована на різноманітності форм власності. В 

найбільшій ступені ця самостійність забезпечується 

правом приватної і колективної власності на майно;  

– необмежене число учасників підприємницької 

діяльності в сфері товарного виробництва, послуг  і 

торгівлі; 

– вільний вибір партнерів по угоді в результаті 

зростання відповідальності керівників і трудових 

колективів за чітке виконання договорів, а також до 

таких якостей господарників, як підприємництво, 

ініціативність, вміння працювати в умовах відкритості 

економіки зовнішнім зв'язкам, вільного ціноутворення;  

– здійснення технічного переозброєння праці, 

комп’ютерiзація процесів обліку, аналізу, планування, 

прогнозування і контролю, підвищення в цьому зв'язку 

вимог до професіоналізму, суворому дотриманню вимог 

сучасної складної технології, пов'язаної з використанням 

комп'ютерної техніки для прийняття управлінських 

рішень [10,с.35]. 

Практика соціального планування і основні 

методичні положення рекомендують планування 

напрямків удосконалення соціальної структури 

виробничого колективу. Ззміст даного плану повинен 

розроблятися в щільному зв’язку з планом по праці і 

кадрам, а також планом по технічному розвитку і 

організації праці. При цьому кадрова політика 

конкретного підприємства в умовах кризи буде 

ефективною за таких умов: скорочення всіх рівнів 

управління в організаційній структурі, а не на окремих 

робочих місцях; зміцнення кадрового резерву у вищій 

ланці управління; врахування взаємозалежності 

елементів організаційної структури підприємства при 

скороченні, а також стимулювання нової організаційної 

структури; виявлення і просування по службі 

працівників, які мають лідерські якості; проведення 

політики підготовки, перепідготовки і підвищення 



 
225  

 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, April # 6, 2016 
 

кваліфікації працівників; збереження кадрового ядра 

підприємства; прийом перспективних працівників зі 

сторони; централізація фінансового менеджменту, яка 

повинна забезпечити нагромадження потрібної кількості 

капіталу. 

У той же час, проблемними ланками кадрової 

політики підприємств залишаються: недосконала 

система просування персоналу, що веде за собою 

недостатнє використання розробленої системи адаптації 

працівників; єдина для всіх працівників система 

оцінювання та оплати праці; відсутність можливості у 

персоналу володіти новітньою інформацією та 

технологіями у сфері авіації, брак сучасних джерел 

інформації; слабко розвинена програма підвищення 

кваліфікації кадрів та система навчання персоналу. 

Нами проведено аналіз літератури з питань 

соціального управління на підприємствах Японії, США 

та Європи.[6,с.75] Сутність їх висновків полягає в 

необхідності формуванні адекватних умов на 

підприємствах для підвищення творчого потенціалу 

робітників і їх активної життєвої позиції. 

План соціального розвитку є головним засобом 

управління соціальними процесами на підприємстві. 

Головним підрозділом, відповідальним за його розробку 

мають бути планово-економічні відділи і служби 

соціального розвитку, що координують діяльність всіх 

підрозділів підприємств. 

Основними джерелами для аналізу стану цієї роботи 

є дані адміністрації, результати соціологічних та інших 

спеціальних досліджень. 

Зроблений аналіз соціально-економічної ситуації на 

підприємствах галузі визначенив пріоритетні напрямки 

вирішення соціальних проблем колективів; вивчені 

фінансові можливості авіа-заводів для їх реалізації. 

В процесі аналізу основних напрямків соціального 

розвитку колективів досліджуваних підприємств були 

вивчені формальні і неформальні взаємовідносини в 

колективі, їх вплив на кінцеві результати роботи. 

На основі отриманих даних були визначені уявлення 

про згуртованість колективів, здібності керiвникiв 

пiдроздiлiв, їхніх заступників керувати колективом, 

виявити потенційних “вожаків” колективу. 

Проведені опитування дозволили зробити висновки 

про необхідність  перебудови ланок планів соціального 

розвитку колективів із таким розрахунком, аби 

структура особистих взаємовідносин (внутрішня 

структура) відповідала офіційній (зовнішній), щоб 

мікроклімат в колективі сприяв досягненню високих 

кінцевих результатів. З цих позицій потрібно і 

проводити виховну роботу, особливо серед молоді. 

Основними завданнями вітчизняної психології 

управління працею наразі  можна вважати: 

- вивчення мотивів поведінки особи в процесі 

трудової діяльності та вибір засобів оптимального 

впливу на них (передбачає проведення психологічного 

аналізу особи працівника; виявлення його характеру, 

темпераменту, здібностей, сили волі та інше);  

- розробка методів професійного добору кадрів з 

урахуванням особистих якостей кандидатів 

(використовується у процесі добору та розміщення 

кадрів – так званий  найкращий кандидат); 

- процес формування і розвитку малих груп 

(формальні та неформальні групи); 

- дослідження міжособистісних стосунків у 

колективі (підвищення ступеня згуртованості);  

формування психологічного клімату в 

колективі [11,с.254]. 

На відміну від психології праці, у психології 

управління актуальною є  не проблема відповідності 

працівника його професії, не проблема професійного 

відбору й професійної орієнтації, а проблема 

відповідності працівника конкретній організації, 

проблема добору людей у цю організацію і їх орієнтація 

відносно особливостей діяльності даної організації. 

Будь-яке підприємство, яке бажає досягти 

конкурентних переваг на ринку, повинно розглядати 

персонал як стратегічний чинник, що забезпечує його 

конкурентоспроможність у довготривалій перспективі. 

Тому при дослідженні способів задоволення потреб 

персоналу підприємства потрібно розглядати систему 

мотивації і до праці, виходячи із стратегій як 

підприємства, так і інтересів його працівників. Це в 

сукупності активізує не тільки методи управління 

персоналом, а й загальну ефективність діяльності 

підприємства. У цьому плані поняття “потенціал” 

фактично набуває значення поняття “ресурс”. Таким 

чином, людський потенціал є інтегральною 

характеристикою життєздатності суспільства як суб’єкта 

власного відтворювання, розвитку і взаємодії з іншими 

суспільствами. 

Іншим важливим напрямком підвищення 

ефективності управління є підвищення рівня 

соціального управління на підприємстві. Узагальнення 

результатів аналізу процесів соціального розвитку 

колективів дозволило виділити наступні два напрямки 

його (розвитку) удосконалення:  

1. подальше впровадження і розвиток 

самоуправління і підвищення рівня управління 

соціальним розвитком колективу;  

2. використання новітніх інформаційних 

технологій, пов'язаних з використанням комп'ютерної 

техніки для обробки, узагальнення і аналізу даних 

опитувань, необхідних для управління трудовими 

колективами  [3,с.254]. 

Українська економіка інтегрована зі світовою 

економікою, тому зовсім очевидно, що світова 

економічна рецесія зробила свій негативний вплив на 

розвиток української авіаційної галузі. Заміщуваність 

літака в нашій країні на багатьох напрямках іншими 

більш дешевими видами транспорту зумовлює вибирати 

кардинальні кроки, щоб запобігти подальшому 

вповільненню темпів розвитку та стагнації 

галузі [1,с.157]. 

Присутність і важливість людського фактору у 

авіаційній сфері вимагає продуманих і обережних 

кроків. Оскільки систему міжнародного повітряного 

транспорту становлять не тільки міжнародні 

авіаперевізники і аеропорти, але й держави та 

міжнародні організації в області повітряного 

транспорту, консолідація їх зусиль із підтримання 

ефективного функціонування і безпеки авіації 

синергічно впливатиме на локальний рівень. 
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Отже, саме криза може допомогти розвитку 

організаційних інновацій в авіаційній галузі. 

Комплексний підхід до вирішення проблем - це 

обов'язкова умова, що допоможе привести до 

стабілізації кадрового питання і дозволить у 

найближчому майбутньому забезпечити галузь 

необхідною кількістю професійно підготовлених 

фахівців. 

Висновки. Кадровий потенціал  визначає 

інтелектуально-професійні можливості персоналу 

підприємства, тобто характеризує можливість персоналу 

підприємства виконувати свої функції по реалізації 

цілей підприємства на основі своїх професійних знань, 

досвіду та інтелекту, що забезпечують новаторство та 

творчість на підприємстві. 

Наразі одним із найважливіших напрямів діяльності 

підприємств авіабудівної галузі є кадрова робота, 

основними ознаками якої виступають комплексність, 

системність, створення теплого соціально-

психологічного клімату у трудовому колективі, здатного 

на ефективне виконання поставлених завдань, надання 

якісних післяпродіжних сервісних послуг клієнтам та 

затвердження стійкого іміджу на авіаринку ринку. 

Факторами ефективності роботи стають не тільки 

передова техніка, професійна підготовка людей і 

високий рівень організації та управління, але й рівень 

соціальної зрілості, мікроклімат всередині колективу. 

Найважливішою передумовою підвищення 

ефективності інвестицій у навчання є прогнозування 

потреб на ринку праці. Інвестиції індивіда у власну 

освіту можуть виявитися неефективними, якщо він не 

має у своєму розпорядженні оцінки потенційної потреби 

підприємців у певних фахівцях. Неадекватна оцінка 

компанією своїх потреб у навчанні й розвитку персоналу 

також негативно позначиться на ефективності 

відповідних інвестицій. Прогнозування ситуації на 

ринку праці необхідне і державі для запобігання 

структурного безробіття. 

У підвищенні ефективності управління трудовими 

ресурсами авіавиробничі підприємства мають велике 

зацікавлення, оскільки це дозволяє скоротити витрати 

живої праці (робочого часу) на одиницю продукції 

(послуг), нарощувати обсяги валового доходу за рахунок 

підвищення продуктивності праці без зміни чисельності 

працівників. 

При вдосконаленні праці управлінського персоналу, 

особливу  увагу пропонується приділити питанням, які 

пов'язані з її механізацією та автоматизацією.  

Реалізація засад  самоуправління в діяльності 

трудових колективів повинна підняти як рівень 

дотримання планової дисципліни, так і виконання 

договірних зобов'язань. 
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Постановка проблеми. Релігійні доктрини, властиві 

для нашої епохи, є важливим фактором, що обумовлює 

як тенденції розвитку суспільного життя, так і специфіку 

перебігу політичного процесу окремої держави. Останнє 

дає підставу дослідникам стверджувати про те, що 

відбувається процес модернізації релігії, і в XXI столітті 

вона продовжуватиме визначати характер міжнародних 

відносин [7]. Вплив релігійних цінностей і релігійних 

засобів організації людей на політичне життя починає 

зменшуватись, оскільки політична думка набула такого 

розвитку, за якого змогла висунути власні концепції, що 

ефективніше сприяли досягненню актуальних 

політичних цілей, ніж ті, які були запропоновані 

релігією [4]. Разом з тим, варто зауважити, що 

опосередкований вплив релігії на суспільство 

залишається значним.  

Мета роботи – дослідити вплив релігії на життя 

людей та політику загалом  через громадські організації, 

об'єднання та спільноти мирян.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна модель 

державно-конфесійних відносин в Україні полягає в 

тому, що держава і церква визнаються як рівноправні 

суб’єкти державно-церковних відносин, кожен з яких діє 

у сфері своєї компетенції. Релігійні організації діють в 

правовому полі держави, а держава не втручається в 

канонічно визначені справи церкви. Завдання держави 

забезпечити свободу релігії, свободу соціально значущої 

діяльності церкви та сприятливі умови її морально -

просвітницької роботи [17]. Конституція України чітко 

визначає, що „кожен має право на свободу світогляду і 

віросповідання. Це право включає свободу сповідувати 

будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно 

релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну 

діяльність”[15]. Взаємовідносини держави і церкви, 

порядок створення релігійних організацій та їх 

функціонування регулюється Законом України „Про 

свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 

1991 р. Держава не втручається у здійснювану в межах 

закону діяльність релігійних організацій, не фінансує 

діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою 

ставлення до релігії. Згідно цього закону держава 

захищає права і законні інтереси релігійних організацій; 

сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і 

світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які 

сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими 

різних віросповідань та їх релігійними організаціями; 

бере до відома і поважає традиції та внутрішні 

настанови релігійних організацій, якщо вони не 

суперечать чинному законодавству [9].  

УГКЦ відкидає клерикалізм, але водночас, не 

відмежовується від суспільної активності. Декларуючи 

свою позаполітичність, Церква змушена шукати інших 

шляхів для того, щоб бути чинником впливу на життя 

суспільства та держави, саме тому виникає потреба діяти 

опосередковано – через людину, її свідомість і 

переконання. УГКЦ здійснює опосередкований вплив на 

свою цільову аудиторію через соціальну доктрину, 

проповіді, звернення та морально-етичне оцінювання 

суспільно-політичних подій. До цільової аудиторії 

відносимо не тільки віруючих даної конфесії, але й 

віруючих інших конфесій чи навіть атеїстів, для яких 

Церква є моральним авторитетом і до позиції якої вони 

дослухаються. Такі люди не перебувають у релігійній 

єдності з УГКЦ, але визнають її за морального 

авторитета, до порад якого варто прислухатись.  

Окрім такого опосередкованого впливу, який 

відбувається через свідомість, УГКЦ здійснює вплив 

через віруючих, або як їх називає сама Церква - мирян. 

Залучення віруючих-мирян до справ Церкви у 

суспільному житті та підтримання християнських 

цінностей в суспільних відносинах є дієвим 

способом [11,с.227,235;14,с.147]. УГКЦ трактує поняття 

«мирянин» - як «… той, хто належить до Народу Божого 

і не виконує функцій і служіння, пов’язаних із тайною 

Священства, і не складав монаших обітів чи обіцянок 

дотримуватися Євангельських рад. Це охрещений член 

Христової Церкви, мовою канонічного права «вірний», 

який у свій спосіб співпричетний до участі в 

месіанському служінні Христа та реалізується в 

У статті розглядаються форми організації релігійних об’єднань віруючих УГКЦ, та сфери їх діяльності. 

На основі аналізу робляться висновки про можливість впливу Церкви, через діяльність даних організацій, на 

формування громадської думки та суспільство загалом.  
Ключові слова: громадянські об’єднання, УГКЦ, віруючі, суспільство. 
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конкретному служінні» [16,с.5,8]. Архієпископ-емерит 

Л. Гузар дає роз’яснення терміну «мирянин» наступним 

чином: «Походження слова “мирянин” не від 

старослов’янського слова “миръ”, що означаєть спокій, а 

від — “міръ”, тобто світ. Серед галичан поширене 

словосполучення “світська людина”, яке має таке саме 

значення, як і слово “мирянин”, і вказує на людину, що 

живе і діє у світі. Миряни перебувають у 

безпосередньому контакті з усіма світськими справами» 

[8,с. 18]. Змінювати світ покликані передусім віруючі, 

які перебувають «на передовій» життя Церкви, 

займаючись світськими справами. УГКЦ радить обирати 

найкращі шляхи виконання цього завдання, керуючись 

власною волею та сумлінням, і зі свого боку, бере на 

себе зобов’язання гарантувати те, що «миряни діють із 

власної ініціативи з співгромадянами»[11,с.227,235,556]. 

Тобто мирянина можемо характеризувати як віруючого 

даної конфесії, який активно бере участь у суспільно -

політичному житті та справах Церкви з її дозволу або/та 

під її патронатом. 

Миряни організуються в спільноти віруючих та 

громадські організації. Офіційно ці спільноти є 

незалежними громадськими організаціями та 

добровільними об’єднаннями громадян, хоча фактично 

вони створювались за ініціативи кліру УГКЦ, при 

підтримці активної спільноти віруючих та куруються 

Комісією у справах мирян УГКЦ. Такий стан справ 

дозволяє УГКЦ певним чином дистанціюватись від цих 

об’єднань та надати їм широку автономію у справах, а 

фактично здійснювати на них свій вплив через клір.  

Об’єднання мирян існують у двох формах: суспільні і 

приватні. Згідно Кодексу Канонів Східних Церков Титул 

ХІІІ Об'єднання вірних, об’єднання мирян засновані 

компетентною церковною владою або затверджені нею 

за допомогою декрету, є юридичними особами в Церкві, 

компетентна церковна влада визначає завдання, яке буде 

сповняти спільнота від імені Церкви [13, кан. 573, §1]. 

Церковна влада, яка заснувала товариство, має право 

нагляду, затвердження вибору чи призначення голови, 

призначає капелана для товариства; проводити нагляд за 

використанням ресурсів і господарською діяльністю, має 

право припинити діяльність товариства згідно з 

канонічною процедурою [13, кан. 576]. 

Друга форма об’єднання мирян - приватна спільнота 

яка не є юридичною особою, тобто не володіє певними 

правами і не має обов’язків перед церковною владою. 

Вони виникають з особистої згоди членів, які вирішили 

добровільно створити товариство з власною метою, але 

безперечно в релігійно-суспільному контексті. Приватні 

мирянські товариства менше обмежені у своїй 

діяльності. Миряни самостійно управляють приватними 

товариствами відповідно до власного «неофіційного» 

статуту. Приватні об’єднання мирян мають більшу 

автономію щодо вільного обирання голови, помічників, 

ведення господарської діяльності, вільного вибору 

духівника [13, кан. 573]. Незважаючи на широку 

автономію, Кодекс Канонів Східних Церков вказує що, 

компетентна церковна влада має обов’язок дбати про те, 

щоб зусилля і апостольська праця мирян була належно 

впорядкована з огляду на турботу про загальне добро 

Церкви [13, кан. 573, §2]. 

Релігійні організації УГКЦ в Україні демонструють 

високу динаміку зростання й посилення своєї 

присутності в різних суспільних сферах. Через церкви та 

релігійні спільноти реалізується дуже значний спектр 

соціокультурної активності українських громадян. 

Громади УГКЦ діють в усіх регіонах держави. За чотири 

останні роки УГКЦ розширила свою мережу з 3570 

осередків у 2009 році до 3919 одиниць на січень 2013 

року (349 організацій або 8,9% приросту за 4 роки). На 

початок 2013 року релігійні організації УГКЦ 

становлять 77,9% католицьких осередків країни або 

10,6% від всіх релігійних організацій держави. 

Переважна більшість релігійних структур УГКЦ діють 

на заході держави, зокрема у Львівській (1588), 

Тернопільській (816), Івано-Франківській (700), 

Закарпатській (445) та Хмельницькій (65) областях. 

УГКЦ має в своєму складі 4 митрополії, у структурі 

яких 3 верховноархиєпископських екзархати, 4 

архиєпархії та 5 єпархій, опікуються 22 управлінських 

центри справами церкви, діють 3736 релігійних громад 

(2594 священнослужителі, в тому числі 34 іноземця), 117 

монастирів (1093 ченці), 25 місій, 2 братства, 16 

духовних навчальних закладів (1315 слухачів). 

Діяльність церкви висвітлюють 27 періодичних 

релігійних видань [12]. 

Через такі організовані форми участі суспільно-

активних віруючих, УГКЦ може здійснювати 

опосередкований вплив на суспільство. Ці об’єднання 

існують як у суспільній, так і в приватній формі, мають 

власну мету і завдання, але діють виключно з дозволу 

Церкви та під її патронатом. Усі об’єднання мирян, 

незалежно від їх церковного чи юридичного статусу, 

умовно можна розділити за основними напрямками 

діяльності, це: релігійні практики та духовне 

спілкування, надання допомоги потребуючим 

(неповносправним, алко- та наркозалежним, бідним), 

діяльність спрямована на створення шлюбу та зміцнення 

сімейних стосунків, виховання дітей та робота з 

молоддю. Важливим моментом є те що, усі спільноти 

проводять виховну і навчальну діяльність у дусі 

християнства, провадять релігійні практики, а також 

надають допомогу цільовим групам. Тому чітко 

класифікувати їх за сферами діяльності немає змоги, 

можемо лише говорити про суспільні сфери яким та чи 

інша організація приділяє більше уваги. 

Найширше в Україні представлені організації які 

мають на меті поширення та здійснення релігійних та 

культово-обрядових практик. До них можемо зарахувати 

товариство «Апостольство молитви», молитовні групи 

«Апостоляту Непорочної Діви Марії», «Архибратство 

Божої Матері Неустанної Помочі» «Спільнота 

Преображення Господа Нашого Ісуса Христа» та інші. 

Варто зауважити, що ці організації не обмежуються 

лише релігійною діяльністю, вони також беруть активну 

участь у суспільному житті в рамках своєї мети та 

завдань. Товариство «Апостольство молитви» є 

міжнародною публічною організацією, тобто офіційно 

затверджене Католицькою Церквою та несе перед нею 

ряд зобов’язань. Головна мета діяльності товариства: 

заохочення людей до духовного й апостольського життя, 

та посильного служіння потребам Церкви на місцях [23]. 

Молитовні групи «Апостоляту Непорочної Діви Марії», 
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збираються разом для здійснення релігійних практик 

зокрема вшанування Богородиці через культ 

Непорочного Серця Марії, та  відзначення особливих 

дат літургійного церковного календаря та діла 

милосердя. Цей християнський апостолят 

характеризується особливим вшануванням могутньої 

ролі Пресвятої Богородиці у житті кожного християнина 

з Богом і для Бога [2]. «Архибратство Божої Матері 

Неустанної Помочі» – засноване монахами 

Редемптористами 22 грудня 1927 р. з метою 

пожвавлення духовного життя віруючих в парафії. 

Головний наголос був поставлений на здійсненні 

релігійних практик. Члени товариства беруть на себе ряд 

зобов’язань щодо здійснення релігійних практик, а 

також стають активними членами церковного життя та 

допомагають своєму парохові у суспільній діяльності в 

межах парафії [3]. Мета діяльності «Спільноти 

Преображення Господа Нашого Ісуса Христа» є суто 

релігійною та передбачає превалювання релігійно-

обрядових практик над суспільною діяльністю. Даною 

спільнотою створюються групи молитви, члени яких 

покликані до спільної щотижневої та щомісячної 

молитви протягом 30 хвилин. Члени цих спільнот також 

займаються справами милосердя надаючи допомогу 

соціально незахищеним верствам населення [22]. 

«Францисканський орден світських», або як його ще 

називають «Третім Чином Франциска» – є публічним, 

зареєстрованим Церквою об’єднанням віруючих. Орден 

францисканців відновив свою діяльність після ІІ-го 

Ватиканського Собору, який звернув особливу увагу на 

присутність світських католиків у будь-якому 

середовищі [26]. До членів францисканської спільноти 

входять не тільки миряни, але й єпархіальні священики. 

Головною думкою руху є усвідомлення того що, світські 

особи також можуть осягнути досконалість 

християнського життя (в родинному житті та виконанні 

своїх професійних обов’язків), і для цього не 

обов’язково перебувати у монастирі. Окрім поширення у 

суспільстві християнських засад у дусі католицизму 

францисканці допомагають бідним,  піклуються 

хворими, самотніми та згідно положень ст. 8 п. 2 

Генеральної Конституції  «…переходять від Євангелії до 

життя і з життя до Євангелії» [6].  

Наступний напрямок діяльності релігійних товариств 

це допомога потребуючим, до яких Церква відносить 

бідних, самотніх, сиріт, людей з особливими потребами 

та алко- та наркозалежних. Так, наприклад, 

реабілітаційний центр «Назарет» при Благодійному 

Фонді «Карітас СДЄ УГКЦ» [18]. «Віра і Світло» — це 

міжнародний християнський рух спільнот для осіб із 

розумовою неповносправністю та їх сімей. Діяльність 

включає події, які об’єднують членів різних спільнот, як 

наприклад, літні табори відпочинку, паломництва, 

багаторазові духовні навчання, заняття та навчання для 

волонтерів, та інше [5]. В рамках молодіжного 

християнського руху здійснює свою діяльність 

всеукраїнська християнська громадська організація 

«Українська молодь – Христові», метою діяльності якої 

є об’єднання молоді для пропагування християнської 

моралі, поширення християнського світогляду та 

популяризація в молодіжному середовищі 

християнського способу життя. [24]. Дана організація 

поєднує релігійну діяльність з суспільною залучаючи до 

неї широке коло осіб з усіх християнських конфесій. Ще 

однією організацією яка займається вихованням дітей та 

молоді є молодіжна громадська організація «Академія 

Української Молоді». Метою діяльності є виховання 

дітей і молоді як практикуючих християн та формування 

їх як відповідальних громадян власної держави. Основна 

сфера діяльності академії – освітня. У осередках 

«Академії Української Молоді» проводиться 

систематична, впорядкована виховна робота з дітьми та 

молоддю, яка спрямована на їх всебічний розвиток, 

вдосконалення, навчання та відпочинок. Організація 

отримує підтримку як від релігійних організацій 

(Український Католицький Університет, Патріарша та 

Єпархіальна комісії у справах молоді УГКЦ), так і від 

державних структур (Львівська облдержадміністрація, 

Управління культури Львівської міської ради, 

Управління дитячо-юнацькими молодіжними клубами 

Галицького району м. Львова) [1]. Федерація 

українських католицьких студентських та академічних 

товариств «ОБНОВА», як мирянське товариство, прагне 

згуртувати студентів та інтелігенцію для апостольського 

служіння в академічному (студентському, 

викладацькому та науковому) середовищі відповідно до 

духу документів Вселенської Церкви та документів 

УГКЦ, створюючи належні умови для повноцінного 

життя спільноти, формування зрілого християнського 

світогляду та фахового розвитку. Товариство відкрите 

до співпраці з православними та представниками інших 

християнських конфесій та прагне відновлення 

християнської єдності у вселенському масштабі. 

«Обнова» діє не лише в рамках українського 

середовища, але  й бере участь і в міжнародній 

діяльності, ставши співорганізатором та активним 

членом міжнародної католицької мирянської організації 

Pax Romana [25]. Центр Мирянського Лідерства 

заснований у 2004 році як підрозділ Українського 

Католицького Університету. Завдання центру - 

активізувати та поглиблювати свідомість віруючих 

згідно з вченням ІІ Ватиканського Собору та 

формування професійної команди для розвитку [29]. 

Студентський рух «За Життя» діє з 2001 року при 

Інституті родини та подружнього життя Українського 

Католицького Університету. Членами руху є студенти 

Українського Католицького Університету, Львівської 

Духовної Семінарії Святого Духа та інших навчальних 

закладів Львова. Метою діяльності руху «За Життя» є 

захист людського життя від моменту зачаття до 

природної смерті. Рух ставить перед собою ряд завдань: 

донести до широкої громадськості інформацію про 

аборти, контрацепцію та їх наслідки; поширити 

інформацію про природу статі людини, пояснити суть 

подружньої любові та міжособистісні стосунки з точки 

зору Церкви, розкрити поняття гідності людської особи 

та співпрацювати з іншими християнськими 

спільнотами та громадськими організаціями [19]. 

Ще один напрямок роботи Церкви у суспільному 

житті – турбота про єдність і тривалість подружжя 

згідно з вченням Церкви. Цим напрямком суспільної 

діяльності займається рух «Подружні зустрічі». Він 

ставить собі за мету поглиблення і покращення 

взаєморозуміння між чоловіком і дружиною, а також 
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допомагає зрозуміти релігійну суть їхнього подружнього 

життя. Міжнародна спільнота «Подружні зустрічі» 

об’єднує 42 осередки у 9 країнах Центральної та Східної 

Європи [21]. Міжнародний католицький рух «Рух 

Назаретських Родин» зосереджується на діяльності у 

сфері сімейних стосунків і має на меті внесення 

християнських цінностей у родинне життя. Незважаючи 

на міжнародний характер, Рух функціонує, опираючись 

на єпархіальну структуру, підкреслюючи тим самим 

зв’язок з УГКЦ. «Рух Назаретських Родин» є рухом 

універсальним — хоча основна увага в ньому 

приділяється формуванню християнських засад в 

родинах, в ньому є місце також і для осіб самотніх, 

молоді, дітей, священиків. [20]. З метою об’єднання 

одиноких християн було створено християнський клуб 

знайомств «Наша дружна родина». Ця організація 

залучає до своєї діяльності осіб із числа тих, хто не був 

раніше у шлюбі; розлучені, але отримали церковне 

скасування свого попереднього шлюбу церковним 

судом; вдівців або вдовами, і які бажають спілкуватись з 

однодумцями із християнського середовища, або 

започаткувати знайомство з особою у християнській вірі 

з метою створення сім’ї. Всі члени Клубу знайомств є 

віруючими християнами, відкрито це визнають, не 

належать ні до яких сект і не відвідують служб, які 

проводять особи, відлучені від церкви [28].  

Схожим за напрямком діяльності є й рух для 

одиноких та неодружених християн «Єднаймося у вірі», 

створений з метою врахування і успішного вирішення 

проблем самотності одиноких та неодружених християн. 

Цей рух фактично дублює діяльність християнського 

клубу знайомств, проте має ряд особливостей: залучення 

всіх священників при обраних храмах до  участі у цьому 

русі та інформування великої кількості парафіян про 

діяльність об’єднавчого руху «Єднаймося у вірі» через 

зачитування священиком інформації по закінченню 

літургії у недільні та святкові дні [10]. Окрім суто 

католицьких товариств активну роль у суспільному 

житті України бере й громадське об’єднання 

«Християнська Україна» екуменічного характеру. Окрім 

здійснення періодичних спільних культово-обрядових 

практик громадське об’єднання бере активну участь і в 

суспільно-політичному житті [27]. 

Характерною для цих організацій є соціальна 

спрямованість: освіта, медицина, засоби масової 

інформації. Звернемо увагу, що всі ці громадські 

організації та рухи, мають розгалужену структуру в 

Україні та за кордоном, вони видають інформаційні 

бюлетені багатьма мовами, та часто виступають 

консультативно-дорадчими органами у політичних 

структурах.  

Висновки. Завдяки розгалуженій структурі 

мирянські організації УГКЦ впливають на громадську 

думку, а часто і формують її, ведуть пропагандистську і 

просвітницьку діяльність, впливають на суспільство та 

суб’єктів політики. Серед способів впливу цих 

релігійних організацій на політичні процеси, можна 

назвати зв’язок з урядовими організаціями, активність у 

формуванні нових норм права, вплив на громадську 

думку, тиск на державу у вирішенні важливих 

суспільно-політичних питань. Мирянські організації є 

одним із ключових акторів у питаннях формування і 

розповсюдження громадської думки в Україні 

(наприклад, стосовно питання сім’ї та абортів і т.д.), до 

того ж, вони є ефективним корисним комунікативним та 

інформативним ресурсом, оскільки користуються вищим 

рівнем довіри населення, а отже, мають більш 

розгалужену систему громадських контактів. Це дає їм 

змогу успішно досягати поставлених цілей у 

співробітництві як з представниками громад, так і з 

впливовими урядовими акторами. Як бачимо релігійні 

організації та рухи можуть виступати істотним 

функціональним чинником, що сприяє взаємодії різних 

суб’єктів політичного процесу.  
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Постановка наукової проблеми та її значення. 

Специфіка кожної науки в її змісті, у понятійному 

апараті, у методології, підгрунтя якої, безперечно, 

складає спадщина вчених, що спонукає і студентів, і 

викладачів долучитися до людської мудрості, 

філософських роздумів. Для сучасної науки соціології 

постать Макса Вебера, його масштабність та глибина 

знань в економіці, релігієзнавстві, політології, етиці, 

праві є цінним зразком впливу ідей ученого на 

суспільний розвиток, на світогляд людей. Визнання 

світобачення М.Вебера в соціології, зокрема, допоможе 

акцентувати увагу на тих соціальних процесах, що стали 

предметом дискусій у Європі в середині ХІХ століття. 

Під впливом теорії ученого складається уява про другий 

етап розвитку соціології - академічний;  розуміння 

новоєвропейської історії. Саме в цей період німецький 

соціолог обґрунтував ідею, що виникнення капіталізму 

зумовлене не тільки економічними, а й культурними, 

релігійними чинниками. Отже, розгляд спадщини М. 

Вебера допоможе опанувати багатогранну скарбницю 

світової соціології. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. 

Дослідження спадщини  М. Вебера є актуальними в 

незалежній Україні наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст. 

Українські соціологи О. Погорілий, О. Черниш, 

М. Юрій, В. Пічі та ін.. аналізують соціальну думку 

вченого за такими напрямами: об’єкт методології 

соціології; історія економіки; соціологічні праці про 

релігію.  

Метою роботи є дослідження духовної та соціальної 

відповідності між духом протестантської етики та духом 

капіталізму у праці М. Вебера « Протестантська етика і 

дух капіталізму». 

Основні завдання статті . Оскільки, на думку 

М.Вебера, між певним баченням світу і економічною 

діяльністю є духовна спорідненість, то з цього приводу 

ми бачимо для себе завданням з’ясувати, в якому сенсі 

протестантський дух вплинув на формування 

капіталізму в західній Європі; чи справді релігійні 

концепції є визначальними чинниками економічного 

розвитку суспільств.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування 

отриманих результатів дослідження.  Макс Вебер (1864- 

1920) – всесвітньо відомий німецький соціолог, 

дослідник економіки, права, політики, релігієзнавства, 

культурології, етики. Його наукова спадщина має і 

теоретико-методологічний характер, і практичний. 

Учений ввів до категоріального апарату соціології 

поняття «соціальна дія», «ідеальний тип», «афективна 

дія», «бюрократія», «легітимність». У працях: 

«Господарство і суспільство», «Протестантська етика і 

дух капіталізму», «До історії торгових спільностей у 

середні віки», «Римська аграрна історія та її значення 

для державного та приватного права» окреслюється 

глибина наукової творчості М. Вебера. Він приділяв 

увагу вивченню світових релігій (ісламу, іудаїзму, 

християнству); досліджував виробничі відносини в 

сільському господарстві в античний період; проблеми 

тогочасної Європи (умови праці німецьких селян і 

промисловців, напружені стосунки урядовців із 

робітниками-соціалістами, причини еміграції польських 

селян до Німеччини); вибудовував концепцію 

легітимних типів панування, орієнтуючись на реальну 

поведінку людей у житті: а) традиційний тип 

(повсякденна поведінка, пов’язана зі звичаями, 

традиціями); б) харизматичний тип ( заснований на 

афектах); в) цілераціональний (свідомий вибір); 

г) ціннісно-раціональний (орієнтація на обов’язок, 

віру) [1,с. 228]. 

Якщо О.Конта вважають фундатором позитивізму в 

соціології, то німецького мислителя М. Вебера - 

засновником «розуміючої соціології», яка вивчає 

поведінку, дії особи, що набувають соціального 

характеру. Саме «розуміння» є імперативом взаємодій у 

життєвому світі. При аналізі різних форм релігійного 

життя – від культових, містичних до аскетично-

раціональних – М. Вебер співвідніс протестантизм 

раціоналізації економічного життя. На думку вченого, 

релігійна  етика  була основним стимулом розвитку 

капіталістичного суспільства. «Дух капіталізму», як 

довів М. Вебер,- це система мотивацій дій людини, що 

включає такі складники: а) моральне накопичення 

власного капіталу; б) виховання аскетичної особистості; 

в)максимальний прояв своїх можливостей в обраній 

професії; г) працелюбність, вірність слову,чесність, 

твердість мислення. 

Капіталізм, за М. Вебером, визначається як 

поєднання прагнення до прибутку з раціональною 

Спадщина німецького соціолога Макса Вебера, засновника «розуміючої соціології», автора концепції  

соціальної дії, дослідника світових релігій, протестантського віровчення і « духу капіталізму», не втрачає 

актуальності і широко використовується в сучасній соціології. Стаття присв ячена аналізові впливу  

протестантизму на формування капіталістичних відносин. Розкриття міркувань М. Вебера щодо зв'язку 

знання і віри,  релігійних, культурних факторів  і ринкових відносин в економіці дають підстави 

стверджувати про його фундаментальні та водночас суперечні висновки, які є цінними для сучасників.  
Ключові слова:  протестантська етика, розуміюча соціологія, раціональна організація праці,  

промисловий  капіталізм, економічна  діяльність . 
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дисципліною. Індивіди, що прагнуть грошей, були в усіх 

спільнотах, але унікальна особливість капіталізму в 

тому, що бажання наживи задовольняється не шляхом 

спекуляцій чи авантюр, а за допомогою дисципліни і 

науки. Визначальним для капіталізму є не стільки 

максимальний зиск, а всіляке накопичення. Капіталізм 

безумовно тотожний прагненню до наживи, але в рамках 

раціонального капіталістичного підприємства. «Нас  

цікавить виникнення буржуазного промислового 

капіталізму з його раціональною організацією вільної 

праці, а в культурно-історичному аспекті – виникнення 

західної буржуазії зі всіма її своєрідностями» [2,с.545]. 

Вивчаючи капіталістичні відносини господарювання, 

соціолог М.Вебер спирався на конкретну емпіричну 

інформацію.  З’ясував, що серед населення німецького 

міста Бадена велика кількість власників капіталу, 

менеджерів, підприємців були протестантами. М. Вебер 

не затримується на статистичних даних. Він прагне 

встановити духовну відповідність між духом капіталізму 

та духом протестантської етики. Поглиблюючи 

дослідження про протестантизм і капіталізм, з’ясовує, чи 

справляють вплив соціальні та релігійні чинники на 

формування капіталізму західного типу в інших 

цивілізаціях (китайськй, індійській…). На думку 

німецького соціолога, капіталізм західного типу 

розвинувся лише в західній цивілізації. 

«Сучасна людина, дитина європейської культури, 

неминуче й з цілковитою підставою розглядає 

універсально-історичні проблеми з цілком визначеного 

погляду. Її цікавить передусім таке питання: як 

зчеплення обставин привело до того, що саме на Заході, 

і тільки тут, виникли такі явища культури, які 

розвивалися… в напрямі, що отримав «універсальне 

значення» [2,с.549]. З цього приводу М.Вебер зазначає 

про чітко виражену адекватність духу капіталізму й духу 

протестантизму. Духу протестантизму не суперечить 

ставлення до економічної діяльності. Висунувши 

гіпотезу про вплив духовної якості на вибір професії , 

учений звернувся до теми «духу капіталізму», 

популярної в Німеччині наприкінці ХІХ - на початку ХХ 

ст.. Поняття « дух капіталізму» порівнює з 

«капіталістичною культурою». Якщо взагалі існує 

об’єкт, стосовно якого дане визначення може мати 

якийсь зміст, то це може бути тільки «історичний 

індивідуалізм» [3,с.15]. Головною нормою називає 

раціональне господарювання, що спрямовує на 

збільшення продуктивності й капіталу. У цей період до 

вищевказаної теми звертався інший видатний німецький 

соціолог Георг Зіммель. Складниками духу капіталізму 

називав прогресс інтелектуалізму, формування грошової 

економіки. Наукове вивчення капіталізму належить і   

Карлу Марксу, хоча М.Вебер вважав абсолютно 

утопічним його висновок про те, що лише економічні 

відносини в суспільстві визначають форми суспільної 

свідомості. У праці «Протестантська етика і дух 

капіталізму» М.Вебер наводить цитати американського 

президента Б.Франкліна, який учить молодих людей як 

треба заробляти гроші, збільшувати власний капітал. 

Соціолог вказував: «Суть справи полягає в тім, що тут 

проповідуються  не просто правила життєвої поведінки, 

а викладається своєрідна етика» [3,с.15]. Автор 

розкриває внутрішню логіку розвитку аскетичного 

протестантизму: не життєві насолоди, а безупинна 

праця, що спонукає до прогресу. У першій частині праці 

соціолог М.Вебер наголошує на проблемі домінування в 

суспільстві ідеології традиціоналізму. Суть 

розкривається в тому, що людина від природи не хоче 

працювати більше, докладаючи зусиль. Її, у принципі, 

задовольняє теперішній стан. Така особа шукає 

максимум вигоди для себе. У традиціоналізмі відсутні 

мотиви до підвищення продуктивності праці, 

збільшення капіталу. Тому з утвердженням 

капіталістичної норми підвищення продуктивності праці 

вона зіштовхується із традиціоналізмом, 

докапіталістичними формами господарювання. На 

думку М. Вебера, для капіталізму характерний 

особливий спосіб мислення, який «під час роботи 

виключав незмінне запитання, як при максимумі 

зручності і мінімумі напруження зберегти свій 

звичайний заробіток,- такий спосіб мислення, при якому 

праця стає абсолютною самоціллю, 

покликанням [3,с.16]. Таке ставлення до праці можливе 

за умов належного виховання в сім’ї. Досліджуючи 

кальвінізм, учений виявив певні елементи, присутні в 

культурі капіталізму. Але це не означає, як стверджував 

М. Вебер, що аскетичний протестантизм породив 

капіталізм. Соціолог оперував такими поняттями, як : 

гроші, кредит, заощадливість, пунктуальність, 

діловитість та ін. Пояснював, що ці елементи існували в 

Стародавній Греції, Римі Індії. Але чому тоді не 

розвинувся капіталізм?  Тому, що, дає відповідь 

М. Вебер, не сформувався «дух» капіталізму. 

Зміст протестантської етики М. Вебер викладає в 

п’яти пунктах: – Бог, який створив світ, але є 

незбагненний для кінцевого розуму людей; - Бог 

заздалегідь визначив кожному з нас порятунок чи 

загибель. Ми ж не спроможні змінити цей присуд; - Бог 

створив світ собі на славу; -  Людина повинна 

працювати на славу Господню і на створення  царства 

Божого на цій землі; - Земні діяння належать до категорії 

гріховності й смертності, а порятунок посилає 

Бог [4,с.353]. 

Протестантська етика приписує віруючій людині 

остерігатися земних благ і дотримуватися аскетичної 

поведінки. Але раціонально працювати задля отримання 

зиску і не витрачати його - це саме та поведінка, яка 

потрібна капіталістичному розвитку. Капіталізм має за 

передумову раціональну організацію праці. Він вимагає, 

аби більша частина зиску не витрачалася, а зберігалася 

для подальшого відтворення засобів виробництва. 

Цей приклад показує Веберівську методологію 

розуміння. Він зробив правдоподібним зв'язок між 

релігійними поглядами та економічною поведінкою. 

Економічні позиції в поведінці людей можуть бути 

продиктовані системою вірувань. Учений не виключав, 

що інші можуть дослідити протестантизм під різним 

кутом зору. 

М. Вебер показав, що в кальвінізмі світ більш 

простіший, раціональніший. Людина возвеличує Бога не 

молитвами, а щоденною працею, таким чином, 

виконуючи божественні заповіді, що є священним 

обов’язком для кожного віруючого. Отже, раціональна 

організація власної діяльності веде до отримання 

максимального результату в мирському житті та 
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порятунку своєї душі. Наскільки добре в особи ідуть 

справи в бізнесі,- означає вибраність Богом. Наголос 

робиться на процесі набуття багатства, виробничій 

діяльності, а не на кількості грошей, щоб дозволити собі 

насолоджуватись усім. Це вже відхилення від виконання 

обов’язку. Ось, Веберівське пояснення протестантської 

моралі, підтвердження наведеними прикладами 

існування такого поняття, як «аскетичний 

протестантизм». Соціолог говорить про ідеї обов’язку, 

покликання, аскетизм, заради чого може бути забуте все 

інше. «Один з конституційних моментів сучасного 

капіталістичного духу, і не тільки його, але й всієї 

культури, - раціональна життєва поведінка на основі ідеї 

професійного покликання -виник з духу християнської 

аскети» [3,с.18]. Поступово релігійний вплив на 

капіталістичний розвиток зменшувався. Але 

Веберівський погляд є унікальним: виникнення духу 

капіталізму з протестантської догматики. Відзначимо в 

соціології М. Вебера спільну культурно-аналітичну 

тенденцію: людину як культурну істоту. Наприкінці ХІХ 

- на початку ХХ ст.. соціологія розвивалася за двома 

напрямами - об’єктивно-натуралістичним і культурно-

аналітичним. Підкреслимо, що класик  французької 

соціології Еміль Дюркгейм робив установку на 

науковість і розглядав соціальні факти. Німецький 

філософ Ф. Тендрук, виходячи з Контівського 

твердження, використовував поняття « культурні 

експерти». Так, у «примітивному» суспільстві 

культурними експертами були чаклуни, шамани, маги. 

На теологічній стадії, яку виокремив французький 

соціолог О.Конт,- священики; на метафізичній стадії - 

філософи; на науковій стадії культурними експертами 

були вчені. Якщо об’єктивно-натуралістичний напрям 

розділяє суспільство і культуру, то культурно-

аналітичний підхід трактує соціологію як науку про 

культуру. Погляди  М. Вебера і є прикладом такого 

аналізу.  

Висновки. «Протестантська етика  і дух капіталізму» 

М.Вебера торкається двох проблем надзвичайної ваги. 

Перша має історичний характер: якою мірою 

протестантський дух вплинув  на формування 

капіталізму, і друга, соціологічна: в якому сенсі 

розуміння економічних дій вимагає в дослідженні 

звертання до релігійних вірувань. Напрямом 

дослідження сьогодні може бути розкриття Веберівської 

концепції легітимних типів панування ( традиційний, 

харизматичний, раціонально-легальний). Ця типологія 

не втратила актуальності. Цінною рекомендацією 

вченого, на наш погляд, є  вибір  таких політиків, які 

володіють власністю, мають сталий прибуток, 

відрізняються чесністю, порядністю, тобто придатні до 

раціоналізації в політиці. 
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VERBER’S OUTLOOK IN SOCIOLOGY 

German sociology M.Veber – founder of economics, politi society cs and sociology focused his attention to the analysis of 

cultural objectives of the society development, determined the tendency to the correlation of economical status of a person  to 

the religion. The article is dedicated to the analysis of the protestantism influence on the formation of the capitalist rela tions. 

Revealing arguments of M. Veber concerning the connection of knowledge and belief, religious, cultural factors and 

market relations in economics, give us the reasons to confirm about his fundamental and controversial conclusions which  are 

very valuable for contamporaries. 
Key words: protestant ethics, sociology of understanding, spirit of capitalism, own activity, moral accumulation of capital. 
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Постановка проблеми. Діяльність політичних 

лідерів підкреслює одну з неперехідних істин: політика 

не може бути загальнодоступною  справою, її 

найстрашніший ворог- некомпетентність, особливо 

войовнича. Адже саме тоді, від політичного успіху 

окремої особи залежить доля народу України, за 

плечима якого простежується суцільна трагедія 

політичних невдач у історичній ретроспективі, а звідси 

випливає цілий ряд уроків для політичних лідерів, які 

визначені авторитетними дослідниками [1]. 

Виклад основного матеріалу. Лідерство у політиці 

виступає як засіб, а метою може і повинно бути лише 

суспільне благо, однак відчуваючи свою правоту політик 

перед загрозою поразки на виборах не має права 

відступитися від власних попередньо проголошених 

програмних положень. Крім того, доцільно підкреслити: 

політичному лідеру необхідно завжди зберігати в своїх 

діях і помислах презумпцію доброї волі опонентів. 

Компроміс- явище позитивне, але не завжди тому що за 

всієї необхідності компромісів у політиці та їхньої 

користі для політичного діяча вони можуть стати 

згубними, якщо політик заради миттєвого легко 

поступається принципами демократії, громадянською  

позицією, своїми переконаннями [2]. Політик 

зобов’язаний адекватно відображати інтереси широких 

мас, хоча іноді виникає небезпека абсолютної і часто 

невиправданої ідентифікації своїх уявлень та потреб з 

інтересами мас. Саме це і породжує неадекватність 

діяльності політика, що несе у собі небезпеку кризи 

легітимності. 

В той же час інноваційність і конструктивність у 

діяльності – запорука успіху політика. Новаторське 

осмислення настроїв і запитів населення сприяє 

авторитету лідера, важлива і конструктивність його 

політичних ідей та програм. Усі відомі політичні діячі 

увійшли в історію завдяки цілісності й позитивному 

характеру своїх програм.  

Однією із складових успіху політичного лідера є 

мистецтво говорити й особливо уміння вести публічні 

диспути, дискусії, зберігаючи при цьому спокій та 

рівновагу [3]. 

Підсумком аналізу діяльності  політичного лідера 

можуть бути слова Ільїна: «Політика вимагає відбору 

кращих людей –далекоглядних, відповідальних, здатних 

до служіння, талановитих організаторів, досвідчених 

консолідаторів. Кожна держава покликана до відбору 

кращих людей. Народ, якому такий відбір не вдається, 

йде назустріч розбрату й лиху. Тому все те, що 

ускладнює, фальсифікує або підриває політично-

предметний відбір кращих людей, шкодить державі й 

губить її: будь-яка владолюбна конспірація, всілякі 

честолюбно-партійні інтриги, продажність, політичне 

кумівство, будь-яка сімейна протекція, заохочення 

державно нездатних елементів до голосування, усяке 

приховування, партійне, племінне й ідейне висунення 

непридатних елементів… Хто бажає істинного 

політичного успіху, той мусить проводити усіма силами 

предметний відбір кращих людей». [4,с.27] Лідер 

об’єднує, мобілізує й спрямовує діяльність групи, яка 

сприймає й підтримує його ідеї. Звідси й розуміння 

лідерства як такого, що характеризує соціально-

психологічні аспекти самоорганізації спільноти. 

Вивчення лідерства зорієнтоване на розроблення 

ефективних методів селекції лідерів. Дослідження 

проблем політичного лідерства надзвичайно важливі під 

час аналізу політичних, у тому числі, виборчих 

технологій, конкретних систем та механізмів реалізації 

політичної влади, які розкривають психологічну природу 

завоювання й утримання політичної влади як феномена 

суспільного життя, надають особистісний матеріал для 

оцінки політичних подій і явищ, політичного 

прогнозування ситуації [5,с.72]. Слід згадати: мислителі 

всіх часів і народів з давніх-давен замислювалися над 

явищем, яке у сучасній науці прийнято позначати 

терміном «політичне лідерство» (від англ leader- 

ведучий, керівник). Прагнучи збагнути закономірності 

суспільного життя, античні мислителі підмітили, що там 

де формується етнос чи соціум, неодмінно знаходяться й 

свої лідери; найсильніші й найсміливіші люди, яких 

підтримують і визнають одноплемінники, громадяни. 

Геродот, Плутарх, Тіт Лівій та інші історики, які у своїх 

працях головне місце відводили діяльності тих, кого ми 

називаємо політичними лідерами. Великого значення 

проблемі політичного лідерства надавали також 

мислителі наступних часів,такі, як Н. Макіавеллі, 

Т. Карлейль, Р. Емерсон, Ф. Нітше, Г. Гард та інші. 

Подібна увага політичних мислителів різних часів до 

проблеми політичного лідерства не є випадковою. 

Лідерство має надто широкі об’єктивні засади. Явища, 

що вкладаються у поняття лідерства, можна 

спостерігати не лише у суспільстві, а й у природі, 

зокрема, у світі тварин, які ведуть колективний, стадний 

спосіб життя (оленів, мавп, вовків та інших.) і серед 

яких завжди виділяється досить сильний і рішучий 

вожак, здатний повести за собою все стадо. Отже 

лідерство – це своєрідна соціально-історична потреба 

людей в організації своєї діяльності. У сучасній науці 

воно не має однозначного тлумачення тому, що декілька 

У статті розглядається явище- політичного лідерства, як процес постійного пріоритетного та 

легітимного впливу на об’єкт політики (суспільство, структуру чи групу) авторитету одного чи кількох осіб.  
Ключові слова: влада, діяльність, лідер, лідерство, політика. 
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різних підходів до визначення лідерства: «вплив, 

авторитет, влада і контроль над іншими» (Едінгер); 

своєрідне підприємництво, що здійснюється на 

політичному ринку, де «підприємці» у конкурентній 

боротьбі обмінюють свої соціальні програми і способи 

розв’язання суспільних завдань на керівні посади 

(Опенгеймер,Фроліх та інші); символ спільності й зразок 

політичної поведінки групи, здатний реалізувати її 

інтереси з допомогою влади (Амелін, Баталов); набір 

особистісних соціально-психологічних якостей лідера 

(Херманн, Дженнінгс); «функція певної ситуації» 

(Рісмен, Фромм). Не дивлячись на розбіжності, 

вищенаведені визначення єднає спільний предмет 

науково-теоретичних пошуків (політичний лідер) і 

однозначне його розуміння як людини, котра завдяки 

своїм особистим якостям має переважний вплив на 

членів соціальної групи. Це дає підстави сформулювати 

загальне поняття. Таким чином, політичне лідерство - 

процес міжособистісної взаємодії, в ході якого 

авторитетні особи, наділені реальною владою або 

можливостями політичного впливу на людей, 

здійснюють легітимний вплив на суспільство чи певну 

його складову, які добровільно віддають їм частину 

своїх політико-владних повноважень і прав [6].   

Висновки. Еліта та лідерство відіграють 

надзвичайно важливу роль у досягненні політичного 

успіху і соціально позитивної спрямованості політичних 

процесів. З точки зору суспільного управління, будь-яке 

суспільство може бути поділене на два основних стани- 

більшість якою керують, і меншість, що керує, 

відносини між ними є стрижнем  усієї політичної 

історії [7] 

Частина дослідників і багато коментаторів 

політичного процесу в Україні дотримуються того 

погляду, що в Україні взагалі немає реальної політичної 

еліти. Прихильники цієї позиції виходять з 

аксіологічного трактування поняття еліти, вважаючи, що 

до політичної еліти повинні належати найкращі, 

найдостойніші представники суспільства. На їхню 

думку, верхівка політичного класу України цим вимогам 

не відповідає, а тому її й не можна назвати елітою.  

У системі політико-владних відносин за умов 

демократичного політичного режиму  елітарні процеси 

розвиваються в рамках конкурентного ринку політичної 

боротьби. Лише заснована на принципах змагальності 

політична система може продукувати професійні кадри у 

галузі політики. Відтак політичні лідери мають бути не 

випадковими тимчасовими людьми, що займаються 

суспільно значущими справами, але високоосвідченими 

професіоналами світу політичного, для яких політика- є 

відповідальним покликанням. Стабільність суспільства, 

результативність виборчого процесу залежить саме від 

такої політичної еліти. 
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       Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Воєнна політика була й залишається важливим 

напрямком діяльності політичного суб’єкта незалежно 

від цивілізаційних умов та конкретно-історичних 

обставин його існування. Маючи власну динаміку 

розвитку (цикли «послаблення – посилення»), воєнна 

політика як правило перебуває в полі підвищеної уваги 

правлячої сили, оскільки пропонує найбільш дієві та 

ефективні засоби перетворення соціального середовища 

до заданого вигляду за допомогою силових 

інструментів.  

Узагальнення теоретичних підходів дає змогу 

розрізнити дві платформи осягнення сутнісних витоків 

та змістовних параметрів воєнної політики. Частина 

дослідників вважає даний різновид політики складовою 

насамперед державної політики, спрямованої на 

застосування засобів збройного насильства задля 

реалізації загальнодержавних цілей. Інші науковці 

поширюють воєнну політику за межі власне держави, 

наділяючи воєнно-політичним мисленням політичні 

партії, громадські об’єднання, інші структури 

громадянського суспільства й навіть антиурядові сили. 

Країнам, що схильні до авторитарної моделі організації 

політичної влади, більш властиве державне 

(етатистське) розуміння сутності воєнної політики. 

Демократичні країни розуміють воєнно-політичні 

процеси як складне поєднання державних та 

недержавних зусиль в оборонній сфері. Виникнення 

недержавних версій воєнної політики відбувається 

завдяки деетатизації безпекового (оборонного) 

мислення, що стає можливим завдяки його поширенню 

за межі держави – на зацікавлені структури 

громадянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси 

демократизації воєнної політики розглянуто в працях 

В. Білошицького, О. Бодрука, В. Горбуліна, В. Горо-

венка, В. Корендовича, О. Кузьмука, О. Литвиненка, 

М. Лобка, Л. Полякова, І. Романова, І. Рудніцького, 

Ф. Саганюка, А. Семенченка, Г. Ситника, В. Смолянюка, 

В. Чорного та ін. Ці автори  в різних інтерпретаціях 

ставлять питання про необхідність надання воєнно -

політичний ідентифікації країни не лише 

загальнодержавних, а й загальносуспільних вимірів, 

створення ефективних безпекових (оборонних) 

структур, які мають бути спрямовані на захист 

насамперед національних, а не вузько-політичних 

інтересів. Практично йдеться про деетатизацію воєнної 

політики України, що має відбивати її стратегічний курс 

– входження до міжнародних структур безпеки, 

побудованих на демократичних цінностях.   

Мета статті – розкрити сутність процесу 

деетатизації воєнної політики, побудувати кореляційні 

залежності між рівнем демократизації політичної 

системи та можливостями продукування недержаних 

(альтернативних) пропозицій у сфері забезпечення 

національної безпеки та обороноздатності.   

Виклад основного матеріалу. Деетатизація 

(роздержавлення) в широкому контексті означає 

обмеження держави, виступаючи антонімом процесу 

етатизації (етатизму) – «засиллю держави», її глибокому 

проникненню в економічне, політичне, ідеологічне, 

культурне життя суспільства [1, с. 328]. Останнім часом 

термін «деетатизація» досить активно використовується 

для розкриття процесів, пов’язаних зі зниженням 

організаційної, регулятивної та контролюючої ролі 

традиційної держави в складно-організованих 

суспільствах посткласичного типу. 

Сутнісні характеристики процесу деетатизації 

воєнних аспектів державної еволюції свого часу розкрив 

В. Целуйко в дисертаційному дослідженні «Деетатизація 

Метою статті є аналіз процесів поширення воєнно-політичної теорії і практики від державних 

органів до структур громадянського суспільства, що носить назву деетатизації воєнної політики. 

Ступінь деетатизації безпосередньо корелюється з рівнем демократизації політичної системи. У 

зв’язку з цим розглядаються воєнно-політичні підходи недержавних акторів, що мають вагоме 

значення для забезпечення національної безпеки та оборони. При підготовці статті використано 

історичний, соціологічний, нормативний, структурний, структурно -функціональний, системний, 

інституційний, соціально-психологічний, діяльнісний, порівняльний, ціннісний та ін. методи. 

Встановлено, що в умовах демократичного розвитку політичної системи відбувається інтеграція 

зусиль держави та суспільства з питань забезпечення національної безпеки та  обороноздатності. 

Громадянське суспільство виступає ефективним доповненням державних механізмів вироблення та 

реалізації воєнної політики. Виникає ефект диверсифікації воєнної політики, який означає розподіл 

воєнно-політичного мислення між державою та громадянським суспільством з відповідним 

інституціональним оформленням.  
Ключові слова: воєнна політика, демократія, громадянське суспільство, національна безпека, 

обороноздатність, деетатизація, воєнна організація держави, сектор безпеки і оборони.  
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воєнної сфери недержавними збройними формуваннями 

в сучасному світі» (Харків, 2007р.) [2]. Дослідник 

зазначає, що збройна суспільна відповідь на 

неадекватність державного реагування на суспільні 

вимоги має різноманітні за цілями, масштабами, 

наслідками для держави форми – від терористичних дій 

до революції та громадянської війни. «Але для всіх цих 

проявів суспільного невдоволення характерний процес 

переходу частини функцій у воєнній сфері від держави 

до недержавних суб’єктів… При цьому суспільні 

збройні структури перешкоджають діяльності 

державного апарату примусу, а при певному збігу 

обставин перебирають на себе його функції» [2,с.32-33]. 

Останнє означає перехід воєнно-політичної теорії та 

практики до недержаних суб’єктів, що й фіксується 

терміном «деетатизація».   

Такий перерозподіл воєнно-політичних повноважень 

відбувається під тиском низки факторів, головними з 

яких є наступні: 

– прогресуюча неспроможність держави у повному 

обсязі реалізовувати свої функції у воєнній сфері. Це 

відбувається через обмеженість державних ресурсів, 

неадекватність системи державної безпеки наявним 

загрозам і викликам, незадовільне виконання 

державними інститутами законодавчо визначених 

функцій та ін.; 

– демократизація суспільно-політичних процесів, яка 

призвела до більш широкого залучення активних верств 

населення до вирішення проблем, пов’язаних з 

гіпотетичним або реальним застосуванням сили 

всередині держави та за її межами. Подібне залучення 

коливається в досить широкому діапазоні – від 

журналістського висвітлення та аналітичного 

осмислення воєнно-соціальних процесів до реальної 

участі в силових акціях парамілітарних формувань, 

створених за межами держави; 

– спроможність та досвід громадянських структур 

впливати на вирішення загальносуспільних проблем. За 

певних умов громада цілком здатна одноосібно 

вирішити важливе питання, демонструючи набагато 

вищі показники мобілізованості та рішучості порівняно з 

державними органами (службами); 

– широке поширення в сучасному світі професійних 

військових кадрів, зброї, військової техніки, інформації 

воєнного характеру, які доступні громадським 

організаціям. У разі потреби складники громадянського 

суспільства цілком спроможні зорганізуватися у збройні 

структури, спрямованість дій яких може бути як про -, 

так і антидержавною. 

Узагальнюючи подібні аргументи, В. Целуйко під 

процесом деетатизації воєнної сфери розуміє «весь 

спектр процесів, що призводять до зменшення 

домінування держави у цій сфері, переходу частини або 

всіх функцій держави в ній до недержавних акторів, 

ліквідації державної монополії на легальне насильство». 

За спрямованістю деетатизація функцій держави у 

воєнній сфері може відбуватися «згори вниз», коли 

державні функції свідомо делегуються суспільним 

структурам, або «знизу вгору», коли деетатизація 

відбувається за ініціативою недержавних акторів без 

урахування інтересів держави або всупереч їм [2,с.39]. 

Наведені вище узагальнення є важливими з огляду на 

те, що деетатизація воєнної політики держави може й 

повинна розглядатися у тісному зв’язку з процесом 

деетатизації її воєнної сфери. При цьому можливі як 

прямі, так і зворотні вектори взаємодії: в більшості 

випадків «політика» визначає стан «сфери», проте й 

«сфера» здатна коригувати «політику», прискорюючи 

або сповільнюючи її розвиток, надаючи їй нових якісних 

ознак та інституційних форм. 

Отже, під деетатизацією воєнної політики 

пропонується вважати продукування (як 

цілеспрямоване, так і ситуативне) воєнно-політичних 

інтересів, втілених у концептуальних та програмних 

документах тих політичних суб’єктів, що не 

представлені в органах державної влади, а також 

недержавних структур, елементів громадянського 

суспільства, які артикулюють власні безпекові та 

оборонні інтереси. Альтернативними варіаціями воєнної 

політики, що не співпадають з її офіційно 

проголошеною державною версією, слід вважати 

підходи політичних партій, громадських організацій, 

опозиційних кіл, мас-медійних осередків, аналітичних 

центрів. В окремих випадках – незаконних збройних 

формувань, що відбивають їх суб’єктивні підходи до 

можливості втілення власних прагнень за допомогою 

збройних засобів, що можуть як співпадати із 

загальносуспільними, так і суперечити їм. 

На окрему ремарку заслуговує партійне ставлення до 

принципових питань соціально-політичного розвитку, 

зокрема воєнно-політичних. В абсолютній більшості 

випадків політична партія, що претендує на 

представництво загальносуспільних інтересів, на рівні 

партійних документів (як правило, програми) чітко 

артикулює власне бачення безпекових та оборонних 

проблем, шляхів їх вирішення, спрямованості розвитку 

національної воєнної сфери. У випадку електорального 

успіху – входження до загальнодержавних органів влади 

– партійні підходи з безпекових та оборонних питань так 

чи інакше трансформуються в державні документи – 

стратегії, доктрини, закони. Поразка політичної партії на 

виборах, яка в багатьох випадках означає перехід в 

опозицію, стимулює вироблення альтернативних 

поглядів  на питання «війни і миру», визначення воєнно -

політичних союзників, оцінку рівня готовності воєнної 

організації держави до виконання завдань за 

призначенням. У будь-якому випадку маємо ефект 

диференціації воєнно-політичного мислення між 

державними та недержавними структурами або 

деетатизації воєнної політики по осі «держава – 

політичні партії». 

До цього слід додати існування деетатичних вимог у 

потужних економічних суб’єктів, що не є державними, 

насамперед приватних транснаціональних корпорацій 

(ТНК). Їхня здатність конвертувати економічні 

(фінансові) ресурси в політичні у багатьох випадках 

означає формулювання власної воєнно-політичної 

позиції. Економічний партнер, з їх точки зору, не 

повинен бути політичним ворогом, готовим збройними 

засобами зруйнувати досягнуті торгові (фінансові) 

результати. Такими міркуваннями пояснюється 

присутність великого капіталу в законодавчих та 

виконавчих органах державної влади, практика 
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лобіювання вигідних рішень, подібність воєнно-

стратегічних та економіко-стратегічних цілей 

розвинених держав тощо. До цього слід додати широке 

поширення «приватних армій», створюваних ТНК, 

застосування яких від приватно-охоронного формату за 

певних умов може перерости у воєнно-політичний.  

Значення неурядових аналітичних центрів в 

контексті формування воєнної політики держави 

доречно проілюструвати на прикладі відомого в Україні 

та за її межами Українського центру економічних і 

політичних досліджень імені О. Разумкова (заснований у 

1994 р.). Так, журнал «Національна безпека і оборона», 

що видається Центром, одним з цільових напрямків 

своєї діяльності має аналіз воєнної політики України та 

суміжних з нею соціально-політичних сфер. Зокрема, 

цільовими номерами з моменту заснування журналу 

стали [3]:  

2000 р. – «Воєнна реформа в Україні» (№ 1), 

«Відносини України з НАТО» (№ 8), «Цивільний 

контроль над воєнною сферою: форма і зміст» (№ 11); 

2001 р. – «Експортний контроль за поставками озброєнь: 

вітчизняний і світовий досвід» (№ 6), «Спільна 

Європейська політика безпеки і оборони: якою вона 

буде?» (№ 9); 2002 р. – «Перехід до професійних 

Збройних Сил в Україні: проблеми та перспективи» (№ 

5), «Взаємовідносини та співробітництво України з 

НАТО» (№ 8); 2003 р. – «Підготовка України до вступу 

до НАТО: перспективи якісних зрушень» (№ 7); 2004 р. 

– «Воєнна політика України» (№ 8); 2005 р. – «Запаси 

боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь в 

Україні» (№ 2); 2006 р. – «Україна-НАТО: результати 

очікувань» (№ 9); 2008 р. – «Інформаційне забезпечення 

європейської та євроатлантичної інтеграції» (№ 1); 

«Професіоналізація Збройних сил України» (№ 5), 

«Актуальні проблеми національної безпеки України» (№ 

9); 2012 р. – «Партнерство Україна-НАТО: час 

усвідомлення реалій, потреб і нових підходів» (№ 2); 

2014 р. – «Російсько-український конфлікт: стан, 

наслідки, перспективи розвитку подій» (№ 5). 

Як видно, інформаційна діяльність Центру 

поширюється на більшість актуальних напрямків, що 

прямо чи опосередковано стосуються воєнної політики 

України. Важливо підкреслити авторитет цього видання 

не лише в експертному середовищі України, а і в 

офіційних структурах влади. Так чи інакше, але позиція 

Центру має суттєвий вплив на формування суспільної 

думки з воєнних питань, що не може не враховуватись 

державою.  

Україні належить і несподіване кадрове висування: 

після «помаранчевої революції» міністром оборони 

України було призначено А. Гриценка (2005-2007 рр.), 

який до цього обіймав посаду президента Центру 

Разумкова. Маємо безпосередній приклад трансформації 

неурядової посади в урядову, активного використання 

напрацювань недержавної аналітичної структури в 

діяльності одного з важливих міністерств. Не виглядає 

суперечливою і зворотна трансформація: залишивши 

урядову посаду та очоливши партію «Громадянська 

позиція», А. Гриценко залишився одним із суспільних 

лідерів, що зберігає експертний вплив на воєнно-

політичне самовизначення України.  

Разом з тим, політичні партії, ТНК, аналітичні 

центри, мас-медійні структури є соціальними 

продуктами здебільше Нового та Новітнього часів. З 

метою більш детального усвідомлення природи воєнної 

політики, насамперед її витоків, доцільно вийти за межі 

сучасності, умовно абстрагуючись від інституту 

держави. На наш погляд, деетатичні джерела воєнної 

політики слід вбачати в глибинній природі 

громадянського суспільства, яке порівняно з політичною 

системою (державою), вирізняється підвищеною 

стійкістю, живучістю, адаптивністю до форс-мажорних 

умов розвитку. За певних історичних обставин держава 

може зникнути шляхом ліквідації її базових інститутів 

зусиллями зовнішньої збройно-політичної сили. На 

противагу цьому громадянське суспільство зникає 

тільки з фізичним знищенням окупованого 

(захопленого) населення. Як наслідок, етатистський 

підхід «держава визначає якість громадянського 

суспільства» в умовах демократичної культури не може 

не змінитися до протилежного вигляду – «громадянське 

суспільство визначає базові принципи 

державотворення», включно із способами забезпечення 

суспільної (національної) безпеки та обороноздатності. 

Причину демократичної вищості громадянського 

суспільства над державою з безпекових та оборонних 

питань вдало пояснює В. Білошицький. На його погляд, 

«громадянське суспільство володіє достатніми 

можливостями для аналізу воєнно-політичних процесів, 

їх суб’єкт-об’єктної структуризації, визначення 

інтенсивності, спрямованості, реальних та потенційних 

можливостей силового убезпечення соціальної еволюції. 

Таке суспільство цілеспрямовано імплементує в тканину 

соціальних відносин ціннісні засади людської 

життєдіяльності, виокремлюючи з них цінності вищого  

ґатунку – національні»  [4,с.8]. Науковець продовжує, 

що «логічним етапом процесу усвідомлення 

національних цінностей є намагання громадянського 

суспільства створити надійну систему національної 

безпеки. Повноваження щодо формування останньої як 

правило делегуються державі, проте громадянське 

суспільство за допомогою системи демократичного 

цивільного контролю зберігає за собою право впливати 

на діяльність офіційних державних органів (включно з 

силовими), вимагаючи від них досягнення ефективних 

результатів з безпекових (оборонних) питань».  

Автор погоджується з цією позицією, додаючи, що 

громадянське суспільство доцільно сприймати не лише 

як «замовника» та «контролера» безпекової (оборонної) 

систем, а і як її безпосереднього елемента, вмонтованого 

в управлінські, виконавчі, забезпечувальні та ін. 

державні структури, що працюють на безпеку (оборону) 

країни. 

Останню тезу доречно аргументувати логічною 

конструкцією, що належить Ф. Рудичу: з двох основних 

теоретичних моделей громадянського суспільства – 

класичної ліберально-демократичної (Англія, США) та 

етатистської (Німеччина) – в Україні реалізується 

етатистська модель. Це означає, що громадянське 

суспільство є основою держави, його становлення 

відбувається у тісному зв’язку з утвердженням правової, 

соціальної державності. При цьому роль держави в 

розвитку громадянського суспільства в нестабільних 
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перехідних соціально-політичних умовах зростає. Самі 

його інститути потребують сильної державної влади, 

здатної створити правові, політичні, організаційні умови 

для їх існування. Держава, ключові інституційні 

характеристики та параметри життєдіяльності якої 

визначаються громадянським суспільством, має бути 

основним гарантом його успішного функціонування. 

Отже, відбуваються паралельні процеси соціалізації 

(усуспільнення) держави та політизації 

суспільства [5,с.3-4].  

З точки зору розробки та втілення в життя воєнної 

політики це означає одночасний її прояв на 

організованому (державному) та самоорганізованому 

(громадянському) рівнях. При цьому першість належить 

громадянському суспільству, оскільки, як йшлося вище, 

воєнна політика, ініціатором якої виступає озброєна 

громада, може існувати за відсутності держави. 

Протилежна ситуація виглядає малоймовірною: держава 

практично нездатна втілити в життя власні воєнно-

політичні приписи за відсутності надійних точок опори у 

громадянському суспільстві. Мобілізаційні ресурси, 

патріотична підтримка, інформаційне донорство, 

економічне забезпечення воєнно-політичних акцій своїм 

витоком мають саме громадянське суспільство, 

повністю одержавити (етатизувати) яке не спромігся 

жоден політичний режим.  

Схожих підходів щодо органічної присутності 

елементів громадянського суспільства в безпековій 

еволюції держави та соціуму загалом  дотримується і Н. 

Бєлоусова [6,с.12]. Дослідниця вважає, що концепти 

політичної культури та національної безпеки 

несуперечливо перетинаються. При цьому відбувається 

виокремлення їх спільних детермінант, до яких належать 

ціннісні орієнтири суспільства, норми й способи 

поведінки партій і організацій громадянського 

суспільства, ідеологічні орієнтації населення, а також 

формати взаємодії влади й суспільства в межах 

існуючих державних і громадських  інститутів, які 

спільно забезпечують національні інтереси.  

Безпосередня причетність зацікавленої громади до 

убезпечення життєдіяльності макросоціальних утворень 

– народу, нації – Н. Бєлоусовою трактується наступним 

чином: «Національна безпека в політичній культурі 

суспільства відображає базовий аспект функціонування 

структур різного рівня – суспільно-політичних 

інституцій держави, неурядових акторів (політичних 

партій, громадських організацій та рухів), 

громадянського суспільства». Іншими словами, 

становлення зрілого громадянського суспільства означає 

не лише інструментальне забезпечення колективного 

буття у вигляді створення держави, а й негайне 

продукування вимог щодо стійкості та ефективності 

державної будівлі у її протистоянні з викликами та 

небезпеками внутрішнього й зовнішнього походження. 

Мовою ХХІ ст. це означає створення за активної участі 

громадянських структур системи забезпечення 

національної безпеки, яка структурно та функціонально 

вбирає в себе оборонну сферу суспільства. 

На наш погляд, активну оборонну позицію 

громадянського суспільства необхідно розглядати з 

позицій деетатизації воєнної політики, яка означає її 

синхронне продукування як уповноваженими 

державними органами, так і недержавними структурами, 

що репрезентують насамперед громадянське 

суспільство. З одного боку, деетатичні процеси можуть 

сприйматися як невиправдане «розмивання» воєнно-

політичної цільності держави, що категорично 

суперечить тоталітарним (авторитарним) стереотипам 

сприйняття соціально-силової практики. З іншого, 

існують усі підстави розглядати деетатизацію воєнної 

політики як варіант її диверсифікації в умовах 

демократичного державотворення, як модель 

конструктивної інтеграції державного та громадського 

потенціалів оборонного мислення. Саме так розвивалися 

події в Україні у 2015 р., коли тимчасові територіальні 

втрати країни досягли 7%. Ворога зупинили як частини 

Збройних Сил України, інших легітимних збройних 

формувань, так і добровольчі підрозділи, що миттєво 

відреагували на критичну загрозу українській 

державності. 

Українська держава визнала важливість мілітарних 

можливостей громадянського суспільства, високу 

мобільність процесу їх зосередження «у потрібному 

місці в потрібний час», гнучкість форм практичного 

застосування. По аналогії з часами ОУН-УПА, збройний 

спротив суспільства з моменту Революції гідності 2013-

2014 рр. став державотворчим чинником. Не помічати 

цього демократична влада не може, оскільки 

громадянське суспільство довело наявність власного 

варіанту воєнної політики, в основі якої незалежність, 

суверенітет та територіальна цілісність України. 

Висновки. Демократичним країнам властивий 

комбінований спосіб формування воєнної політики, що 

поєднує її державну та недержавну складові. В такому 

випадку враховується доволі значний спектр воєнно -

політичних інтересів, які артикулюються не лише 

владними органами, а й структурами громадянського 

суспільства. За допомогою легітимних нормотворчих  

процедур такі інтереси інтегруються в 

загальнонаціональний варіант воєнної політики, що 

закріплюється у воєнній доктрині держави. 

Виграти війну громадянське суспільство саме по собі 

неспроможне. Але стати надійним резервом стійкості 

держави йому цілком до снаги. Функції допомоги, 

підтримки, компенсації, доповнення, запропоновані 

громадянським суспільством на адресу легітимних 

державних органів, цілком спроможні призвести до 

«кумулятивного ефекту» синергетичного посилення 

організованих та самоорганізованих впливів на 

соціальне середовище, логічним завершенням чого як 

правило стає досягнення ефективних показників 

забезпечення національної безпеки та обороноздатності. 

Перспективними напрямами подальших 

досліджень є вивчення сукупності питань щодо 

інституціоналізації воєнної політики, розбудови 

ефективних інструментів її практичної реалізації. 

Поширена в минулому столітті практика створення 

воєнної організації держави з метою реалізації воєнно -

політичних інтересів у демократичних країнах 

поступається місцем створенню сектору безпеки і 

оборони. Така заміна відбиває західні (демократичні) 

підходи з питань вироблення та практичної реалізації 

воєнної політики, оскільки дозволяє інтегрувати 

державу й громадянське суспільство в єдиний 
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конструкт, що ставить за мету збройне убезпечення 

країни (держави та суспільства) в складних реаліях 

глобалізованого світу.   
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DEETATIZATION OF MILITARY POLICY AS A SIGN OF DEMOCRATIC CREATION OF THE STATE 

The article is an analysis of the propagation of the military- political theory and practice of public bodies to civil society 

structures, called deetatization of military policy. Degree of deetatization directly correlated with the level of democratiz a t ion  

of the political system. In this regard, considered the military and political approaches to non -state actors that are essential to  

the national security and defense. In preparing the article used the historical, sociological, regulatory, structural, st ruct ura l -

functional, systemic, institutional, social, psychological, activity, comparative, value, and o thers methods. Found that in terms 

of democratic development of the political system is the integration efforts of the state and society on issues of national 

security and defense. Civil society is an effective supplement state mechanisms of developing and  implementing military policy. 

There is a diversification effect of military policy, which means the distribution of military and political thinking between  the 

state and civil society with the appropriate institutional design. 
Keywords: military policy, democracy, civil society, national security, defense, deetatization, the military organization of 

the state , the security sector and defense. 
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Постановка проблеми. У питаннях розвитку 

земського руху й народної освіти Олександрівський 

повіт Катеринославської губернії вигідно вирізнявся в 

межах всієї Південної України. Освітня справа набула 

тут високого рівня дякуючи винятково приватній 

ініціативі. Про це свідчать висновки відомого 

дослідника історії земського руху Б. Веселовського [27], 

члена Катеринославського наукового товариства з 

вивчення краю І. Борця [26], науковців ХІХ ст. 

В. Гольцева та Д. Тихомирова [25]. Серед діячів 

земського руху, які по суті й ініціювали справу освіти 

сільського населення, відзначають М.О. Корфа та 

Д.Т. Гнєдіна.  

Висхідною точкою розкриття теми життя та 

діяльності зазначених діячів є розвідки краєзнавців. 

Досить затребуваною темою сучасних досліджень 

залишається педагогічна, науково-літературна та 

громадська діяльність названих діячів, але мало хто із 

сучасних авторів звертається до теми співробітництва, 

взаємних відносин, особистих стосунків Миколи Корфа 

та Дмитра Гнєдіна.  

Автори, зокрема, Морозюк В., Процан В., Таран Д., 

Кушніренко І. та Жилінський В. [28;31;33;34], 

повідомляючи окремі факти біографій видатних 

персоналій, розглядають Д.Т. Гнєдіна та М.О. Корфа як 

сподвижників в земській діяльності, однодумців у справі 

новаторської педагогіки. Дослідники констатують факт 

участі М. Корфа у відкритті Гнєдінського ремісничого 

училища. Науковці Запоріжжя, Орлянський С., 

Ткаченко В., Марутян Р., згадуючи факт відкриття 

центрального ремісничого Гнєдінського училища, як 

одного з перших в Російській імперії, наголосили на ролі 

М. Корфа як першого попечителя навчального закладу 

по навчальній частині [29; 30]. Н. Ковнір, аспірантка 

ДНУ, присвятивши своє дослідження діяльності 

М.О. Корфа, повідомляє, що Микола Олександрович був 

опікуном Гнєдінського училища з вересня 1883 року, 

виступав на відкритті навчального закладу [32]. 

Мета роботи. Названу кількість публікацій не 

можна, одначе, вважати достатньою для розкриття 

зазначеної теми. До того ж, дослідження переважно 

торкалися співробітництва М. Корфа та Д. Гнєдіна у 

зв’язку з відкриттям Гнєдінського училища, поза увагою 

авторів залишилися інші напрямки земської та 

просвітницької діяльності діячів. Недостатньо активно 

використовувались архівні матеріали. Тож 

запропоноване дослідження має на меті завдяки 

залученню архівних даних висвітлити спільну діяльність 

зазначених постатей в процесі становлення та 

багатогранної діяльності земських органів, їх 

співробітництво в царині народної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Знайомство 

Д. Гнєдіна та М. Корфа відбулося у 1864 році. У Дмитра 

Титовича, за його спогадами, написаними у 1879 році, з 

самого початку виникло приязне ставлення до Миколи 

Олександровича. Підкреслюючи те, що М. Корф 

підтримував всі його починання, Д. Гнєдін писав: „Эта 

замечательно светлая личность высказывала полную 

симпатию всем моим посредническим действиям и 

изьявила готовность дать на собрании отпор всем 

могущим быть на меня нападкам” [23,с.156-157]. 

М. Корф дійсно побачив у новому знайомому свого 

однодумця й майбутнього соратника в земських справах. 

У подальшому не раз підтримував Д. Гнєдіна, на 

дворянських зборах позитивно відгукувався про його 

діяльність. Одного разу на губернському зібранні 

ставилося питання про виключення поміщика із 

дворянського стану саме за його «антидворянські 

тенденції». Лише палка промова М. Корфа на захист 

Д. Гнєдіна не дала дворянам проголосувати за таку 

пропозицію.  

Саме за рекомендацією Миколи Олександровича 

Дмитра Гнєдіна було обрано членом Олександрівської 

училищної ради. Прийняти таке рішення барона 

спонукав той факт, що в маєтку Гнєдіна була досить 

грамотно організована школа, при чому утримувалася 

вона за рахунок поміщика. Заклад було відкрито ще за 

Статтю присвячено взаємовідносинам, співробітництву двох видатних земських діячів ХІХ століття 

М. О. Корфа та Д. Т. Гнєдіна. Автор зазначила, що саме завдяки внеску вказаних особистостей 

відбувалися позитивні зрушення у розвитку народної освіти, становленні земських судових інституцій, 

питаннях благоустрою селян. Микола Олександрович та Дмитро Титович вплинули на запровадження 

передової методики та педагогіки в українську освіту, започаткували ремісничу освіту сільського 

населення на теренах Південної України. 
Ключові слова: Олександрівський повіт, народна освіта, училищна рада, земська школа, педагогічний 

контроль, недільна школа, центральне ремісниче Гнєдінське училище, мировий суддя.  
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часів кріпосного права [23,с.160-161]. Коли ж у 1866 

році, після запровадження земських установ в 

Олександрівському повіті й створення училищної ради, 

її головою К.З. Буницьким та членом М.О. Корфом було 

здійснено перевірку існуючих шкіл повіту, то із 

зазначених на папері 62, лише 5 існували реально. Серед 

них й була школа, що утримувалася Д.Т. Гнєді-

ним [21,с.31].  

Однією із задач новоствореної училищної ради була 

організація та здійснення педагогічного контролю за 

школами повіту. Перевіркам народних шкіл М.О. Корф 

надавав великого значення. Педагогічний контроль він 

вважав вкрай необхідним і називав кращим засобом для 

заохочення хорошого вчителя і допомогою для слабкого 

викладача, а також гарантією для земства того, що 

кошти витрачено за призначенням. М.О. Корф і сам 

перевіряв школи повіту двічі на рік. Восени – щоб 

почати навчальний рік, та навесні – щоб перевірити 

результати роботи. Проїжджав він по 800 верст і завжди 

знав стан справ кожної школи, указував на помилки 

викладачам, давав їм поради, проводив відкриті уроки, 

екзаменував учнів з усіх предметів (до 1800 чоловік 

загалом) [7,с.VІІ, ІХ, ХХІХ; 17,с. 3-39].  

Д. Гнєдін повністю розділяв думку М. Корфа щодо 

педагогічного контролю. У 1868-1869 н.р. Дмитро 

Титович, як член училищної ради, опікувався школами 1 

та 2 дільниць Олександрівського повіту Катерино-

славської губернії [6,с.38-40; 10,арк.96]. Звітуючись 

перед Училищною радою за результатами перевірки, 

Д.Т. Гнєдін надавав не лише конкретні дані щодо 

окремих навчальних закладів, а й робив узагальнюючи 

підсумки, які можна використати для різноманітних 

наукових досліджень [11,с.56]. У 1869-1870 рр 

М.О. Корф та Д.Т. Гнєдін були єдиними членами ради, 

що контролювали роботу шкіл протягом всього 

навчального року [3; 4]. У 1869 році Д. Гнєдін брав 

участь у перевірці школи селища Покровське, що  

здійснювалася М. Корфом [2,с.7].  

З 1870-1871 н.р. школи повіту були розділені на 4 

дільниці з метою створення більш сприятливих умов для 

контролю за їх роботою з боку училищної ради. 

Школами першої дільниці опікувався Д. Гнєдін, а 

третьої – М.О. Корф. Обидва гласні регулярно 

звітувалися перед радою за результатами відвідувань 

шкіл. [9, с.85-88]. Звіт Д.Т. Гнєдіна був опублікований 

на сторінках «Народної школи» [11,с.54-55]. Аналізуючи 

роботу шкіл повіту за 1870-1871 н.р., Д.Т. Гнєдін та 

М.О. Корф зробили узагальнюючі висновки й підвели 

підсумки роботи ради за чотири роки [9]. У 1871-1872 

н.р. Гнєдін, разом із родиною був присутнім при 

перевірці М. Корфом шкіл ІІІ дільниці [12, арк. 87-92].  

Перевіряючи школи І дільниці у 1871-1872 н.р., 

Д.Т. Гнєдін надав училищній раді доповідь, у якій 

детально охарактеризував знання та навички учнів з 

декількох навчальних предметів. Дмитро Титович також 

дав порівняльну характеристику шкіл, рівня навченості 

учнів других та третіх класів, звернув увагу на 

підготовку вчителів, їх власні досягнення [12, арк. 31-

33].  

Тож, звітуючи про результати перевірок шкіл, 

Дмитро Титович та Микола Олександрович надавали 

досить різнобічну інформацію, кількісні та якісні 

показники роботи навчальних закладів. Вони не лише 

констатували факти кількості учнів за статтю та віком, 

національністю та віросповіданням, родом занять 

батьків та за місцем їх проживання, рівнем навченості, а 

й з’ясовували термін відвідування учнями школи, давали 

перелік навчальних предметів, аналізували рівень 

навченості за звуковою методикою навчання. Зверталася 

увага на гігієнічні умови навчання, наводилася 

статистика захворюваності учнів на інфекційні хвороби 

у школах, виявлялися причини цього факту й 

можливості уникнення таких ситуацій. Називалися 

обсяги виплат товариств на жалування учителям та інші 

потреби школи, відношення у відсотках кількості учнів 

до усього населення селища, виплати селищ від ревізької 

душі на школу. Під час перевірок зверталась увага й на 

умови роботи сільських вчителів, стан учительських 

квартир, розмір їх заробітної плати та джерела 

фінансування жалування, забезпеченість літературою та 

стан сільських і шкільних бібліотек. Надавалася 

інформація про фахову підготовку вчителів повіту.  

Зосередивши свої зусилля на відкритті та організації 

початкових сільських шкіл, Микола Олександрович 

Корф зіткнувся з проблемою неукомплектованості їх 

підручниками, методичними посібниками, літературою 

для читання [13,арк.68; 14,с.68]. Із поданих 

духівництвом звітів за 1866 рік 24 школи 

Олександрівського повіту існували взагалі без будь-яких 

навчальних посібників, а ті що їх мали, інколи 

користувалися підручниками 1795 року видання. За 1866 

– 1867 роки Микола Олександрович домігся збільшення 

асигнувань для народної освіти (спочатку 

Олександрівським земством було виділено лише 800 

крб.), залучив до справи народної школи попечителів із 

числа місцевої інтелігенції, які почали підтримувати її 

фінансово. Ці кошти й було використано на придбання 

„Родного слова” К. Ушинського, підручників Й. Пауль-

сона, видання в достатній кількості „Руководства к 

обучению грамоте по звуковому способу” М. Корфа [22, 

арк. 161]. Ця література й складала перші учнівські 

бібліотеки при школах [1]..  

Микола Олександрович наголошував, що не тільки 

без підручників для учнів, але й без методичних 

посібників для вчителів шкільна справа не досягне 

бажаних результатів. В організації вчительських 

бібліотек педагог убачав шлях до самоосвіти вчителів, 

підвищення їх кваліфікації та розширення 

кругозору [35]. І в цьому питанні Д. Гнєдін став 

помічником М. Корфа. На кінець 1867 року для вчителів 

училищною радою було розіслано чотири бібліотеки, 

одна з яких знаходилася в Олександрівці, помісті 

Д. Гнєдіна. Містила бібліотека літературу з різних 

галузей знань. Цими книгами користувалися вчителі з 

усього повіту [5,арк.10]. 

Як відомо, питання фінансування народних шкіл 

залишалося досить складним. Певні надії у його 

вирішенні М. Корф покладав на інститут опікунства. На 

перших земських зборах він запропонував обирати 

почесних піклувальників народних шкіл, і в 1867 році 

земство організувало інститут платних опікунів шкіл. В 

цьому інституті як М. Корф, так і Д. Гнєдін, убачали не 

лише можливість матеріальної підтримки шкіл, а й шанс 

примирити між собою ворогуючі класи – селян та 
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поміщиків. Адже селяни, знаючи, що за рахунок 

поміщиків школи придбали меблі, навчальні посібники, 

зерно для посіву на шкільному городі, утримували 

шкільний хор, оплачували квартиру і харчування 

вчителя, що кожен із них жертвує 50 руб. на користь 

шкільного фонду, примиряться зі своїми колишніми 

господарями.  

Д. Гнєдін був одним із перших, хто підтримав 

запропоновані М. Корфом нові методичні прийоми та 

інновації у навчанні. Зокрема, звуковий метод навчання 

читанню й письму [12,арк.11]. Д. Гнєдіна можна з 

впевненістю назвати популяризатором корфівських ідей 

та їх втілювачем у шкільну практику.  

Дмитро Титович позитивно відгукувався на 

використання підручників М. Корфа. Особливо після 

того, коли сам скористався «Нашим другом». Доказом 

вартості указаного підручника Дмитро Титович назвав 

результативність навчання, яку підтвердила перевірка 

знань учнів та симпатія, з якою підручник прийняли 

грамотні селяни. З власного досвіду Д. Гнєдін назвав той 

факт, що за два-три місяці занять за «Нашим другом» 

навіть при непідготовленому вчителеві результати 

навченості учнів (як усні відповіді, так і диктанти) були 

кращими, ніж після п’ятимісячного навчання за 

«Родным словом» у тих самих школах. Причину цього 

явища перевіряльник убачав у підборі запропонованого 

у підручнику матеріалу: «Наш друг» пропонував 

практичні, потрібні у сільському побуті знання [12, арк. 

9-12]. Д. Гнєдін зазначав, що підручник М.О. Корфа 

зазнав критики з приводу того, що він начебто позбавляв 

вчителів самостійності, творчого  пошуку у процесі 

викладання. Ці звинувачення Дмитро Титович відкинув, 

наголосивши, що підручник надає достатньо простору 

для вчителя, указуючи лише методичні засоби, які 

допоможуть досягти позитивних результатів. Для 

підготовленого вчителя статті «Нашего друга» були 

лише вказівкою, який саме матеріал потрібно викласти, 

при цьому він самостійно розвивав тему, доповнював її. 

Для непідготовленого вчителя стаття указувала той 

мінімум, який потрібно дати учням, підштовхувала його 

до самоосвіти. Якщо під час першого року використання 

корфівського підручника вчитель вчився разом із своїми 

учнями, то наступного року, аби розширити власний 

світогляд, поширити знання, він звертався до бібліотеки, 

читав різні за змістом твори. На той час у народних 

школах досить часто вчителями працювали колишні 

вихованці духовних училищ, а вони були незнайомі з 

природничими науками, тому для них «Наш друг» 

ставав у пригоді як посібник для самоосвіти [12, арк. 35].  

Особливо позитивно Дмитро Титович оцінив 

граматичний розділ «Нашего друга», адже саме після 

його використання значно підвищилася грамотність 

учнів. Так у школах всієї дільниці, де використовувався 

підручник, під час перевірки не було жодного учня 2 та 

3 класів, який би не визначив сутності понять 

«предмету», «дії», «якості», або ж не вмів правильно 

скласти речення. Було також зазначено, що розділ 

розвивав мислення й мовлення дітей. До того ж, 

доступність викладення матеріалу робило книгу дійсно 

«народною й доступною». Так учні-випускники 

Павлівської, Вознесенської, Степної та Мокрої шкіл 

просили подарувати їм книгу [12,арк.34-37]. 

Недоліком «Нашего друга», на думку Д. Гнєдіна, 

було те, що книга не вчила логічно викладати думки на 

папері, писати твори. Для розвитку цієї навички не було 

виділено окремих уроків. Цю прогалину було  виявлено 

під час перевірки, коли з’ясувалося, що учні граматичні 

завдання виконали на достатньо високому рівні, а 

написані твори представляли собою окремі речення без 

логічного зв’язку.  

Д. Гнєдін підкреслив, що з появою «Нашого друга» 

кардинально змінилися вимоги до викладання й до його 

підсумків. Для екзаменатора стало недостатньо вимагати 

від учнів лише свідомого читання та вміння викладати 

свою думку письмово. Головна увага екзаменатора 

відтоді була звернена на розвиток дітей, свідоме 

засвоєння змісту підручника. Сам Дмитро Титович для 

цього проводив бесіди з учнями за змістом статей 

підручника. Теми для учнівських творів теж пропонував 

брати із змісту «Нашего друга» (як то: описати користь, 

яку приносить людині та чи інша домашня тварина, 

зробити порівняння предметів, тощо). Диктанти, 

запропоновані під час перевірок, також складалися з 

урахуванням вивчених за «Нашим другом» правил 

граматики. Сам підручник Д. Гнєдін назвав 

«педагогической новостью как для екзаменатора, так и 

для преподавателя» [12,арк.12].  

Позитивно оцінив Д. Гнєдін й інший підручник 

М. Корфа – «Русскую начальную школу». Він писав, що 

цей твір «произведёт радикальный переворот в методе 

обучения, эта книга будет иметь влияние на школьное 

дело по всей России» [23,с.160].  

У питанні відкриття недільних шкіл для дорослих 

Д. Гнєдін також був сподвижником М. Корфа. У 1867 

році першу школу такого типу Микола Олександрович 

відкрив в с. Врем’євка. Тут навчалось двадцять 

дорослих, здебільшого одружених селян. На жаль, 

школа проіснувала лише один навчальний рік і 

закрилась через брак учителів. Про успіх навчального 

закладу свідчив Д. Гнєдін, який перевіряв роботу школи 

навесні 1868 року у якості члена Олександрівської 

повітової училищної ради. У його звіті зазначалося, що 

дорослі неграмотні селяни за 12 недільних занять, по три 

години кожен, навчилися читати свідомо, писати без 

звукових помилок. Навіть у 1880 році колишні учні такої 

школи при зустрічі з М. Корфом з великою подякою 

згадували часи навчання, зазначаючи, що отримана 

освіта декому з них надала можливість отримати роботу 

ключника, прикажчика, тощо [17,с.67].  

У 60 – 70-х роках ХІХ століття в Росії гостро 

відчувалась недостатність підготовлених педагогічних 

кадрів для народних шкіл, особливо в сільській 

місцевості. Недостатність підготовлених вчителів 

відчував і Олександрівський повіт Катеринославської 

губернії. Вирішити частково цю проблему М.О. Корф 

вважав можливим шляхом допуску до роботи в школах 

жінок. М. Корф зазначив, що причинами, які 

відлякували жінок від вчительської роботи у селі були 

тяготи сільського побуту, необхідність спілкуватися із 

сільськими урядниками та батьками учнів, які часто 

бували досить грубими, відсутність жіночого 

товариства. І в цьому питанні Д. Гнєдін підтримав 

М. Корфа. Першим позитивним досвідом викладацької 

діяльності жінки в народній школі була діяльність 
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Ю.О. Комаровської, яка викладала в школі селища 

Покровське, Л.В. Рудинської, що працювала в школі с. 

Олександрівка (Гнєдіна), та Є.М. Макарової, що 

вчителювала у с. Богодар. Жінки проживали поряд із 

маєтком Д.Т. Гнєдіна, тож мали не лише постійну 

підтримку, а й захист та спілкування, адже вільний час 

вони проводили із його родиною [2,с.96-98; 7, с. 18-26]. 

Тут вони отримували не лише моральну та матеріальну 

підтримку, а й методичні поради щодо своєї 

вчительської діяльності. 

Досить злободенним у 60 – 70-х рр. ХІХ століття 

було питання про розповсюдження сільськогосподарсь-

ких і ремісничих знань серед селян. М.О. Корф не 

залишився обабіч цієї назрілої проблеми, вважаючи це 

вимогою часу. Микола Олександрович виступив на 

захист професійної освіти селян. [8, с. 43, 251; 15, с. 309; 

16, с. 3-23; 18, с. 51; 20, с. 1-7]. На думку Миколи Корфа 

це мало б дати можливість підняти врожаї зернових на 

землях південних губерній України, уникнути голоду, а 

згодом припинити ввіз продуктів харчування в країну й 

навіть зайняти Росії певне місце на європейському ринку 

збуту. 

Тож і не дивно, що М. Корф високо оцінив бажання 

Д. Гнєдіна на власні кошти відкрити ремісниче 

училище [36]. При цьому Микола Олександрович 

зазначав, що більшість дворян, притримуючись 

станового підходу у вирішенні питань освіти, бажали б 

вкладати кошти на відкриття та утримання 

університетів, адже в таких навчальних закладах будуть 

навчатися діти дворян. Навчальні ж заклади для селян 

залишалися поза їх увагою [15,с.308].  

У 1870 році під час роботи чергової сесії 

Олександрівських земських зборів Микола 

Олександрович ініціював обговорення питання про 

відкриття в повіті ремісничої школи [10,с.17-19]. У 

серпні та вересні цього ж року педагог брав активну 

участь в організації та відкритті Гнєдінського 

ремісничого училища, працював над текстом Статуту 

[22,арк.128]. Микола Олександрович докладав максимум 

зусиль, щоб зробити новий навчальний заклад народною 

школою із розширеною програмою [13,с.21;19,арк.1-13]. 

Барона Корфа було запрошено головою педагогічної 

ради та методичним керівником училища. У вересні 

1883 року М.О. Корфа було обрано почесним 

попечителем зразкового ремісничого училища. 

Виступаючи на відкритті училища, 8 вересня 1883 року, 

педагог зазначив, що, згідно постанови ради, усі справи 

школи будуть вестися гласно, публічно[15,с.310;27,с.44].  

Із уведенням в повіті судової реформи, нового 

судочинства та нових судових статутів, обидва діячі 

працювали і в цій сфері діяльності. Так на засіданні 

Олександрівських повітових земських зборів 4 лютого 

1869 року М. Корфа було обрано почесним мировим 

суддею [5,арк.3], головою з’їзду мирових суддів 

(обов’язки виконував 3 роки) [10,арк.49;18,с.48]. 

Д. Гнєдін одинадцять років поспіль працював 

дільничним мировим суддею й до самої смерті 

залишався почесним мировим суддею [24,с.142]. У своїй 

суддівській діяльності Дмитро Титович намагався 

примирити сторони, тож був гордий великою кількістю 

мирових договорів, яких зміг домогтися.  

На засіданні Олександрівських повітових земських 

зборів в присутності Олександрівської повітової 

земської управи й постійної земської дорадчо-ревізійної 

комісії 5 лютого 1869 року розглядалася низка питань, 

що стосувалася роботи мирового суду. Зокрема, 

М.О. Корф ініціював питання про необхідність 

утримання за рахунок земств судових приставів при 

з’їздах мирових суддів (йшлося про призначення двох 

судових приставів для Олександрівського й такої ж 

кількості для Маріупольського повітів). Д.Т. Гнєдін не 

лише підтримав М. Корфа, а й зазначив, що внаслідок 

того, що в повіті досить розповсюджена 

сільськогосподарська підприємницька діяльність й 

сконцентрована велика кількість робітників, можливі 

сварки між ними, суперечки з роботодавцем. Тож двох 

приставів на округ гласний Гнєдін вважав недостатньою 

кількістю. Д. Гнєдін наголосив, що саме на початку своєї 

діяльності земським установам важливо привернути 

увагу населення, завоювати його довіру до нового суду. 

Тому варто негайно забезпечити швидке виконання 

рішень, що можливо при достатній кількості виконавців. 

При затвердженні проекту рішення було враховано 

думку Д. Гнєдіна й доручено земській управі разом із 

мировим з’їздом обговорити питання щодо кількості 

судових приставів й висновки надати черговому з’їзду 

того ж календарного року [5, арк. 6-7]. 

Досить часто й М. Корф, і Д. Гнєдін були учасниками 

дискусій з питань роботи земських судів. Так при 

обговоренні докладу управи по питанню виконання 

доручень земських зборів сесії 1869 року під час роботи 

земських зборів 28 вересня 1870 р. піднімалося питання 

про незадовільний стан роботи волосних судів й про 

бажання селян звертатися до мирових суддів. На цих же 

зборах розглядалося питання про недостатній рівень 

утримання мирових суддів 2 та 3 дільниці 

Маріупольського судово-мирового округу. Питання, 

ініційоване гласним Коростовцевим, головою з’їзду 

мирових суддів Маріупольського мирового округу, було 

підтримано гласними графом Канкріним та бароном 

Корфом, які зауважили, що в невигідному фінансовому 

становищі знаходився і мировий суддя 1 дільниці 

Олександрівського повіту. Д. Гнєдін підтримав 

доповідачів, внаслідок чого за рішенням зборів сума на 

утримання суддів указаних дільниць була збільшена до 

600 руб. на рік кожному [10, арк. 22-23]. 

Будучи членом земства, Дмитро Титович, як і 

Микола Олександрович, опікувався різноманітними 

питаннями сільського життя. Так однією з проблем була 

необхідність знищення ховрахів, які завдавали 

непоправної шкоди зерновим посівам Південної 

України. На засіданні Олександрівських земських зборів 

від 1 жовтня 1870 року розглядалося це питання. У 

дискусії брали участь обидва діячі. Йшлося про те, хто 

саме має відповідати за знищення тварин: власник землі 

чи орендатор, про зменшення кількості ховрахів, яких 

необхідно було знищити для виконання норми 

ховрашкової повинності. Д. Гнєдін запропонував: у 

зв’язку із зменшенням на той час кількості тварин на 

полях повіту перетворити ховрашкову повинність на 

грошову [10,арк.43]. Слід зазначити, що саме в такому 

рішенні були зацікавлені селяни. 
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Лише одного разу між соратниками сталося 

непорозуміння. Це відбулося після від’їзду М.О. Корфа 

за кордон, що був здійснений у зв’язку із 

забалотуваннням барона в гласні від землевласників. 

Д. Гнєдін не міг знайти виправдання діям Корфа і 

вважав, що своєю відмовою той образив як громаду, яка 

його обрала, так і справу, якій він служив. Але пізніше, у 

своїх спогадах Дмитро Гнєдін написав, настільки важко 

було працювати Миколі Олександровичу в оточенні 

пасивного дворянства. «Врагов у Корфа росло всё 

больше и больше…», зазначив він, пояснивши ситуацію 

активною діяльністю барона на посаді почесного 

мирового судді та голови з’їзду мирових суддів. 

М. Корф контролював діяльність суддів, за всілякі 

помилки, що допускалися ними під час роботи, робив 

зауваження, будь-яку справу, що приходила за 

апеляційною жалобою, розглядав досить скрупульозно. 

Микола Олександрович впливав і на вибір суддів. Тож, 

не дивно, що серед гласних-дворян були незадоволені 

його активною громадською діяльністю й не хотіли 

бачити М. Корфа на вибірних посадах. Згадував Дмитро 

Титович й про меценатську діяльність М. Корфа, як то 

передачу 4 тисяч руб. за продаж його підручників на 

користь народної освіти в Олександрівському повіті, й 

той факт, що попри слабке здоров’я, барон тричі на рік 

об’їжджав школи, здійснюючи перевірку. «Корф сделал 

многое для уезда; благодаря ему, Александровское 

земство стало известным во всей России, как передовое, 

и забаллотировка его в гласные была выражением 

самого грубого невежественного эгоизма». Той факт, що 

сільські товариства, дізнавшись про забалотування 

М.О. Корфа від дворянського стану, вирішили висувати 

його гласним від селян, М. Гнєдін прокоментував так: 

«Интеллигенция оказалась несравненно менее 

просвещённой необразованной массы народа» [23,с.168]. 

Констатуючи факти позитивних зрушень у справі 

народної освіти в Олександрівському повіті, про які 

стало відомо всій Російській імперії, Д. Гнєдін 

наголосив, що заслугою цього була діяльність такого 

«способного и энергичного деятеля» як барон 

Корф [5,арк.14;23,с.165]. На засіданні Олександрівських 

повітових земських зборів від 8 лютого 1869 року 

Д.Т. Гнєдін звернувся до зборів з пропозицією 

висловити глибоку подяку М.О. Корфу, який на той час 

вже три роки поспіль виконував обов’язки секретаря 

зборів [5, арк. 14]. Доповідач наголосив, що М. Корф 

першим у повіті порушив питання народної освіти, 

запровадив звуковий метод навчання, що позитивно 

вплинуло на процес навчання дітей читанню й письму.  

Д. Гнєдін був одним із небагатьох землевласників 

Олександрівського й Маріупольського повітів, хто 

продовжував почате бароном Корфом на ниві народної 

освіти та земської справи після його від’їзду за кордон. 

У 1874 році урядовими контрреформами головувати в 

училищних радах було дозволено лише предводителям 

дворянства, тому Д. Гнєдін вийшов у відставку. Але не 

покинув справу народної освіти, він і надалі екзаменував 

школи повіту в якості члена училищної ради [24, с. 144]. 

Залишався також попечителем школи у своєму селі. 

Висновки. Таким чином, діяльність М. Корфа та 

Д. Гнєдіна, як повітових земських діячів, була досить 

активною та різноплановою. Помітним був їх вклад у 

розвиток земського судочинства, аграрної освіти селян 

тощо. Важливим напрямком в громадській діяльності 

Миколи Олександровича та Дмитра Титовича була 

справа народної освіти, яку кожен з них вважав 

найголовнішою справою свого життя. Обидва 

прикладали максимум зусиль для відкриття й організації 

народних та недільних шкіл, створення шкільних та 

сільських бібліотек (нерідко вкладаючи власні кошти). 

Серед найактивніших організаторів та діячів 

Олександрівської повітової училищної ради, безперечно, 

називаємо Корфа та Гнєдіна, вони ж стали зачинателями 

здійснення дієвого земського педагогічного контролю за 

роботою шкіл повіту. М.О. Корф став фундатором та 

впроваджувачем новітніх педагогічних методів навчання 

в сільських школах. Д.Т. Гнєдін не лише підтримав 

освітянина, а й став популяризатором його інноваційних 

педагогічних ідей та підручників. Вагомим був внесок 

зазначених діячів в процес запровадження ремісничого 

навчання серед селян. Саме Д.Т. Гнєдін, за підтримки 

М.О. Корфа, став ініціатором відкриття та 

профінансував будівництво першого в Російській імперії 

центрального ремісничого училища.  
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M.O. KORF AND D.T.GNEDIN: THE COLLABORATION OF THE CREATIVE TANDEM IN THE AREA OF THE 

ZEMCROY BUSINESS 

The article touches upon the collaboration and relations between two outstanding pedagogues of the XIX cen tury N. O. 

Korph and D. T. Gnedin. The author reveals that thanks to the contribution of these individuals there had been happening  the 

positive changes in the development of the public education, the incipience of the judiciary institutions and the prob le m o f the 

beautification of the peasants. Nikolay Aleksandrovich and Dmitry Titovich influenced on the establishment of an advanced 

technique and pedagogy in the ukraininan education, they initiated the formation of handicraft among the peasants on the 

South of Ukraine.  
Key words: Alexander County, public education, school boards, a district school, pedagogical supervision, Sunday school , 

central Gnedinskoe vocational school, magistrate.  
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Постановка проблеми. У соціально-економічному і 

політичному житті України на початку XX ст. відбулися 

доленосні зміни: перехід від приватного, 

індивідуального господарювання до колективного і 

знову повернення до початкового стану в нових 

історичних умовах. Сьогодні Україна переживає 

труднощі переходу до ринкової економіки, і тому не 

випадковим є посилення інтересу до історичного досвіду 

початку XX ст. Проблеми розвитку матеріально – 

правових відносин доби столипінських реформ вивчали 

сучасні науковці О.М. Приймак,  Л. Нізова,  В.О. Кудь, 

В.С. Майстренко,  В.В. Бочаров, І.М. Власюк, Л.Р. Ігна-

това, В.О. Куліков, торкаючись окремих регіонів 

України і окремих аспектів реформ.  

Мета роботи – визначити сутність змін правового 

статусу селян в умовах аграрних реформ названого 

періоду, узагальнити вияв процесів майнової і соціальної 

диференціації селян як наслідок аграрного 

реформування в межах дев’яти українських губерній 

Російської імперії. 

Викладення матеріалу. На початку XX ст. російське 

законодавство залишалося становим і майже не 

відповідало умовам капіталістичного розвитку 

Російської імперії. Однак зміни в економіці, революційні 

події 1905 – 1907 pp. зумовили необхідність розроблення 

й прийняття законодавчих актів, які вносили деякі зміни 

у правове становище або всіх підданих Російської 

імперії, або її окремих станів. Серед нових законодавчих 

актів, що стосувалися усіх станів, одним з перших став 

царський Маніфест від 17 жовтня 1905 р. «Про 

удосконалення державного порядку». Він проголошував 

«дарування» населенню непорушних основ «цивільної 

свободи на засадах справжньої недоторканності особи, 

свободи совісті, слова, зборів, спілок». Засади цивільної 

свободи подальше законодавче закріплення дістали в 

«Основних державних законах Російської імперії» в 

редакції від 23 квітня 1906 p., де в главі VIII «Про права 

та обов'язки російських підданих» і визначався зміст цих 

прав. На початку XX ст. складна внутрішньополітична і 

економічна ситуація примусила урядові кола прийняти 

низку правових актів, які вносили досить помітні зміни в 

правове становище численного стану – сільських 

обивателів. Так, 12 березня 1903 р. для більшої частини 

селянства Російської імперії скасовувалася кругова 

порука, що існувала для забезпечення регулярного 

надходження викупних платежів, казенних і мирських 

зборів. 4 липня 1904 р. був опублікований закон, який 

надавав селянам право переселитися з європейської 

частини Росії до незаселених районів Сибіру.  Маніфест 

від 11 серпня 1904 р. остаточно затвердив заборону 

тілесних покарань селян, які раніше застосовувалися за 

вироками волосних і сільських сходів. Царським 

Маніфестом від 3 листопада 1905 р. викупні платежі з 

селян підлягали зменшенню наполовину. Однак 

революційні події 1905 р. примусили царський уряд 

повністю заборонити викупні платежі з 1 січня 1907 р. А 

імператорський Маніфест від 5 жовтня 1906 р. «Про 

скасування деяких обмежень у правах сільських 

обивателів і осіб інших колишніх податних станів» 

проголосив зрівняння селян у правовому відношенні з 

іншими станами. У цьому Маніфесті, зокрема, 

зазначалося: «Великі перетворення 19 лютого 1861 p., 

залучивши мільйони сільських обивателів до 

загальногромадянського життя, поклали початок 

поступовому зрівнянню селян у правах з рештою 

населення імперії». Маніфест надавав селянам (за 

винятком «інородців») «однакові щодо державної 

служби права відповідно до таких прав осіб 

дворянського стану, із скасуванням усіх особливих 

переваг на заміщення, за визначенням уряду деяких 

посад залежно від станового походження» [1]. 

Доленосне значення для Росії мала запропонована 

Столипіним аграрна реформа. Указ від 9 листопада 1906 

р. започаткував процес реформування земельних 

відносин, ліквідувавши насильницьке прикріплення 

селян до общини і раз і назавжди знищивши 

закріпачення особи, несумісне з  «поняттям про свободу 

людини і людської праці» [2,с.52,253]. Але, щоб селянин 

остаточно відчув себе вільним, йому, підкреслював 

Столипін, слід надати можливість «укріпити за собою 

плоди праць своїх і надати їх в невід'ємну власність» [3]. 

В Україні аграрна реформа П.А. Столипіна набула 

широкого розмаху. Так, якщо в 40 губерніях 

європейської частини Росії на 1 січня 1916 р. з общин 

вийшло майже 24% господарів, то у Південній Україні – 

34,2%, а в Правобережній Україні – 50,7%. [4,с.212]. Для 

Проаналізовано зміни правового статусу українського селянства в умовах аграрного реформування, 

становлення громадянсько-правових відносин капіталістичного типу. Визначено особливості процесів 

матеріальної диференціації та майнового розшарування українського селянства. Розглянуто головні 

фактори змін добробуту селянина в умовах переходу до хутірської та відрубної форми господарювання; 

фактори демографічних змін в українському селі в умовах столипінської аграрної реформи 1906 -1917 рр. 

Ключові слова: правовий статус, соціальні зміни, матеріальна диференціація, добробут, демографічні 

процеси, аграрна реформа. 
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практичної реалізації положень указу засновувалися 

повітові і губернські землевпорядні комісії на чолі з 

Центральним землевпорядним комітетом. 

У світлі досліджуваної нами проблеми для розуміння 

столипінської ідеї звільнення «формуючої особи» 

суттєве значення мав законопроект «Про 

недоторканність особи, житла і таємниці 

кореспонденції» [5,с.108], який, з одного боку, чітко 

визначав коло прав і свобод особи, а з іншого – не менш 

чітко передбачав її обов'язки. Згідно цього 

законопроекту ніхто не міг бути покараний інакше, «як у 

порядку, законом визначеному»; або ж судимий 

«інакше, як тим судом, якому за законом підвідомче 

осудне в провинне діяння». У цілому ряді 

землевпоряджувальних проектів і особливо базовому з 

них – «Наказі землевпоряджувальним комісіям» [6] 

визначалася програма першочергових засобів уряду по 

сприянню селянам в поліпшенні умов землеволодіння і 

порядку землекористування. Велике значення 

надавалося фінансовій підтримці усієї переселенської 

справи. З цією метою цілий ряд проектів передбачали 

умови надання коштів для загальнокорисних потреб 

переселенців, видачу пільгових позик на 

сільськогосподарське поліпшення, а також пільгові 

позики і допомогу при землеустрої [7]. Однак усі позики 

видавали у розмірі до 150 крб. [8,с.267]. Безкоштовна 

допомога надавалася лише у випадку «показового чи 

суспільно-корисного значення вироблених господарсь-

ких покращень». 

В ході здійснення намічених законодавчими актами 

1906 р. змін правового статусу селянства у відповідності 

з вимогами ринкового господарства з'явилась 

необхідність вдосконалити ухвалені раніше юридичні 

норми, що гальмували економічний прогрес. З цією 

метою ІІІ Державна дума розглянула законопроект «Про 

деякі зміни і доповнення окремих постанов щодо 

селянського землеволодіння», який  14 червня 1910 р. 

після підписання царем набрав силу закону. Він уже в 

примусовому порядку визнавав індивідуальними 

власниками усіх домогосподарів тих общин, де відбувся 

перерозподіл з часів переходу їх на викуп. Проти 

общини спрямовувався і закон «Про землеустрій» від 29 

травня 1911 р. [9,с.256,с.391 - 427]. Важливе значення 

влада відводила закону від 3 червня 1912 р. «Про 

розширення прав успадкування по закону особами 

жіночої статі і заповіту родових маєтків». Цим 

державним актом майнові права жінок з числа не 

привілейованих станів  суттєво розширились, а у 

відношенні успадкування майна по закону 

прирівнювались до прав осіб чоловічої статі. Зазнало 

змін і спадкове право. Так, вже згаданим законом від 3 

червня 1912 р. розширювалися права жінок-

спадкоємиць. Закон, зокрема, зрівняв дочок із синами у 

спадкуванні рухомого й нерухомого майна [10,с.574]. 

Аналіз джерел свідчить, що уряд П.А. Столипіна 

прикладав чималі організаційні зусилля до того, щоб 

особа, досягнувши повноліття, була освіченою. Від 

цього, без перебільшення, залежав успіх реформ. За 1907 

– 1911 рр. асигнування на початкову школу зросли в 4 

рази – з 9 млн. до 35,9 млн. рублів. На підставі закону 

від 22 червня 1909 р. виникає спеціальний шкільний 

будівельний фонд, який надавав пільгові кредити для 

будівництва шкіл [11]. Разом з тим заохочувалася 

приватна ініціатива. Були підготовлені «Правила про 

приватні навчальні заклади, класи і курси Міністерства 

народної освіти» [12]. Але характерною для 

столипінської програми реформування школи була і 

політика русифікації, заборони використання рідної 

мови в усіх навчальних і культурних закладах. У 1910 – 

1911 рр. за наказом уряду закривалися українські 

культурні товариства та видавництва, заборонялося 

читання лекцій українською мовою, створення будь - 

яких неросійських клубів.  За постановою VII 

дворянського з’їзду в Москві впроваджено виключно 

російськомовну освіту й неприпустимість вживання 

інших мов у школах Росії. 

Зміни правового статусу селянства неминуче 

призвели до розвитку процесів майнового розшарування 

і соціальної диференціації. Перетворення в Росії 

середньовічної колективістської системи праці селян на 

індивідуальну (фермерську) характеризувалось багатьма 

труднощами. В 1905 p. 9,5 млн. селянських господарств 

об'єднувались в громадах, а 2,8 млн. перебували у 

спадковому володінні. В період від згаданого року до 

1917 p. близько 2,5 млн. з них вийшли з громад [13]. 

К.О. Кривошеїн у своїх мемуарах дав таку оцінку 

аграрному реформуванню: «До 01.01.1916 р. майже 2,5 

млн. домогосподарів укріпили свої наділи, ще майже 1 

млн. чекали своєї черги, а землеустроєм у складі общини 

були охоплені площі: у 1907 році –132,5 тис. дес.; у 1911 

– 2,9 млн. дес.; у 1914 – 3,9 млн. дес. Селянський банк 

продав з 1907 по 1915 рік близько 4,2 млн. дес. землі, що 

стало можливим завдяки виділенню позик, загальна 

сума яких перевищувала за той же період 1 млрд. рублів. 

Чи варто говорити, що ці величезні на ті часи гроші і 

були тими самими кредитами, які могли бути 

непоміченими лише сліпцем або людиною, що свідомо 

спотворювала справжнє становище справ...» [14]. 

Більшість селянських господарств мали наділи до 5 

десятин – 44%, а великі наділи складали лише 16% за 

кількістю господарств, але вони були більш численні і в 

середньому мали понад 15 десятин на двір. Данні різних 

джерел переконують, що заможних господарств в 

Україні нараховувалось менше порівняно з іншими 

регіонами імперії. В Центрально-Чорноземній області 

їхня частка становила 20,3 %, індустріальному – 24,5, на 

Уралі – 78,4, Білорусії – 28,5, Литві – 77, Балтійському – 

97,8 [15,с.350–600]. Наприклад, за даними 

Слов’яносербської  земської  управи Катеринославської 

губернії  можна дати аналіз розмірів селянських 

відрубних наділів. За планом розверстання с. Городище 

1910 р. найменший наділ становив 4 дес., найбільший – 

57 дес. З 49 виділених наділів 35 мають розміри від 4 – 

до 10 дес. і лише 4 наділи – більше 15 дес. План 

розверстання відрубних ділянок с. Жовтого 

Слов’яносербського повіту за 1913 р. також свідчить про 

впевнену перевагу малоземельних і середняцьких 

господарств після землевпорядкування: з 69 господарів 

60 отримали від 4 до10 дес. Дані розверстання відрубних 

наділів с. Вергунки того ж повіту за 1911р. також 

підтверджують цю тезу: з 49 селян-відрубників  44 

отримали наділи по 4 дес. [16]. Якщо проаналізувати 

середню кількість десятин, які знаходились у приватній 

власності селян по губерніях, можна дійти таких 
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висновків: на листопад 1908 р. в Херсонській губернії 

вона складала 7,1 дес., Катеринославській - 7,15 дес., 

Київській - 4,66 дес., Харківській - 6,36 дес. тощо [17]. 

Отже, реформа надала можливість поповнити кількість 

середняцьких господарств ( 6 – 15 дес.) у більшості 

регіонів України. 

Під прикриттям общини на селі відбувалось глибоке 

майнове і соціальне розшарування. Як свідчив сучасник 

І.Клінген: «Більш вправні, сильні й пронирливі мужики з 

оголошенням волі досить швидко досягли значного 

добробуту й далеко випередили менш щасливих 

односельців. Володіючи значними ділянками власної 

землі, ведучи своє власне господарство незалежно від 

общини, ці глитаї, проте, навіть не думають із неї 

виділятися» [18,с.121]. Коли б община була нав’язана 

селянству, чужою, ворожою йому організацією, то вона 

б швидко і повсюдно розпалась. Найбідніші прошарки 

сільського населення дійсно не мали можливості 

розірвати тісний зв’язок з громадою. Між тим, за 

підрахунками В.С.Майстренка, за час проведення 

столипінської аграрної реформи з общини вийшло 

майже 100 тис. селянських дворів лише Харківської 

губернії, або 29,3%  від їх загальної кількості [19,с.65]. А 

це досить вагомий підсумок для реформування. 

Характерним показником майнової та соціальної 

диференціації селян в період реформи став кошторис 

приватних господарств. Проведений аналіз розмірів 

прибутків і витрат хуторян, відрубників та членів 

сільської громади  доводить, що хуторяни та відрубники 

мали більший грошовий прибуток  ніж общинники ( 495 

крб. проти 465 крб.). Однак і витрати на податки, 

купівлю землі, оренду, забудови у відрубників і хуторян 

були теж вищі (440 крб. проти  407 крб. у общинників). 

Та попри великі витрати розмір чистого прибутку цих 

груп майже не різнився (хуторяни, відрубники – 56 крб., 

общинники – 59 крб.) і це на першому етапі реформи. 

Безумовно, чистий прибуток безпосередньо залежав від 

кількості землі. Найбільший прибуток мали 

багатоземельні селяни (понад 20 дес.). Проте й 

малоземельні селяни мали хоч невеликий (близько 25 

крб.) чистий прибуток [20,с.192].  

Одним з найвагоміших показників добробуту 

суспільства в цілому чи окремої верстви населення 

безумовно можна вважати демографічні процеси. 

Залишки кріпосництва і демографічний бум другої 

половини XIX ст. викликали і в Україні велике аграрне 

перенаселення. Промова П.А. Столипіна у Державній 

Думі 10 травня 1907 р. яскраво характеризує 

демографічні зміни на селі: «Росія, панове, не вимирає; 

приріст її населення переважає приріст усіх інших країн 

світу, досягаючи на 1000 людей 15 чоловік на рік. Тобто, 

лише на 50 губерній європейської Росії 1625000 душ 

приросту на рік…» [21,с.50]. Для підтвердження цих 

показників наведемо приклад щодо демографічних змін 

Лохвицького повіту Полтавської губернії. У 1897 на її 

території у 2320,5 квадратних верст (2640,9 км2 ) 

проживало 150,985 мешканців, або 57,2 на км2, з них у 

селах - 142,074 (94,1%). Густота сільського населення 

дорівнювала 53,8 осіб на км2. За 1897-1912 рік 

населення Лохвицького повіту зросло до 172, 613 (на 

14,3 % зі швидкістю +0,90% на рік). І це у 2 рази менше, 

ніж в середньому по Полтавській губернії (зростання на 

36,5% за 1897-1914, або +1.85% на рік). Густота 

населення у 1912 р. становила 65, 4 на км2 та 66, 6 у 

1914 р., якщо взяти величину приросту +0,9% на рік 

[22]. Характерно, що у 1867 – 1885 рр. рівень смертності 

становив 40,9 %, а у  1901 – 1910 – 29,3 %, тобто 

відбулось суттєве її зниження. Навіть оцінюючи 

показники приросту 1911 – 1913рр. лише в Харківській 

губернії на 1000 населення можна надати такі цифри : 

народжених - 43,9, померлих – 23,1, приросту – 

20,8 [23,с.228]. Схожі процеси відбувалися і в межах 

всієї України. На характер демографічного стану 

населення впливав рівень письменності. Письменних в 

селах Харківської губернії наприкінці ХІХ ст. 

нараховувалось 271,7 тис., або 11,7 %. Серед селян, що 

мешкали в сільській місцевості, відсоток письменних 

був ще меншим: 20,4 % для чоловіків, 2,9 % для жінок, 

10,6 % для обох статей. Але за період 1890 – 1914 рр. 

показники письменності населення суттєво змінилися. 

Це можна простежити на прикладі окремих губерній. На 

початок 90-х років XIX ст. за даними А.Г. Рашина в 

Харківській губернії загальний відсоток письменних 

серед сільського населення складав 6,2 %, Полтавській – 

6,0%., Катеринославській – 12,2 %. А у 1913 р. в 

Харківській губернії нараховувалось вже 25,1% 

письменних, Полтавській – 23,7%, Катеринославській – 

28,4 % [24,с.291–294]. 

Висновки.  Отже, столипінська аграрна реформа 

змінила правові і матеріальні засади життя українського 

селянства, втягуючи його у ринкові відносини і 

стимулюючи розвиток господарської ініціативи. 

Реформування змінило ставлення селянина до 

кошторису своєї сім’ї, торгівельним відносинам, 

кооперації. Трансформується поведінка селянина в 

межах сільської громади: поступово формується 

уявлення про можливість індивідуальної продуктивної 

праці. Окрім того, зміна правового статусу селянства 

мала величезний вплив на формування виробничої, 

соціальної, культурної свідомості українського 

землевласника. 
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Постановка проблеми. В жовтні минулого року 

виповнилось 115 років з дня відкриття Національної 

гірничої академії (Катеринославське вище гірниче 

училище, 1899 р.). Історія найстарішого вищого 

навчального закладу України гірничого профілю 

нерозривно пов’язана з іменами цілої плеяди видатних 

вітчизняних учених, серед яких чільне місце посідає 

один з фундаторів гірничої геометрії, професор Петро 

Михайлович Леонтовський. 

Наукова й викладацька діяльність П.М. 

Леонтовського досить відома широкому загалу 

спеціалістів з гірничої справи й тим, хто цікавиться 

історією вітчизняної маркшейдерії. Поряд з цим 

громадська діяльність ученого залишилась практично 

поза увагою дослідників. Все, що відомо з означеного 

питання й так чи інакше повторюється в різних 

публікаціях, це – «він був ініціатором, засновником і 

керівником Товариства маркшейдерів, трьох з’їздів 

маркшейдерів півдня Росії» [1], «організував і був 

редактором спеціального маркшейдерського наукового 

журналу «Маркшейдерские известия», який видавався 

до 1932 р.» [2].  

Мета роботи – дослідити громадсько-наукову 

діяльність професора Петра Михайловича 

Леонтовського, виявити його роль у створенні та 

діяльності Товариства маркшейдерів півдня Росії, 

з’ясувати внесок в розвиток вітчизняної 

маркшейдерської справи, бо навіть у наведених 

коротких відомостях присутні неточності й деякі 

помилкові твердження.   

Виклад основного матеріалу. Народився 

П.М. Леонтовський 29 жовтня 1871 р. в м. Миргороді 

Полтавської губернії в сім’ї  дрібного чиновника. З 1896 

р. по 1901 р. навчався в Санкт-Петербурзькому 

Гірничому інституті, де залишився працювати 

асистентом проф. В. І. Баумана на кафедрі 

маркшейдерської справи та геодезії. З метою вивчення 

постановки маркшейдерської справи та геодезії в 

економічно розвинених західноєвропейських державах 

та отримання практичного досвіду протягом 1902-1903 

рр. знаходився у відрядженні в Німеччині, Франції та 

Англії. З 1903 р. й до кінця свого життя працював в м. 

Катеринослав у Вищому гірничому училищі, де з 1907 р. 

після захисту дисертації обіймав посаду професора. 

Все своє життя він присвятив дослідженню зсувів 

гірничих порід , що ускладнюють розробку покладів 

корисних копалин. Учень, достойний свого учителя 

Володимира Івановича Баумана, разом з яким багато 

років працював пліч о пліч. В 1909 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особлива комісія Гірничого комітету за ініціативою 

голови В. І. Баумана порушила клопотання про 

скликання першого місцевого з’їзду маркшейдерів 

півдня Росії, бо саме в цьому регіоні найгостріше стояло 

питання перебудови та нової організації 

маркшейдерської справи. Перший з’їзд маркшейдерів 

півдня Росії, який відбувся в листопаді 1909 р. в м. 

Харкові, став визначною подією в житті науково-

технічної інтелігенції й мав значні доленосні наслідки 

для південного регіону держави:  

1) перший з’їзд маркшейдерів півдня Росії дав 

початок для регулярних зборів представників 

маркшейдерської справи не лише на півдні Російської 

імперії (1909 р., м. Харків; 1911 р. і 1912 р., 

м. Катеринослав; 1913 р., м. Петербург). Засідання Бюро 

з’їзду проводились систематично в різних містах 

В статті досліджено громадсько-наукову діяльність професора Катеринославського вищого гірничог о 

училища П. М. Леонтовського. Внаслідок вивчення друкованих першоджерел доведено його провідну роль у 

створенні першої науково-технічної фахової організації маркшейдерів - Товариства маркшейдерів півдня 

Росії, та заснуванні першого в Російській імперії спеціалізованого фахового маркшейдерського журналу 

«Маркшейдерские известия». Проаналізовано діяльність П. М. Леонтовського на посаді гол ови з’їздів 

маркшейдерів і з’ясовано внесок в розвиток вітчизняної маркшейдерської справи.  
Ключові слова: Товариство маркшейдерів півдня Росії (ТМПР), маркшейдерська справа, 

«Маркшейдерские известия», з’їзди маркшейдерів, Статут товариства. 
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південного регіону (Харків, Дебальцево, Катеринослав 

та інші); 

2) в одному з останніх засідань Першого з’їзду було 

прийнято рішення про створення постійної професійної 

організації – Товариства маркшейдерів півдня Росії 

(ТМПР);  

3) матеріали Першого з’їзду маркшейдерів півдня 

Росії побачили світ під назвою «Маркшейдерские 

известия», так почався випуск першого в Російській 

імперії спеціалізованого фахового маркшейдерського 

журналу. 

Всі означені факти тим чи іншим чином пов’язані з 

іменем П. М. Леонтовського, якого було обрано головою 

Бюро 1-го з’їзду маркшейдерів. Саме він опікувався 

головною проблемою – створення постійної професійної 

організації Товариства маркшейдерів півдня Росії, 

Статут якого було затверджено 01.02.1913 р..  

Товариство мало на меті об’єднання членів в 

питаннях науково-технічних і побутових у формі 

матеріальної та практичної підтримки не лише самих 

членів, а й їх сімей. Головні напрями діяльності 

створеного товариства випливали з мети, 

сформульованої у Статуті: «а) объединить членов 

Общества в совместной работе по вопросам научным, 

техническим и бытовым, касающимся деятельности 

маркшейдера; б) оказывать по мере возможности 

нуждающимся членам Общества помощь в форме 

приискания для них занятий, выдачи ссуд и 

единовременных или периодических пособий и попечения 

об их семьях» [3, с. 52].  

В першому засіданні ТМПР було обрано Правління у 

складі: голова – проф. Гірничого інституту В. І. Бауман; 

товариш голови – проф. Катеринославського гірничого 

інституту П. М. Леонтовський. Інформацію щодо ролі В. 

І. Баумана в створенні Товариства маркшейдерів півдня 

Росії можна знайти в будь-якому виданні його біографії, 

факти приблизно однакові за змістом: «По инициативе 

Баумана созван 1-й съезд маркшейдеров Юга России 

(1909), основаны первое в стране Общество 

маркшейдеров Южной России (Бауман стал его первым 

председателем)» [4]. Закономірно виникає питання: хто 

ж насправді був головою Товариства маркшейдерів 

півдня Росії – В. І. Бауман чи П. М. Леонтовський? 

Уважно прочитавши роботу В. І. Баумана «К вопросу о 

реорганизации Маркшейдерского дела в России и о 

первом Всероссийском Съезде Маркшейдеров в С.-

Петербурге в 1913 году (Проект положения и программа 

съезда)» знаходимо його власне твердження: «В одном 

из последних своих заседаний упомянутый съезд 

маркшейдеров (І з’їзд маркшейдерів півдня Росії – авт.) 

положил начало постоянной организации – Обществу 

маркшейдеров Южной России. 

За три года своей деятельности названное 

Общество… успело кроме указанного первого съезда 

созвать еще два и издать ряд трудов под названием 

«Маркшейдерские известия». 

Деятельности  названного Общества будет 

посвящена особая статья его инициатора и 

председателя проф. П. М. Леонтовского…» [5, с. 44]. 

Отже, Володимир Іванович Бауман сам стверджує, 

що головою Товариства маркшейдерів був дійсно П. М. 

Леонтовський. Крім того, він наголошує, що до 

затвердження Статуту (в 1913 р.) товариство успішно 

функціонувало вже протягом трьох років. За цей період 

за ініціативою ТМПР було проведено два з’їзди 

маркшейдерів півдня Росії, двічі зроблено спробу 

скликати Всеросійський з’їзд маркшейдерів (в січні 1912 

р. зроблено спробу надати ІІІ з’їзду маркшейдерів півдня 

Росії характер всеросійського). Друга спроба стала 

більш вдалою: рішенням вказаного з’їзду було порушено 

клопотання перед Гірничим департаментом про 

проведення Всеросійського з’їзду маркшейдерів в грудні 

1912 р. в Петербурзі (до речі, строки проведення І 

Всеросійського з’їзду маркшейдерів переносились 

декілька разів на лютий, потім на квітень 1913 р.). 

Товариство маркшейдерів півдня Росії швидко 

набуло широкої популярності в першу чергу завдяки 

своєму друкованому органу – журналу 

«Маркшейдерские известия», видання якого в 1910 р. 

вперше в Російській імперії організував й редагував 

Петро Михайлович Леонтовський. За даними 

«Библиографии периодических изданий России» 

друкований орган  Товариства маркшейдерів півдня 

Росії «Маркшейдерские известия»  видавався до 1916 р., 

а в 1925 р. видання було поновлено. За цей період 

вийшло з друку 9 випусків журналу за редакцією проф. 

П.І. Леонтовського [6, с. 296].  

Наведені вище факти, на жаль не єдині. Сучасна 

історіографічна література й на сьогодні містить 

суперечливу неточну інформацію щодо громадсько -

наукової діяльності Петра Михайловича Леонтовського. 

Так, в наративних джерелах повідомляється: «…В 1910 

році він вперше в Росії організував спеціальний 

маркшейдерський науковий журнал «Маркшейдерські 

вісті» (який виходив до 1932 р.) і був його редактором. 

Все це було зосереджено в нашому інституті»  [1, 2]. 

По-перше, журнал виходив до 1916 р., а поновилось 

видання в 1925 р. [6, с. 296]; по-друге, редакція журналу 

і видавництво знаходились не в Гірничому інституті (в 

1914 р. – це тип. «Прогресс» А. Бершицького [5], в 1917 

р. – див. рис. 1).  

В 2001 р. побачила світ невеличка брошура серії 

«Бібліографія вчених», заснована Національною 

гірничою академією  України [7], в якій повторюються 

деякі згадані факти і подано взагалі незрозумілу 

інформацію: «Он был организатором и руководителем 
"Общества маркшейдеров Юга России ( 2-го в 1910 г., 3-

го в 1911 г., 4-го в 1912 г.). В 1910 г. он впервые в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. –  Титульний аркуш журналу «Известия 

Горных Геометров», Катеринослав, 1917 р. 
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стране организовал маркшейдерский журнал 

"Маркшейдерские Известия", издававшийся с 1932 г., и 

был его редактором. 

Все работы "Общества маркшейдеров Юга России" 

и издание журнала "Маркшейдерские Известия" были 

сосредоточены в ДГИ» [7,с.6].  

З контексту даного повідомлення випливає, що П. М. 

Леонтовський був головою Товариства маркшейдерів 

півдня Росії 2-го, 3-го і 4-го? Про які товариства йде 

мова? Товариство було одне – і це вже доведено [8]. Не 

зрозуміло, що ж автор мав на увазі.   

В процесі наукового пошуку було знайдено, хоча і 

єдиний номер журналу «Известия Общества Горных 

Геометров», датований 1917-м роком видання, в якому 

значиться, що це 11 випуск журналу «Маркшейдерские 

известия» за редакцією проф. П. Леонтовського [9]. В 

жодному із довідників періодичних видань такий 

журнал не значиться. Головою Товариства на той період 

(1917 р.) виступає П.І. Леонтовський, який став 

ініціатором не просто зміни назви товариства, а його 

реорганізації та зміни статуту у відповідності до 

соціально-економічних та суспільно-політичних вимог 

часу. Цікаво, що саме в цьому примірнику журналу 

виконано одне з першочергових завдань товариства – 

опубліковано роботу, яка стала результатом багаторічної 

праці члена товариства І. Я. Рибакова «Неофициальный 

список координат точек триангуляции Донецкого 

бассейна. На правах рукописи!» [9, с. 23-31].   

На сучасному етапі дослідження постає ще дуже 

багато питань, які залишають простір для наукового 

пошуку. Але беззаперечними є наступні факти щодо 

громадсько-наукової діяльності П.М. Леонтовського: 

- він був одним із ініціаторів та засновників і 

фактичним головою першого фахового об’єднання 

маркшейдерів – Товариства маркшейдерів півдня Росії,  

-  виступаючи головою Бюро І з’їзду очолив 

роботу з розробки та затвердження Статуту ТМПР, 

-  очолюване ним Товариство маркшейдерів 

півдня Росії зробило значний внесок в становлення 

маркшейдерської справи не лише на Півдні Росії, а й 

всієї держави в цілому: розроблено Інструкцію для 

маркшейдерів, організовано тріангуляцію Донбасу та 

складено карту точок тріангуляції Донецького 

кам’яновугільного басейну, проведено три з’їзди 

маркшейдерів півдня Росії та ініційовано скликання І 

Всеросійського з’їзду маркшейдерів, організовано 

видання першого фахового журналу «Маркшейдерские 

известия». 
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Постановка проблеми. 2014 р. став зламним для 

перехідного, постбіполярного міжнародного порядку. 

Відтак, Дж. Сакс зауважує, що «через сторіччя з дня 

початку Першої світової війни, [ми] опиняємося в 

оточенні каскадного насильства, лукавства та цинізму на 

зразок тих, що допровадили світ до катастрофи 1914 р.» 

[1,с.3], а Д. Муазі твердить, що війною проти України 

Росія «зарекомендувала себе головним творцем 

безладу» [2,с.9]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відновлення 

світового порядку вимагає розуміння рушійних сил 

системної деструкції, можливість якої на основі 

ґрунтовних історичних ретроспекцій геополітично та 

аксіологічно зумовленої світової політики, у своїх 

працях окреслили З. Бжезінський [3;4] та Г. Кіссінджер 

[5;6]. Їхню прогностику неоімперських рецидивів у діях 

РФ вважаємо за імперативну. Історичну та міжнародно-

політичну концептуалізацію природи російського 

експансіонізму проти України посилюють найновітніші 

дослідження Е. Лукаса [7], Ю. Фельштинського та 

М.Станчева [8], Т. Снайдера [9] та А. 

Аржаковського [10]. 

Мета статті: оскаржуючи тези про, ніби-то, 

випадковий, характер війни, довести органічну, 

закономірну, доктринально конкретизовану суть 

анексіонізму та інтервентизму РФ проти України. 

Виклад основного матеріалу. Анексувавши у 

лютому 2014 р. Крим і порушивши повоєнні кордони в 

Європі, а потім, у серпні, розпочавши військові дії на 

Сході України, Путін учинив деструкцію 

пострадянського світового порядку та системи 

міжнародно-правових засад: угоди між Росією та 

Україною; Будапештський меморандум ядерних держав, 

що запевняв територіальну цілісність Україні, 

зневаживши цим режим ядерного нерозповсюдження; 

Підсумковий акт НБСЄ у Гельсінкі, який 

інституціоналізував неподільну та колективну безпеку, 

бо «розв’язавши війну в Україні Росія переймає від 

нацистської Німеччини лаври руйнівника колективної 

безпеки в Європі,» - іронізує М. Капітоненко [11,с.8]; 

ялтинсько-потсдамські домовленості, суттю яких був 

неформалізований консенсус щодо розмежування сфер 

впливу [12,с.416-429]; започатковані 1648 р. принципи 

Вестфальського світопорядку: пріоритетність «держав-

націй» та шанування їхнього суверенітету, формування 

балансу сил та коаліцій, обов'язок дотримуватися 

міжнародних угод. Водночас РФ протидіє 

геополітичному домінуванню США, хоча єдиним 

елементом її силового потенціалу, конкурентно-

спроможним із американським є другий у світі ядерний 

арсенал, а також регіонального засягу звичайні збройні 

сили. 

Російська агресія - зухвала та неадекватна спроба 

гібридної «путінізації» світопорядку. Тож, має рацію 

італійський журналіст С. Канчіані - автор книги «Путін і 

неоцаризм. Від колапсу СРСР до завоювання Криму», 

пишучи, що «анексія Криму - це кульмінація політичної 

стратегії, над якою Кремль працює вже більше десяти 

років, - повернути Росії провідну роль на світовій арені. 

Тільки через історію колишньої «імперії зла» можна 

зрозуміти… те, як ця проблема виходить за межі старого 

СРСР і циклоном насувається на Європу та 

Америку» [13,с.23]. 

За Л. Шевцовою російську агресію уможливили: 

втрата ліберальною цивілізацією здатності захищати 

свої нормативні принципи; ослаблена революцією 

Українська держава [14,с.4]. Суголосна щодо 

аксіологічного збою на Заході американська журналістка 

Е. Епплбаум, але поза однією успішною стратегією 

щодо інтеграції країн Центральної Європи та Балтії до 

НАТО та Євросоюзу. Хоча лунають голоси, що це  

розширення стало проявом експансії та тріумфалізму 

США, який буцім-то образив Росію. «Ця теза зазвичай 

ґрунтується на ревізіоністській інтерпретації історії 

нинішнім російським режимом, і вона - помилкова. 

Наша помилка… в тому, що ми недооцінили її 

реваншистський, ревізіоністський, руйнівний потенціал» 

[15,с.8]. А значить на Заході злегковажили 

застереженням Е. Лукаса щодо непринагідності слів В. 

Путіна про розпад СРСР як найбільшу геополітичну 

катастрофу ХХ ст. [7,с.197-198]. 

У статті проаналізовано історичні, геополітичні, аксіологічні та ситуативні джерела російської агресії 

проти України як фактору деструкції міжнародного порядку середини 2010 -х рр. Автори використовують 

широке коло наративних і нормативних джерел для аргументації своєї позиції щодо закономірної природи 

новітнього російського експансіонізму та інтервентизму. 

Ключові слова: міжнародний порядок, світова політика, Російсько -Українська війна, неоголошена 

агресія, анексіонізм, експансіонізм, інтервентизм, доктрина Путіна, міжнародні санкції. 
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Ослаблення України на гребені революції, за 

визначенням чеського журналіста Я. Пешека 

виопуклили явище «путінізму» як спроби побудови 

імперії, яка не визнає, що має якісь кордони» [16,с.3]. 

Тому «останні події в Києві в Росії поцінували як 

важливий крок, який дозволив би Україні увійти до 

НАТО та цим самим підготувати підгрунття для 

остаточного розвалу Росії як могутньої держави. 

Побачивши цю спробу підірвати основу геостратегічної 

безпеки Росії, Путін ще з більшою силою почав 

розширювати сферу впливу Москви на країни 

колишнього Радянського Союзу», - йдеться у книзі 

італійського історика Е. Ді Ріенцо «Російсько-

український конфлікт. Геополітика нового світового 

(без)ладу» [17,с.23]. 

Щодо підтримки ревізіоністської політики Росії, то у 

цій справі маємо удавання здобутків, бо БРІКС 

видається імітацією великої антизахідної коаліції. 

Квапливий «розворот на Схід», у напрямку Китаю та 

Індії, ілюзією тактичного успіху маскує стратегічну 

неміч та прорахунки Росії. Щодо найвідданішого 

внутрішнього союзника Путіна – російського 

суспільства, то тут більше, ніж переконливим є успіх 

«путінізації» – зомбування громадян, яке обертається 

моральним і духовним падінням усього російського 

суспільства». Повний тріумф Путіна засвідчило 

нещодавнє, 2015 р., опитування агентства «Рew Research 

Center»: 63% росіян позитивно сприймають Росію проти 

47% - у 2007 р., а щодо Путіна, то відповідно - 66% 

проти 47% [16,с.3]. Саме популярність і авторитет 

Путіна консолідують та інтегрують російське 

суспільство до масового консенсусу, уподібнюючи його 

з гібридною формою урядування Гітлера, яку 

американський історик Р. Геллетлі називає 

консенсусною диктатурою [18,с.36]. 

Основним джерелом концептуальних підходів Путіна 

до реінтеграції колишніх республік СРСР є радянська 

політична практика та пристосований під її впливом 

досвід зовнішньої політики Російської імперії щодо 

необхідності поділу світу на сфери впливу великих 

держав і потребу виокремлення відповідної «зони 

життєвих інтересів» для РФ. Таку модель застосовували 

лідери «великої трійки» під час Другої світової 

війни [12,с.301-310]. 

Із більшовицьких підходів Путін запозичив 

використання військових баз, створених на території 

інших держав: пригадаймо, передислокацію радянських 

військ до Будапешта 1956 р., їхні переміщення за умов 

воєнного стану в Польщі 1981 - 1983 рр. Захоплення 

урядових установ у Криму російськими військовими, 

дислокованими на базах, нагадує радянський досвід 

анексії держав Балтії 1940 р. Проголошення на Донбасі 

«народних республік» є класичним більшовицьким 

методом. Зауважмо, на створення 1917 р. Української 

Радянської Республіки з Народним секретаріатом на 

противагу УНР та її уряду - Державному секретаріату 

або діяльність «народного уряду» Фінляндської 

Демократичної Республіки під проводом О. Куусінена 

під час Зимової війни СРСР із Фінляндією 1940 р. 

[19,с.63, 78-79,107;20,с.228-229]. 

Здійснюючи курс на реінтеграцію пострадянського 

простору, Путін свідомо мавпує підхід О. фон Бісмарка, 

якому успішно вдавалося об'єднати німців «залізом та 

кров’ю» у єдиній державі та його ж «сепарації» 

територій сусідніх держав із регіонами, заселеними 

етнічно російським чи російськомовним населенням, 

перетворення їх на квазісамостійні «держави», а потім 

приєднання до Росії начебто легітимним шляхом 

[21,с.16]. Щодо цього війни 2008 р. з Грузією та 2014 - 

2016 рр. з Україною нагадують німецько-данську війну 

1864 р. за Шлезвіг і Гольштайн [22,с.250-253]. 

Проблемою Путіна є те, що ставлячи перед собою 

цілі як Бісмарк, він за методами їхнього досягнення 

свідомо уподібнюється іншому німецькому 

райхсканцлерові та «вождеві німецької нації» - А. 

Гітлерові, ставлячи інші великі держави перед 

доконаними фактами, як це було з Кримом чи Абхазією 

й Південною Осетією, роздмухуючи напругу та 

конфлікти з іншими державами. Скажімо, анексія Криму 

із застосуванням «безкровних методів» чимось нагадує 

вступ частин райхсверу до Райнської області 1936 р. 

Ескалація на Донбасі в спосіб неоголошеної збройної 

інтервенції порівняна із участю держав осі в іспанській 

громадянській війні 1936 - 1939 рр. Російські вимоги до 

України на переговорах у вересні 2014 р. та лютому 

2015 р. у Мінську співставні із вимогами нацистської 

Німеччини до Чехословаччини у Мюнхені у вересні 

1938 р. [20,с.167-168, 171-172,194-196]. 

Зовнішня політика РФ щодо пострадянських країн, 

насамперед України, аналогічно до доктрини 

«обмеженого суверенітету» Брежнєва, ґрунтується на 

«новій доктрині обмеженого суверенітету» - «доктрині 

Путіна». Її інтенсивна концептуальна конкретизація 

тривала впродовж 2014 р. Головні складові Путінової 

доктрини були окреслені у його зверненні до обох палат 

Федеральних зборів країни щодо пропозиції «Державної 

ради Республіки Крим про прийняття республіки до 

складу РФ» («Кримська промова», 18 березня) [23]; у 

«Валдайській промові» від 24 жовтня 2014 р. [24]; у 

зверненні до Федеральних зборів РФ 4 грудня 2014 р. 

[25]. Крім того, 26 грудня 2014 р. В. Путіним було 

ухвалено нову військову доктрину РФ, яка до загроз 

безпеки Росії долучає зміну режимів у сусідніх країнах, 

що підриватиме політичну стабільність РФ. 

Російськомовні громадяни суміжних або віддалених 

країн мають право на військовий захист армії РФ [26]. 

Цим документом Росія намагається легітимізувати 

можливість майбутніх розширень власної території 

коштом продовження війни на сході України, 

інтервентизму щодо Молдови та Грузії. 

Компоненти практикованої, хоча й неоголошеної 

«доктрини Путіна», означимо таким чином: для РФ 

Захід не є вартим довіри партнером, позаяк попри 

застереження, які пролунали у відомій «мюнхенській 

промові» Путіна від лютого 2007 р., США, НАТО і ЄС, 

ігноруючи її життєві інтереси на пострадянському 

просторі поширюють свій вплив та «втягують» країни 

регіону до своїх структур, проводячи політику 

«стримування Росії» [27]; для РФ неприйнятне 

прагнення до євроатлантичної спільноти, бо вона є 

країною «суверенної», «контрольованої» демократії, 

близько 90% населення якої підтримують політику 

Путіна щодо України, антиамериканізм і конфронтацію 

зі Заходом, має свою власну ідентичність і належить до 
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окремої цивілізації зі власною системою цінностей 

православної культури та історичними традиціями 

(Росія - анти-Захід, анти-Європа) [8,с.323-334]; для РФ 

реальний суверенітет є атрибутом винятково наддержав. 

Інші, пострадянські країни, втрачаючи право на 

реальний, набувають номінального, відповідного 

життєво важливим інтересам Росії суверенітету. 

Висновки. Таким чином, стиль впровадження та 

застосування «доктрини Путіна» став засобом зазіхання 

на міжнародне право, «путінізації» усталеної системи 

міжнародних відносин, прирікає Європу та світ на 

загрозливий геополітичний безлад, позаяк, наголошує Т. 

Снайдер, у ході війни проти України Росія намагається 

суттєво змінити постхолодновоєнний баланс сил 

[9,с.113-116]. «Можна констатувати, – стверджує 

В. Вовк, - що у певному сенсі завершився важливий етап 

постбіполярного розвитку міжнародних відносин… 

Загрози перетворення регіональних військових 

конфліктів на широкомасштабне збройне 

протистояння… через війну в Україні… вже перейшли в 

стадію реалізації» [28,с.8]. А М. Капітоненко вказує, що 

«…немає жодної ознаки готовності серйозно сприйняти 

учинений Росією перегляд світового устрою» [29,с.8]. 

Тому «вкрай цинічний та надто захоплений визначенням 

«realpolitik» новий «Цар Кремля» знає, що жоден із 

сьогоднішніх суперників Росії не готовий «померти за 

Київ» після визнання своєї марної «смерті» за Багдад і 

Кабул», - зауважує Е. Ді Ріенцо [17,с.23]. А редколегія 

італійського геополітичного журналу «Limes» у 

передмові до тематичного випуску «Росія у стані війни» 

наголошує, що «ми (європейці) навіть не хочемо 

уявляти, що ведемо війну. Але цей конфлікт базується 

на геополітичних уявленнях. Такі погляди продовжують 

розділяти Захід і Росію. Через нашу взаємну нездатність 

зрозуміти ми навподіб до лунатиків потрапили у велику 

пастку. Ми ув’язнені кризою, яка робить із України 

європейську Сомалі. Ця криза… підкреслює 

дезінтеграцію Євросоюзу...» [30,с.23]. 

Пошуки відповідей на ці питання відживлюють на 

Заході дилему «Мюнхен-1938» щодо дій Росії: 

геополітичного «потурання» заради «замирення» або 

ціннісної консолідації задля протидії. Росія, 

проштовхуючись до гурту світових гегемонів, убезпечує 

себе створенням «буферної зони». Подібний проект 

«Інтермаріум/Міжмор’я» - федерації центрально- і 

східноєвропейських держав пропонував Ю. Пілсудський 

після Великої війни [31, с. 98]. За російською 

стратегемою - це територія, на якій могли б відбуватися 

оборонні бої, бо на заході Росії не має гір або моря, а 

оборона ускладнюється огромом території та 

нікчемністю інфраструктури. «Буферна зона» відтак має 

бути найглибшою та найрозлогішою, прямуючи від 

Петербурга коштом Балтії, Польщі, Білорусі, України до 

Румунії, Болгарії та Туреччини. В ролі ворога - НАТО 

під орудою США. 

Саме в дискурсі «потурання-замирення» 

американський політолог Дж. Фрідман говорить про 

«буферну зону» навколо Росії, а його старші колеги Г. 

Кіссінджер та З. Бжезінський наполягають на потребі 

«фінляндизації» України, аби, утримуючи її поза 

межами НАТО та ЄС, «не провокувати» Росію  [32,с.8]. 

Війна Путіна з Україною загнала його в глухий кут, але 

ненадійність такої ситуації зумовлена відсутністю 

рішучості західних супротивників Путіна. 

Опонуючи «замирювачам», у дискурсі протидії, 

П. Грегорі твердить, що «модель «загнаного в кут 

пацюка» використовується в деяких колах прихильників 

«realpolitik» як аргумент, що ми повинні… полегшити 

життя «пацюкові», щоб він не вкусив. Це абсолютно 

невірно. Правильний підхід - вирвати «пацюкові» зуби». 

Це «дає західному світові можливість перетворити 

Путіна – маленького м’язистого «пацюка» - на 

емансиповану версію його колишнього «я» [33,с.9]. 

Почуймо, Дж. Сакса: «насильство та розв’язана 

Путіним війна в Україні забрала сотні безневинних 

життів і на крок наблизила світ до катастрофи»  [1,с.3]. 

Погодьмося із А. Аржаковським, що найголовніше 

питання полягає в тому, чи готова Європа та США 

розгорнути масив наявних у них інструментів [10,с.248-

252]. Необхідно посилити консолідовані санкції: 

наданням оборонної та летальної зброї, укладанням 

«плану Маршалла» для України; енергетично 

унезалежнитись від «Газпрому»; системно протидіяти 

кремлівській пропаганді, знешкоджуючи режим Путіна 

та убезпечуючи від остаточної деструкції практично 

«путінізований» міжнародний порядок. 
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Постановка проблеми. В умовах розбудови 

незалежної Української держави відбувається  

трансформація свідомості широких верств населення, 

неабияке значення посідає питання самоідентифікації. 

Національна історична наука з 1990-х років мала 

довести свою самостійність й спроможність здійснювати 

серйозні наукові розробки. Однією з таких соціально 

значущих проблем стало дослідження політичних 

репресій та  пов'язана з нею проблема реабілітації жертв 

сталінізму і тоталітаризму.  

В 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Ук-

раїні». За ним реабілітація мала охоплювати увесь 

період після 1917 р. до моменту набуття чинності цим 

Законом й поширюватись на осіб, необґрунтовано 

засуджених за цей час судами України або репресованих 

на території республіки іншими державними органами в 

будь-якій формі [1]. Закон України визначив конкретні 

випадки, законодавчі та нормативні акти, застосування 

яких упродовж 1917 – 1991 рр. означало здійснення 

необґрунтованих політичних репресій. Постанова 

Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. доповнила 

цей Закон, надавши тлумачення поняття «політичний 

мотив репресій»[2]. 

З часу ухвалення Закону «Про реабілітацію…» 

минуло понад двадцяти років. Але і сьогодні праць, які б 

подавали аналіз  радянського тоталітаризму в Україні 

упродовж усього періоду його існування,  не так вже й 

багато. Привертають увагу праці І.Г. Біласа, 

С.І. Білоконя, С.В. Кульчицького та Ю. I. Шаповала, 

Б.О. Яроша, Р.Ю. Подкура, О.С. Рубльова та ін.. 

Прикладом систематичного вивчення політичних 

репресій 1920-1980-х рр. в Україні залишається Головна 

редколегія науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією», очолювана академіком НАН 

України П.Т. Троньком, а також її обласні підрозділи, 

які здійснювали дослідження репресивних дій 

компартійної влади щодо населення України у регіо -

нально-історичному аспекті. 

На думку автора, дана проблема є складовою 

процесу демократизації й в сучасних умовах розбудови 

правової держави  залишається актуальною. 

Мета статті – аналізуючи  архівні дані, простежити 

хід та особливості реабілітації жертв сталінізму в 

Україні.  

Виклад основного матеріалу. У 2017 році 

виповнюється 80 років від початку масових політичних 

репресій у СРСР, періоду, який отримав назву «велика 

чистка». Проте архівні дані засвідчують, що в Україні 

масові репресії проходили  вже на початку 30-х років.  

Аналіз фондів Дніпропетровського обласного 

державного архіву дозволяє зробити висновки щодо 

динаміки репресій по роках. Пік масових репресій в 

Дніпропетровській області доводиться на 1933 р. 

(19,87% від всіх засуджених по політичних 

звинуваченнях в Дніпропетровській області), 1931 р.  дає 

19,39%  від всіх політичних справ, 1937 р. – 18,66%, 

1938 р. – 9,48%, 1932 р. – 8,38%, 1930 р. – 8,02%  [3]. 

 Одним  із найважливіших факторів, що визна чав 

спрямованість репресій, був характер  обвинувачень . 

Згідно із законодавством, що існувало в той час, 

обвинувачення щодо заарештованих повинні були 

визначатися статтями Кримінального кодексу. У 

практиці ж радянської каральної системи 1930-х рр. 

користувалися відомчим підходом, який передбачав 

подвійний облік репресованих. За специфічно-

професійною термінологією органів державної безпеки 

обвинувачення фіксувалися: 1) «за політичним 

забарвленням», 2) «за характером злочинів» [4, с. 55]. 

Тільки в Дніпропетровській області з 1930 по 

1945 рр.  по ст. 54–10 (ч.1 і ч.2 – антирадянська і 

контрреволюційна агітація) було засуджено 49,05% від 

загальної кількості  репресованих;  по ст. 54–6 – 

звинувачення в шпигунстві, засуджено 8,26%;  по ст. 56–

11, ст. 54–2 – звинувачення в співпраці зі всілякими 

іноземними розвідками (польською, японською, 

румунською, німецькою), у фашистській 

контрреволюційній діяльності, засуджено 6,99 % 

репресованих [5]. Цікаво проаналізувати співвідношення 

статей, за якими репресували,  та політичної ситуації в 

світі та країні: якщо в 1930 – 1933 рр. (період суцільної 

колективізації в СРСР та Україні) переважала ст. 54-10, 

то в 1936 – 1938 рр.(період ускладнення міжнародної 

ситуації, початок перших військових конфліктів в світі) 

– ст. 54-6.  

На основі матеріалів Державного архіву Дніпропетровської області  розглянуто проблему  реабілітації 

жертв сталінізму в Україні, яка проходила в два етапи. Першій її етап пов'язаний із «хрущовською» 

відлигою 1950-х років, другий – із перебудовою  середини 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.. На першому 

етапі головним критерієм реабілітації залишається політичний. Критика культу особи була обмеженою і 

непослідовною.  Під час другого етапу реабілітації не підлягали лише особи, що скоїли злочини проти 

людства і людяності. Проте і в той час даний процес не був доведений до кінця. 

Ключові слова: демократизація, сталінізм, реабілітація. 
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Стаття 54-10 (ч.1 і ч.2 – антирадянська і 

контрреволюційна агітація) мала дуже широке 

трактування. Наприкінці 1930-х років під її дію 

потрапляли й «зрадники Батьківщини», й «пособники 

окупантів», й ті, хто вели «контрреволюційні розмови» 

та займались «контрреволюційною діяльністю», навіть 

ті, хто просто не проводив ніякої «антифашистської 

роботи». Наведемо кілька уривків із реабілітаційних 

справ, які розкривають причини та характер 

обвинувачень  (цитування мовою та стилем оригіналу): 

 «…исключить из партии как неоправдавшего 

доверия партии в дни Отечественной войны (не вел 

никакой антифашистской работы)»[6];  

«…будучи на оккупированной территории никакой 

борьбы, направленной против немецких захватчиков не 

проводил» [7]. 

Важливе місце в дослідженнях фахівців з проблем 

Другої світової війни (зокрема, проф. В.О.Шайкан) 

останнім часом займає проблема колабораціонізму. На 

формування колабораціонізму вплинула соціально-

економічна та  політична ситуація в УРСР, що склалася 

напередодні Другої світової війни.  Допомагає 

висвітленню даної проблеми й аналіз фондів 

Державного архіву Дніпропетровської області. 

Обвинувачення багатьох засуджених в роки війни  за 

статтями 54-10, 54-6 Кримінального Кодексу можна 

віднести до так званого побутового колабораціонізму. 

Проілюструємо документами (цитування мовою та 

стилем оригіналу):  

«…за скрытие пребывания в плену, концлагерях, 

работы при немецкой воинской части» [8];  

«…за проживание на оккупированной территории, 

…играл в духовом оркестре, организованном немецкой 

жандармерией»[9];  

«в период оккупации учился в агрошколе и работал 

агротехником» [10]. 

Тобто, можна констатувати, що війна змушувала 

радянське керівництво підвищити рівень репресивних 

заходів щодо злочинів, які визнавались законодавством 

«контрреволюційними», проте незаперечним є й той 

факт, що значна кількість людей постраждала безвинно.  

Реабілітація відповідно до різного характеру репресій 

мала різний характер. Розрізняють реабілітацію 

юридичну (зняття звинувачень суто кримінального 

характеру, припинення кримінальної справи за 

відсутністю складу злочину) і політичну (відновлення в 

партії і зняття заборони на згадку імені репресованого у 

пресі і літературі). Реабілітація була публічною і 

здійснювалася в різних формах. 

Практична діяльність по ліквідації наслідків культу 

особи почалися вже в середині 1953 р.. На засіданнях 

бюро Дніпропетровського обкому партії в другій 

половині 1953 р. було розглянуто  56 апеляційних справ. 

Проте 48 репресованим (що становило 85,7% від 

кількості розглянутих справ) було відмовлено у 

відновленні в партії [11]. Відновили в партії  лише одну 

людину, яка не приховувала факту свого перебування на 

окупованій території [12].  

У 1954 р. почали повсюдно утворюватися центральні 

і місцеві комісії з перегляду справ осіб, засуджених в 

1934-1953 рр. по політичних звинуваченнях. Проте 

реабілітація торкнулася лише окремих (персональних) 

випадків. Вибіркова реабілітація 1953-1955 рр. 

розглядалась керівництвом  партії єдино відповідним 

засобом руйнування образу Сталіна, оскільки в принципі 

ніхто не збирався відрікатися від основних напрямів 

його політики. 

Процеси демократизації суспільства 1954-1955 рр. 

вели до того, що лінія на подолання наслідків культу 

особи без викриття самого суб'єкта культу виявляла 

свою непослідовність та політичну обмеженість. 31 

грудня 1955 р. була утворена Комісія для вивчення 

матеріалів про масові репресії членів і кандидатів в 

члени ЦК ВКП(б), обраних XVII з'їздом партії, і інших 

радянських людей в період 1935-1940 рр.. Розглянуті 

цією комісією матеріали свідчили про масштаби 

трагедії, що вибухнула в країні в 30-40 роки. Хрущов 

запропонував відкрито засудити помилки і зловживання 

владою Сталіна на першому ж після смерті Сталіна з'їзді 

партії. В результаті доповідь «Про культ особи і його 

наслідки» був зачитаний на закритих засіданнях  XX 

з'їзду КПРС (лютий  1956 р.), яка подіяла як шоковий 

грозовий розряд в атмосфері суспільного життя. І саме 

вона позначила кінець «негласного» періоду боротьби з 

культом особи.  

Навесні і літом 1956 р. головним по своїй важливості 

політичним і соціальним процесом було масове 

звільнення майже всіх політичних в'язнів з таборів і 

місць «вічного заслання». Одночасно відбувався такий 

же масовий і швидкий перегляд і реабілітація більшості 

загиблих в 1937-1955 рр. в'язнів таборів і в'язниць. 

Більше 90 спеціальних комісій займалися розглядом 

справ ув'язнених безпосередньо в таборах або місцях їх 

поселення. Комісія тимчасово наділялася правами 

Президії Верховної Ради і могла проводити 

реабілітацію, помилування, зниження термінів 

ув'язнення.  

Реабілітаційний процес в Україні в цілому 

повторював загальносоюзний. Газети передруковували 

редакційні статті «Правди», ЦК КПУ приймав ухвали, 

аналогічні прийнятим ЦК КПРС. Та і відсоток 

реабілітованих серед лідерів республіканського рівня 

був нижче, ніж серед лідерів союзного рівня. Перевага 

віддавалася «старим більшовикам», що вступили в 

партію до 1917 р.. Головним критерієм реабілітації був 

політичний і звинувачення в «буржуазному 

націоналізмі» і участь в якій-небудь фракції або 

опозиційному угрупуванні часто виключали можливість 

публічної реабілітації. На думку А. Ван Гаудовера, 

«віддані сталіністи були відновлені в партії, тоді як 

колишні опозиціонери, за винятком одного або  двох, 

продовжували залишатися виключеними» [13, с.208]. 

На 1 жовтня 1956 р. обкоми КП України розглянули 

1302 апеляції. Відновлено в партії було 668 чоловік, 

частина справ переглядалася в ЦК КПУ, 155 чоловік з 

630 було відновлено в партії [14]. 

На апеляційних засіданнях Дніпропетровського бюро 

обкому КПУ в 1956 році було розглянуто 134 

персональних справ. У партії було відновлено 69 

чоловік, виключених в 1937-1939 рр. по звинуваченнях в 

контрреволюційній діяльності, у зв'язках з ворогами 

народу, в антирадянській агітації. У 16 випадках 
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реабілітація проводилася за заявами родичів 

репресованих і була посмертною [15]. Проте попередні 

рішення по 34 апеляціям було залишено без змін. Як і 

раніше, реабілітації не підлягали особи, виключені з 

партії в 30-і рр. за троцькістську діяльність, за 

приналежність до інших політичних партій (наприклад, 

до партії меншовиків, до монархічної організації «Союз 

російського народу»), за перебування на окупованій 

території під час Великої Вітчизняної війни, за 

антирадянські розмови і незгоду з політикою партії [16]. 

Таким чином, хоча після XX з'їзду КПРС  процес 

реабілітації набуває ширших масштабів, головним 

критерієм реабілітації залишається політичний. Критика 

культу особи в цілому ряду моментів залишалася 

обмеженою і непослідовною.  

Значна переоцінка ролі Сталіна в історії країни 

відбулася на XXII з'їзді КПРС (жовтень 1961 р.). Новий 

наступ на культ особи цього разу був відкритим: знов 

зазвучали вимоги про розслідування злочинів минулого і 

покарання винних. Було переглянуто багато політичних 

процесів 20-30-х рр. Висновки Комісії при перевірці цих 

процесів не залишали сумніву в тому, що ці «справи» 

були логічним продовженням лінії Сталіна на остаточне 

фізичне і політичне усунення не тільки колишніх 

опозиціонерів, але і всіх незгодних з офіційною лінією 

партії, тобто самого Сталіна. Проте М.С.Хрущов 

недооцінив сили опозиції і фактично в 1962 р. 

реабілітація припиняється. Вже з середини 60-х рр. 

демократичні перетворення в країні фактично 

завершуються. 

Тому в середині 80-х рр. ХХ ст. суспільству довелося 

починати перетворення в країні фактично з тих же 

питань, перед якими воно зупинилося в середині 60-х. В 

середині 80-х рр. трибуною плюралістичних поглядів на 

політичні,  економічні, морально-етичні проблеми стає 

публіцистика. Саме діяльність громадських та 

політичних організацій, публіцистів, письменників, 

журналістів, які почали з середини 80-х років формувати 

в суспільстві на рівні побутової свідомості уявлення про 

багатомільйонні жертви політичних репресій 

сталінського режиму започаткувала подальшу 

демократизацію суспільства. 

Висвітлення проблем сталінізму було розпочате на 

сторінках періодичних видань. А найбільший інтерес 

викликала проблема репресій часів культу особи. 

Першими проаналізували статистику засуджених за 

«контрреволюційні злочини» в 1935-1953 рр. А.І. Дугин, 

В.Ф. Некрасов, В.Н. Земсков, В.П. Попов. Тема репресій 

вивела й на роздуми про необхідність подальшої 

реабілітації жертв політичного терору.  

Як складова частина загальнодемократичного 

процесу по подоланню помилок минулого і відновленню 

історичної правди і справедливості розглядалася 

реабілітація жертв сталінізму, відновлена з жовтня 1987 

року. Процес реабілітації в цей період проходить 

швидшими темпами,  йдеться вже про всю протизаконну 

практику масових репресій сталінського режиму. 

На засіданнях Комісії Політбюро ЦК КПРС по 

додатковому вивченню матеріалів, пов'язаних з 

репресіями періоду  30-40-х і початку  50-х рр. були 

розглянуті основні політичні «справи» і «процеси», 

сфабриковані органами НКВС-МДБ-МВС СРСР в 30-40-

і роки. Практично всі засуджені на них люди були 

реабілітовані в судовому і партійному відношенні. 

16 січня 1989 р. вийшов Указ Президії Верховної 

Ради СРСР «Про додаткові заходи по відновленню 

справедливості відносно жертв репресій, що мали місце 

в період 30-40-х і початки 50-х років». Саме цей Указ і 

послужив підставою для масової реабілітації всіх що 

постраждали за часів культу особи. Всі рішення 

несудових органів – «трійок» НКВС,  колегій ОГПУ і  

особливих нарад  НКВС-МДБ-МВС  СРСР були визнані 

незаконними, а засуджені ними люди – реабілітованими. 

Реабілітація  в Україні також проходила на основі 

цього Указу. До осені 1990 р. в республіці було 

реабілітовано понад 480 тисяч чоловік. На 1 січня 1990 

р. Дніпропетровським обкомом Компартії України було 

розглянуто 4862 кримінальних справи, в судовому 

порядку реабілітовано 419 чоловік. 4443 людини було 

реабілітовано згідно вищезазначеного Указу [17]. 

Матеріали фондів Державного архіву 

Дніпропетровської області дозволяють проаналізувати  

соціальне походження і положення засуджених: селяни 

складали 41,46 % від загальної кількості репресованих, 

робочі – 28,57 %,  інтелігенція і службовці – 22,72 %, 

люди без роботи і певних занять – 7,23 % [18]. Велику 

частину репресованих складали чоловіки (97,3 %), 

найбільш працездатна і зріла частина населення, з 

власними політичними переконаннями (62,44 % від 

загальної кількості репресованих – у віці від 31 до 50 

років) [19]. 

Таким чином, аналіз соціального положення 

репресованих і пред'явлених ним звинувачень дозволяє 

зробити висновок про цілком цілеспрямовану політику 

сталінського керівництва країни, що виражалася в 

ліквідації найбільш небезпечних з погляду уряду людей, 

які виражали свою незадоволеність політикою партії.  

На початку 1990-х рр. у визначення терміну 

«політичні репресії» втрутилися політики, коли 

розгорілася боротьба між націонал-демократами та 

прихильниками Комуністичної партії. Політичні 

репресії, голод стали тією козирною картою, яка активно 

використовувалася у політичній боротьбі за симпатії 

суспільства.  

Логічним завершенням цієї боротьби стало 

прийняття Верховною Радою України 17 квітня 1991 р. 

Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» [20]. Закон України визначив конкретні 

випадки, законодавчі та нормативні акти, застосування 

яких упродовж 1917-1991 рр. означало здійснення 

необґрунтованих політичних репресій. У постанові 

Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. було 

викладено тлумачення поняття «політичний мотив 

репресій», зазначено, що це – застосування державою 

примусових заходів щодо противників радянської влади 

у вигляді пред'явлення обвинувачення у вчиненні 

політичного (контрреволюційного) злочину або 

визнання особи соціально небезпечною у політичному 

відношенні за наявності достовірних матеріалів, 

застосування на цих підставах репресій у судовому 

порядку до  ст. 33-34 Кримінального кодексу 

Української РСР у редакції 1927 р. та в 

адміністративному порядку. 
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Висновки. Реабілітація так званого «перебудовного» 

етапу відрізнялася від першого етапу  реабілітації, що 

проходив в середині 50-х – першій половині 60-х рр.  ХХ 

ст. не тільки своїми масштабами. У цей період змінився і 

її критерій. Якщо раніше звинувачення в «буржуазному 

націоналізмі», участі в якій-небудь фракції або 

опозиційному угрупуванні часто виключали можливість 

реабілітації, то в кінці 80-х – 1991 рр. багато осіб, 

звинувачених в «націоналізмі» і «фракційній» були 

реабілітовані. Реабілітації не підлягали лише особи, що 

скоїли злочини проти людства і людяності. Проте 

реабілітація жертв сталінізму і тоталітаризму не була  

доведена до кінця, і належить ще багато чого зробити 

для її остаточного завершення. Крім того, не всі аспекти 

даної проблеми вивчено, частина зробленого потребує 

подальшого дослідження. 
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Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of History of Ukraine and the Law Krivoy Rog Pedagogical 

Institute State Higher Educational Institution "Krivoy Rog National University " 

 

REHABILITATION OF VICTIMS OF STALINIS M IN UKRAINE (ON MATERIALS of the STATE ARCHIVE 

of the DNEPROPETROVS K AREA) 

Rehabilitation is a political process of restoring justice in cases with the soviet peoples,  that were baselessly repressed 

during Stalin’s regime.   

It's first stage was connected with Krushchev’s ”thaw”. The second stage started in October, 1987 as a part of the process 

of historical purification of the society from the crimes of past .  

The main criterion of rehabilitation on the first stage was a political one. Criticism of cult of personality was remained 

limited and inconsistent.  During the second stage of the rehabilitation persons that committed crimes  against humanity and 

humaneness were not rehabilitated. However even in this time this process is not finished yet.  
Key words: democratization, stalinizm, rehabilitation 
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